
NYT FRA SEKRETARIATET 

 

GOLFMORE 

Den gamle Probox standeren er blevet skiftet ud med et mere moderne og flotter væghængene  

check in for greenfee gæster både 18 hullers banen og Pay & Play, samt betalingsmodul  

for salg af lektioner, XL-GOLF, Golfhæftet m.m.for medlemmer/sekretariatet. 

 

Golfmore findes også som app, som kan downloades til  

telefon. Hvor du som medlem kan finde gode tilbud fra  

hjemmeklubben eller andre klubber der bruger Golfmore. 

 

Alle dine værdikuponer samlet elektronisk 

Slut med at modtage og holde styr på fysiske værdikuponer. 

 Med GolfMore vil du i fremtiden modtage dem elektronisk.  

Med vores app får du en elektronisk pung, så dine  

værdikuponer altid er, tilgængelig.  

Alternativt kan du logge ind her, og printe værdikuponen ud,  

når du har brug for det. 

 

Indscan dine værdikuponer og få gjort dem elektronisk 

Hvis du har eller modtager værdikuponer med stregkoder*,  

så brug appen til at få dem gjort elektronisk,  

så du har dem i din app. Simpelt og nemt. 

 

Overfør dine værdikuponer 

Hvis du ønsker at give eller sælge en eller flere af dine                   

den skærm står hvor den plejer at stå. 

værdikuponer, så kan du nemt og enkelt overføre  

værdikuponen til den ønskede person. 

 

Modtag løbende gode tilbud fra klubberne 

Som bruger af GolfMore vil du løbende få fremsendt de fedeste tilbud på greenfee af klubberne.  

Ligeledes vil du ofte opleve at få et særdeles godt tilbud af en klub, du lige har betalt greenfee i. 

 

Vi anbefaler at man downloader app´en hvor vi vil lave nogle gode tilbud, samt muligheden for købe,  

af f.eks. 5 turs kort til lektioner. 

 

FOR MEDLEMMER 

Bekræftelses af starttider for medlemmer er der ikke ændre på, 

Den skærm står hvor den plejer at stå. 

Men Golfmore er meget mere end betalingsstander / modul. 

 

 

 

 



 

GLFR Business 

I efteråret indgik Tange Sø Golfklub samarbejde med GLFR, som tilbyder bl.a. elektronisk baneguide.  

 

GLFR Business er meget mere end baneguide GLFR Business er et  

online værktøj, hvor du kan håndtere alle dine trykte og digitale produkter,  

som oversigtskort, huloversigt, baneguide, sponsor promovering.  

 

Med GLFR kan vi endelig kortlægge alle banens tekniske installationer. 

Vi kan registrere placeringen af hver enkelt sprinkler, vandledning, tee-box  

og el-installationer, online. Supergodt værktøj til vores greenkeeper. 

 

Vi anbefaler at man download app´en GLFR, så har man baneguiden på sin telefon. 

 

 

 

NYT OMKRING PRØVEMEDLEMSKAB 

 

Fra 7. marts starter der nye prøvemedlemmer op, som noget nyt i år så tilbydes der holdundervisning 

med et fast program pr. hold.  

Der er også mulighed for individuel undervisning. Så kender du en nabo, en ven eller familiemedlem  

som kunne tænke sig at komme i gang med golf i Tange Sø Golfklub, så er muligheden der nu. 

 

Se mere om prøvemedlemskab: Bliv Prøvemedlem – Tange Sø Golfklub (tangegolf.dk) 

 

 

 

XL-GOLF 2022 

Som fuldgyldigt medlem af Tange Sø Golfklub kan du for et tillæg til dit normale kontingent være med i 

XL-GOLF.  

 

XL GOLF er en aftale mellem golfklubberne: 

Hammel Golf Klub 

Ikast Tullamore Golf Club 

Kalø Golf Club 

Randers Golf Klub 

Tange Sø Golfklub 

Viborg Golfklub 

Aarhus Aadal Golf Club 

– i alt 144 huller. 

 

Som medlem af XL GOLF kan du frit spille, lige så mange runder du har lyst til, på de nævnte baner.  

Læs mere og bestil her: https://tangegolf.dk/medlem/xlgolf/ 

 

https://tangegolf.dk/proev-golf/bliv-proevemedlem/
https://tangegolf.dk/medlem/xlgolf/?fbclid=IwAR1Pg1WSeYOvyyExLjTvzgUjzs9vvo1m_hg3f0baHQxIT__sjGo0PZ7b1f0

