
Pay & Play 
  Golf for alle...   

Vejen Golfklub 



Golf for alle… 
Fra starten af sæson 2010 åbnede LÆBORG Pay & Play 
som er en del af VEJEN GOLFKLUB. 
 
Læborg Pay & Play er ”Golf for alle…”. Det vil sige at du 
kan spille golf uden  nogen som helst forudsætninger. 
 
Da Læborg Pay & Play er en del af VEJEN GOLFKLUB, kan 
du også benytte nogle af klubbens øvrige faciliteter: 
 
 Driving range på 300 meter med 3 target greens. 
 Indspilsgreen m/greenbunkers 
 18 hullers puttinggreen. 
 
Før og efter spillet kan du købe træningslektioner og an-
den instruktion ved vores professionelle golftræner. 
 
I Proshoppen kan du købe alt inden for golfudstyr og 
golfbeklædning. 
 
Du kan besøge det moderne 
klubhus med bade– og  omklæd-
ningsfaciliteter samt flotte 
klublokaler med udsigt over 18 
huls banen. 
 
Du kan besøge den lyse og hyggelige 
Café, hvor der serveres lækre varme og kolde retter, 
sammen med en velskænket fadøl el. en kold vand. 
  



Pay & Play priser: 2019 
 Hverdage Weekend/ 

Helligdage 

Senior (over 18 år) 150 200  

Juniorer (til og med 18 år) 100  125  

10 turs kort seniorer 1.300  1.700 

10 turs kort juniorer 800 800 

Årskort seniorer 2.300 2.300 

Årskort juniorer 1.500 1.500 

Årskort micro (6-12 år)* 800 800 

Familiekort** 4.600 4.600 

Gruppekort 10 pers. og derover Spørg  
sekretariatet 

Spørg  
sekretariatet 

Leje af udstyr (skal bestilles forud). 100 100 

Leje af vogn 30 30 

   

*Børn under 12 år kun ifølge med voksne. 
**Familiekort gælder for husstanden med alle hjemmeboende børn under 18 år. 
 
 

 
 

 



Hvor ligger banen? 
 
Vigårdsvej 2,  
6600  Vejen 
  
Vejen Golfklub ligger ca. 4 
km fra motorvejsafkørsel 
nr. 68 Vejen Vest (E20). 
Kør derefter i retning mod 
Bække ca. 4 km.. Skilt viser 
vej ind til banen. 
 
 
 
Banen: 
Danmarks bedste 9 hullers Pay 
& Play bane. 
 

Banen er på 2.406 meter og er smukt anlagt i let kuperet terræn med søer og træer 
og byder på mange spillemæssige udfordringer med sine store, hurtige og let kuperede 
greens. 
  
Banen har 9 huller med 5 par 4-huller og 4 par 3-huller. Der er 4 teesteder til hvert 
hul, således at man kan spille lidt kortere, hvis man ønsker at gøre banen lettere.   
 
Husk: 
Banen er åben for alle -  
ingen handicapbegrænsning intet DGU-kort. 
 
Har du ikke dit eget udstyr, kan du naturligvis leje. Udstyr skal bestilles i forvejen. 
Tlf. klubben: 7536 8082 
  
 
 
 



Tilbud til større grupper. 
 
Ønsker du/I tilbud på arrangementer for: 
 

 Familieudflugter  
 Firmaarrangementer  
 Klubber  
 Personaleforeninger  
 Idrætsforeninger 
 Folke– og Efterskoler 

 
el. lign. er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 
7536 8082. eller på e-mail: mail@vejengolfklub.dk. 

 
 

Vi skræddersyr gerne et tilbud  
specielt til dig! 



Retningslinjer for Pay & Play spil 
 

 Hver spiller skal have gyldigt greenfee bevis eller 
årskort og forevise det på forlangende. 

 Hver spiller skal have eget eller lejet udstyr med 
bag samt være udstyret med pitchfork. 

 Du skal spille hullerne i rækkefølge med start fra 
hul 1. 

 Du skal lade hurtigere spillere komme forbi under 
spillet. Kun hvis du selv går i kø og venter, gælder 
dette ikke. 

 En runde på 9 huller for 4 spillere bør ikke vare 
længere end 2 timer.  

 Påklædning med fornuft. Bar overkrop eller under-
tøj er ikke golfbeklædning. 

 Hold naturen ren. Benyt venligst de affaldsspande 
der er opstillet rundt omkring. 

 Alkohol med måde. Det er ikke tilladt at være 
synligt beruset på banen. 

 Ophold på banen er på eget ansvar. Vis hensyn - 
du har nemlig også ansvar for alle andre, der fær-
des i området. 

 Korrekt fodtøj er kondisko el. golfsko. 

 Træningsbolde må ikke benyttes på banen. 

 Brug kun putter på greens. 

 Golfvogne må ikke trækkes henover green og tee-
steder. 



Kommentar fra en gæst: 
”Jeg vil gerne rose jeres Pay & Play bane, det er den bedste Pay & Play bane   jeg nogensinde har 
spillet på”   -  Maj 2011 



Er du blevet bidt af golf ? 
 
Du kan naturligvis fortsætte med at spille golf på Læborg Pay & 
Play, men du kan også vælge at tage et ”golfkørekort”. 
 
For at erhverve golfkørekortet kan du melde dig som prøvemed-
lem i Vejen Golfklub. Et prøvemedlemskab varer i 3 måneder og 
koster  kun 250,- kr. 
 
I prøvemedlems perioden sørger vi for at du får:  

 Undervisningsmaterialer. 

 Undervisning ved vor professionelle træner. 

 Regelundervisning 

 Og ikke mindst en mentor (der er golfspiller) 
 
I prøvemedlemsperioden kan du frit benytte vore træningsfacili-
teter og spille på vor 9 hullers bane -  Læborg Pay & Play. 
 
