
 

 

 

 

KÄNN DIG VÄLKOMMEN SOM NY MEDLEM I ARASLÖVS GOLFKLUBB 

Det här välkomstbrevet vill ge dig lite allmän information och fördelar med att vara 
medlem på Araslöv. Vi rekommenderar att du också besöker vår hemsida 
”araslovgolf.se”, där du finner aktuellt från både Araslövs Golf o Resort och från 
klubben. Du är givetvis alltid välkommen till vår reception om du undrar över något.  
 
Våra banor 
Anläggningen består av den ”gamla” Norra banan, och den ”nya” Södra banan – 
båda med 18 hål. I anslutning till parkeringen har vi en 6-håls korthålsbana som även 
fungerar som ”Pay´n Play”. På 18-hålsbanorna gäller tidsbokning vilket kan göras på 
golf.se eller direkt i receptionen. Beroende på vilken medlemsform du har valt har du 
också olika bokningsmöjligheter. På banorna gäller 10 minuters startintervall och på 
banan uppmanar vi till ett effektivt och behagligt tempo.  
   
Träning & Shop 
Vår headpro, Jonas Reffborn, ansvarar för all undervisning på Araslöv. Han och 
övriga pro´s ställer gärna upp och hjälper dig att få ut maximalt av din golf. Jonas 
med personal driver även shopen där du finner all tänkbar golfutrustning och 
konfektion.   
 
Våra sociala grupper – ett sätt att träffas 
I princip varje vecka så har klubben olika ”fasta” sociala golfarrangemang., På 
tisdagar spelas ”Tisdagsgolfen” för alla medlemmar över 50. På onsdagskvällarna 
spelar vi ”Onsdagsgolfen” där damerna spelar för sig och herrarna för sig. På 
torsdagarna spelas ”Antikrundan” för herrar över 72. På fredag, vid lunch, spelas 
”fredagsgolfen” som likt onsdagsgolfen är för alla ålderskategorier. Mer om dessa 
arrangemang finns att läsa på vår hemsida under ”Medlem” och därefter under 
”Aktiviteter”.  
 
Araslövs restaurang – förgyller din golfdag 
På vår anläggning har vi en utmärkt restaurang som serverar både stora som små 
måltider. Här kan du slå dig ner och diskutera dagens golf i en behaglig och 
rogivande miljö.  
 
Medlemsförmåner 
Araslövs GK har olika greenfeesamarbeten där ibland Sydpoolen, vilket innebär att 
du med rätt medlemsform kan spela på ca 50 andra golfbanor i Skåne och Blekinge 
till reducerad greenfee. Mer information om detta finns på vår hemsida. 
 

Återigen, varmt välkommen till Araslöv! 


