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Et samarbeidsprosjekt mellom  Eiendomsmegler1 og Skei Golfklubb
Klubben for sosialt fellesskap, spenning, mestring og god mosjon i høy�ellet!

Du som ikke spiller golf har nå en super mulighet til å �nne ut om dette er noe for deg og resten av 
familien. Mange kvier seg for å begynne med golf fordi kostnaden blir for stor før man vet om dette er 

noe man virkelig vil trives med. Nå �erner vi dette problemet! 

Skei Golfklubb tilbyr: Kurset ”veien til golf”, medlemskap i Skei Golfklubb første år og fritt spill på banen hele 
sesongen det første året. Prisen for alt dette: 

Vi garanterer at de 50 første som melder seg inn i klubben på denne kampanjen 
får låne et bra golfsett ved å betale depositum. Velger du å fortsette å spille golf, kjøper 

du golfsettet til ca. 1 500 kr, eller du leverer det tilbake og kjøper et sett som passer bedre. 

Hvis du etter det første året ikke ønsker å fortsette med å spille golf, 
leverer du golfsettet tilbake og får utbetalt depositumet.

Eiendomsmegler1 er klubbens hovedsponsor for denne kampanjen.  

Gå inn på vår hjemmeside www.skeigolf.no, henvis til rekrutteringskampanjen og meld deg inn. 
Tidspunkter for kurset ”veien til golf” blir annonsert på vår hjemmeside.

NB! Mange tror at golf er en sport for litt snobbete folk, men sånn er det i alle fall ikke på Skei! 
Her er alle velkomne. Nybegynnere med det mest originale svinger kan delta på våre sosiale turneringer 

allerede første året. Vi gjennomfører ofte såkalte bestball - turneringer der du får spille på lag 
med en eller �ere andre. Alle på laget går til den beste ballen og spiller videre derfra. 

Etter turneringer er det sosialt samvær med mat/ drikke og premieutdeling. 
Familier med barn og ungdom vil få nye venner, og det blir 

kanskje lettere å få med seg de håpefulle 
til �ells også i sommerhalvåret!



Vi er stolte samarbeidspartner med Skei Golfklubb. 
Meglerne hos oss har en unik kjennskap til sine nærområder. En slik lokalkunnskap er en av 
de beste forutsetningene for å gi deg god hjelp i markedet og oppnå markedets beste pris. 

Er dere nysgjerrige på kjøp og salg av hytte, eller bare på verdien av hytta, 
ta kontakt med oss for en hytteprat og besøk! 

Svein Enberget - Tlf.nr.: 41 61 07 05  
Eirik Eggen Heltorp - Tlf.nr.: 98 25 10 30
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