Når du er færdig med forløbet, er du godkendt golfspiller og kan 
vælge mellem forskellige medlemskaber af Vejen Golfklub, og du 
får samtidig retten til at spille på andre baner. 
 
Der er mulighed for at vælge blandt forskellige medlemskaber, 
alt efter hvor meget man vil spille.  
Du kan læse mere om de forskellige medlemskaber på næste side. 
 



 Medlemskategorier Kontingent kr.  

Prøvemedlem  250,- 

Junior (under 19 år) 1.450,- 

Ynglinge (til og med det år man fylder 24 år) * 3.325,- 

Studerende ***   3.325- 

Senior (fra det år man fylder 25 år) *  6.225,- 

Pensionist (fra det år man fylder 65 år) * 5.875,- 

Pensionist > 80 år (fra det år man fylder 80 år) * 3.425,- 

Ægtefælle *  5.575,- 

Familiemedlemskab ( 2 voksne + xx hjemmeboende juniorer)* 12.150,- 

Familiemedlemskab ( 1 voksne + xx hjemmeboende juniorer)* 7.575,- 

Akademibanemedlemskab (9 huller)**** 3.550,- 

Flex  (inkl. frie bolde på driving range + 1 stk. greenfeebillet) 1.450,- 

Flex medlem  Semi (incl. 5 greenfeebilletter til 18 huller) 2.700,- 

Flex medlem  Semi (incl. 10 greenfeebilletter til 18 huller) 3.950,- 

Passiv   800,- 

Long Distance ** 1.500,- 

Driving Range 1.000,- 

Kontingent i  
Vejen Golfklub 2019 

*      Indmeldte i 2010 el. derefter betaler årligt indskudsgebyr på kr. 200,- 
**     Kræver fuldgyldigt medlemskab af en anden godkendt golfklub under DGU og hjemmeklub skal 
        ligge tættere på bopæl. 
***   Kun mod forevisning af studiekort 
**** Ved Akademibanemedlemskab registreres man som Flex medlem 
 
Der er ingen rabataftaler gældende for flex medlemmer. 
 



CAFE OG PROSHOP VEJEN GOLFKLUB 
 

I de dejlige omgivelser ved Vejen Golfklub ligger vores Cafe. Vi til-
byder dejlige lyse lokaler med udsigt over det naturskønne område. 
I Cafeen kan du nyde alt fra en kop kaffe til en frokost/ cafe mid-
dag.  Vi ser gerne at i forudbestiller maden, så vi kan yde god 
service og velsmagende mad. 

 
Åbningstider i sæsonen 15. marts til 15. oktober 2019. 
 
Mandag lukket 
 
Tirsdag – søndag kl. 12.00 til solnedgang 
 
Kontakt Martin Beltoft-Olsen 
 
info@tapastildoren.dk 
 
Tlf. 75368082 – tast 2 eller 31477800 
 
 
 

Vi glæder os til at møde jer i vores Cafe. 
 
 
          

  



Alm. Brand Bank 
Autocentralen 
Autohuset Vestergård 
Murerfirma Ove Andersen 
Café Vejen Golfklub 
Camp-Tech 
BDO ScanRevision 
Billigbilpleje.dk 
Blomsterstedet 
Brørup VVS 
Buch Advokatfirma A/S 
Dahl Nielsen & Sunesen ApS 
Danske Bank 
Datakonsulenten v/Jesper Bror Jacobsen 
Deloitte 
Egtved Smedje A/S 
El– Hjørnet ApS 
Frøs Herreds Sparekasse 
Gregersen & Olsson ApS Råd.ing.firma 
H. Nautrup Byg og Montage 
H. Martinsen 
Henning Have A/S 
Home 
H.W. Langballe 
Idécentret 
Ingeniørgruppen AS 
It-el 
Kageriget 
Kim’s Gardiner 
KVICKLY, Vejen 
Ladelund Skilte 
Malerfirmaet Louis Timmermann 
Malerfirma Buhl Aps 
 
 

Mazda 
New Bikeshop Vejen-Kolding 
Ole Chokolade 
Ohrt Interiør 
Profil Optik– Vejen. Anne & Finn Heiredal 
Rationel Tagdækning A/S 
Regner & Claus Sørensen VVS ApS 
Tømrermester Regner Bak 
Thorkild’s Vinhandel 
Toyota Vejen 
Vejen VVS Service Aps 
 

Støt vore sponsorer - de støtter os. 



    Bliv medlem 

 
□  Jeg har ikke tidligere været medlem af en golfklub og 
       ønsker at blive prøvemedlem i Vejen Golfklub        
 
□ Jeg er medlem af ___________________ Golfklub  

og ønsker at blive medlem i Vejen Golfklub. (bekræftelse på aktuelt handicap vedlægges*) 
 
       Registreret handicap_________________ 
 
* alternativt giver jeg Vejen Golfklub tilladelse til at indhente oplysninger i nævnte klub.  
 
Evt. samlever/ægtefælles medlemsnummer: ________ 
 
 
Navn.:_______________________________________ 
 
 
Adresse:______________________________________ 
 
 
Postnr.:_____________By.:______________________ 
 
 
E-mail:_______________________________________ 
 
 
Tlf.:______________ Fødselsdag/år:_______________ 
 
 
Underskrift**:___________________________ 
 
** Med min underskrift bekræfter jeg, at jeg ikke har kontingent i restance i anden golfklub un-
der Dansk Golf Union. 
 
       Vejen Golfklub 
       Vigårdsvej 2 
       6600 Vejen 
      Tlf. klubben: 7536 8082 
        E-mail: mail@vejengolfklub.dk 
      www.vejengolfklub.dk 
 
 
 


