
 Särö Golf Club   
 

Kontakta oss för att boka event eller för mer information. 
 
 Ring  031-93 77 50 
 Besök  Receptionen, Guntoftavägen 170 i Särö 
 Öppettider Ti-to 9-17, fre 9-15, lunchstängt 12-13, lö-sö 9-14 
 Maila  kansli@sarogc.se 
 

Kontakta oss i dag! 

Företagsgolf / Event www.sarogolfklubb.se 



Välkommen att spela hos oss i naturskön miljö nära havet - bara 20 min 
från Göteborg. Vi erbjuder en fantastisk spelupplevelse på vår korthålsbana 
Särö Park 54 (9 hål) och/ eller den utmanande långhålsbanan Särö Open 70 
(9hål). Slopade tillsammans får vi slingan Open Park 62 på 18 hål. 

Paketlösning eller ett unikt upplägg – välj det som passar dig och ditt team, 
dina samarbetspartners och/ eller kunder bäst. 

På ett par timmar hinner du 
golfa, äta och umgås 

1. Early bird golf med frukost

Ett förmiddagspaket med frukost och 
arbetspass. Efter uppvärmning med 
PGA Head Pro på range går ni en 
golfrunda på Särö Park 54 

Pris fr 595 kr + moms/person 
detta ingår: 

 Frukostbuffé på Särö Gästgiveri
& Golfkrog

 Kort information om vår klubb
och banor

 Föreläsning/ utbildning
 Uppvärmning/ träning med PGA

Head Pro på range
 Spel på golfbanan
 Reklam på plats

Exempel på idéer 

 Clinic - tag med PGA Head Pro
under ert event

 Golf yoga
 Tävlingar och moment under golf-

ronden, startlistor, resultatservice
 1:a -  3:e priser
 Snacks eller mat, före, efter eller

under spel
 Vinprovning
 After golf på terrassen

 Hjälp med att boka intressanta
föreläsare och/ eller annan under-
hållning

 Aktiviteter för de som inte spelar
golf

 Lokaler för möten
 Övernattning, vi har förmånliga er-

bjudanden i närområdet
 Spa-aktivitet, vi har förmånliga er-

bjudanden i närområdet
 Transport, från och till arbetsplats

Vare sig ni väljer paket eller unik lösning för litet eller stort golfevent är 
vår ambition bästa service och upplevelse.  

Företagsgolf arrangeras måndag och fredag. Alla deltagare som skall spela 
på bana ska vara aktiv medlem i en golfklubb. Företagstävlingen spelas 
oftast i tre-bollar med löpande start eller shot-gun start.  
Det senare innebär gemensam start från flera hål. 

För de som inte spelar golf kan vi erbjuda golfträning på övningsbanan 
eller Range Center. För att spela där behöver man inte vara medlem i nå-
gon klubb. 

2. Lunch, golf & after golf

Ett paket där ni börjar med lunch 
och arbetspass. Efter uppvärmning 
med PGA Head Pro på range går ni 
en golfrunda på Särö Park 54. Efter-
middagen avslutas med After golf 
och prisutdelning på Särö  
Gästgiveri & Golfkrogs terrass.   

Pris fr 955 kr + moms/person, 
detta ingår:     

 Lunch inkl 1 glas vin alt öl alt
alkoholfritt och kaffe på Särö
Gästgiveri & Golfkrog

 Kort information om vår klubb
och banor

 Föreläsning/ utbildning
 Uppvärmning/ träning med PGA

Head Pro på range
 Spel på golfbanan
 Reklam på plats
 After Golf på terassen

Unika event - palett av idéer i samband med golfspel 

Välj från en palett av idéer och tjänster för att er dag ska bli så fan-
tastisk som just ni vill 



GOLF NU AVDRAGSGILLT 

Äntligen erkänns nu golf som Friskvård från 1 januari 2018 

Du har väl inte missat att du nu kan utnyttja friskvårdsbidraget från din arbetsgivare för: 

 Egen träning på drivingrange

 Greenfeeavgifter (även greenfeeavgifter för dig som är greenfeemedlem)

 Nybörjarkurser

 Golflektioner

 Simulatorspel i vårt Range center

 Bollkort på rangen

 Rådgivning i motionsfrågor

 Övriga eventuella spelavgifter, dock inte tävlingsavgifter

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 12 januari 2018, följt av en tolkning från 
Skatteverket, gav det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge. 
Beslutet innebär följande: 

 Arbetsgivare kan numera erbjuda sina anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag för i princip all

form av golfspel

 Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som

bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.

 Det är fortfarande upp till arbetsgivaren om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som

förmån.

För att du som medlem ska kunna utnyttja möjligheten till friskvårdsbidrag vill vi härmed informera 

dig om att i den avgift du betalar till Särö GC ingår en medlemsavgift på 400 kr per år vilken inte är 

avdragsgill. Resterande del av din avgift till Särö GC är spelavgift och kan därmed utgöra grund för 

friskvårdsbidrag och är avdragsgillt för arbetsgivaren. 

Vill du veta mer kan du kontakta vår kassör Olof Palmlund eller gå in på nedan länk Golfförbundet 

http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/friskvardsbidraget/ 

Om du behöver specifikation av avgiften och kvittens på betalt belopp kommer vi att ge den 

möjligheten och servicen via receptionen inom kort. 

Vänliga hälsningar   

2018-01-27/Styrelsen för Särö GC 

http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/friskvardsbidraget/



