Dags dato:

INDMELDELSE

Undertegnede indmelder sig herved i Kolding Golf Club
Navn:

Fødselsdato / år

Adresse:

Telefon:

By:

Mail:

/

/

Indmeldes som:
Aktiv senior

Aktiv junior

Long distance (40 km fra Kolding)

Aktiv ung-senior (19-25 år)

9 huls medlem

Prøvemedlem

Overføres fra anden golfklub

Navn:

Handicap:

2017

Priser

Senior 1

Kr. 6.250

Senior 2*

Kr. 6.750

Ægtefælle 1

Kr. 5.950

Ægtefælle 2

Kr. 6.450

9 huls medlem

Kr. 4.150

9 huls medlem 2*

Kr. 4.650

Prøvemedlemskab – gælder 3 måneder

Kr. 495

Ung-senior (19-25 år)

Kr. 3.300

Studiemedlem*

Kr. 2.000

Sandkassegolfer (0-4 år)

Kr. 350

Junior mini (5-9 år)

Kr. 750

Junior ung (10-14 år)

Kr. 1.250

Junior (15-18 år)

Kr. 2.000

Passivt medlemskab

Kr. 1.000

Long-distance medlemskab

(kan opnås ved fuldtidsmedlemskab af anden dansk golfklub)

Kr. 3.300

Bagskab - enkelt

Kr. 500

Familieskab

Kr. 850

El-skab

For alle medlemmer
indeholder kontingentet
frie bolde på drivingrange

Kr. 1.000

Indskud betales straks ved optagelse som aktivt medlem af Kolding Golf Club. Indskud er som følger: Senior 1 og Ægtefælle 1 – kr. 5.500,- /
9-hulsmedlem – kr. 2.250,- / Long Distance – kr. 2.500,-. Ved udmeldelse af Kolding Golf Club er indskuddet tabt
Det år man fylder 18 år, er man at regne for junior. Det år man fylder 25 år, er man at regne for ung-senior.
Juniorer betaler ikke indskud ved optagelse. Ung-seniorer betaler 30 % indskud ved optagelse. Ved overgang fra ung-senior til senior betales indskud, dog
fratrækkes allerede betalt indskud og derudover fratrækkes 10 % for hvert år medlemskabet har varet.
Manglende betaling kan medføre tab af medlemsrettighederne, og medlemmet kan først genindtræde i disse, når alle restancer er betalt (jvf. § 7 i
vedtægterne).
*Studiemedlem (SU berettiget uddannelse) der skal kunne fremvises gyldigt studiekort
*Senior 2 kontingent er normalt kontingent + kr. 500,- / *9 huls medlem 2 kontingent er normalt kontingent + kr.500,Kolding Golf Club | Egtved Allé 10 | 6000 Kolding | tlf. 75523793 | mail: kgc@kgc.dk | www.kgc.dk

