
 

 

 

 
OLDVEJ 3  3520 FARUM  TEL.: +45 4817 4020  EMAIL: CONTACT@THESCANDINAVIAN.DK  WWW.THESCANDINAVIAN.DK 

 

Ønsker du at invitere op til syv gæster til gæstegreenfee på 650 kr. kan du se proceduren her: 

 Du skal have et Seniormedlemskab /Langdistancemedlemskab på The Scandinavian. 

 Du kan booke op til syv gæster til 650 kr. pr. gæst inklusive moms. 

 Du skal selv spille med hele vejen. Der er tale om to fire-bolde i forlængelse af hinanden. 

 Du kan gøre brug af muligheden én gang om året på hverdage, weekender og helligdage. 

 Eftersom det er et medlemstilbud skal det være et arrangement af privat karakter. 

 Af hensyn til andre medlemmer og deres gæster, kan der kun være én booking pr. time. Der skal 

minimum være to timer mellem bookingerne. (Ex: Et medlem kan booke kl. 10:00 + 10:10. Næste 

booking af denne mulighed kan finde sted kl. 12:20 + 12:30). Det betyder, at to medlemmer ikke 

kan ”slå sig sammen" og booke i forlængelse af hinanden. 

 Der kan bookes op til to måneder forinden spilletid. Ved booking skal oplyses navn samt DGU nr. 

på gæster og booking kan kun foretages af The Scandinavian medlemmet. 

 Valg af bane kan bekræftes 14 dage inden spil. 

 Booking kan ikke ske via GolfBox, men kun gennem kontakt til receptionen. 

 The Scandinavian har lov til at henvise til en anden dato for booking, hvis vi skønner, at datoen er 

uhensigtsmæssig. 

 Medlemmet er ansvarlig for sine gæster under hele opholdet på The Scandinavian. 

 Af hensyn til andre spillere på banen, vil det ikke være muligt at indlægge konkurrencer, som for 

eksempel længste drive og/eller nærmest pinden. 

 Har du ikke gjort brug af din mulighed for at invitere op til syv gæster én gang om året, kan den 

mulighed ikke overføres til efterfølgende sæson. 

 De almindelige regler for spil på banen skal overholdes. 

 

Ønsker du at vide mere kan du kontakte Tuula Undall på 4817 4020 eller tu@thescandinavian.dk 
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