
 

 

 

 
 

 

Undertegnede, som ikke tidligere har spillet golf, tegner herved et medlemskab i Harre Vig Golfklub. 
 

Golfuddannelse inkl. DGU kort og medlemskab i 2022 kr. 1500,- 
eller 

Prøvemedlemskab 3 uger. kr. 300,-  
 

Ovennævnte kontingent (1500,-) omfatter betaling for resten af kalenderåret 2022. For kommende år betales 
kontingent i henhold til seniorårskontingentet.  
Beløbet skal været indbetalt til golfklubben inden første træningsdag på kontonr. 8500-0002390884 eller på  
Mobilepay nr.  34909. 
Så snart kontingentet er registreret, kan du begynde på dine træningslektioner og frit benytte klubbens 
træningsfaciliteter. Begyndermedlemmer, der fortsætter som senior medlem, får refunderet 750 kr. i næste 
årskontingent. 
 
Som synligt bevis for dit faste medlemskab, får du udleveret et rødt bagmærke samt et uddannelseskort, som skal 
attesteres af den ansvarlige efter hver aktivitet, og det skal på forlangende kunne fremvises for banekontrollen. Når 
uddannelsen er færdig, afleverer du uddannelseskortet til klubbens sekretariat, der bestiller og udleverer DGU-kort og 
grønt bagmærke. 

 
Et medlemskab for personer der IKKE tidligere har spillet golf omfatter 

• 3 træningslektioner med golfklubbens træner 

• 1 regelaften – regelprøve tages individuelt på DGU’s hjemmeside 

• ”Kaninmatcher på Par 3 banen, ”54-matcher” på stor bane 

• Fri træning på træningsbanen (Driving Range) med gratis bolde 

• Spil ”ad libitum” på Par 3 banen (6 hullers Pay & Play) og på Puttebanen 

• Lån af køller, jern og bag 

Medlemskab af Facebook gruppen Harrevig Golfklub – Nybegynder Golf – omdrejningspunktet for information til og fra begyndere 
i Harre Vig Golfklub. Find en træningsmakker her, se alt om ekstra træningssessioner, matcher, sociale arrangementer m.m. 

 
Personlige data udfyldes med blokbogstaver: 
 
 
Navn:            __________________________________________________________ 
 
Adresse:       __________________________________________________________ 
 
Postnr. og by:      ______________________________________________________ 
 
Fødselsdato (dd/mm/år) __________________________ 
 
Telefon:    ______________________________________ 
 
E-mail:     _______________________________________ 
 
Dato:   _______________   Underskrift:  _____________________________________ 

For børn under 18 år forældres underskrift 
 
 
Der henvises i øvrigt til klubbens vedtægter og privatlivspolitik på hjemmesiden, og med min underskrift erklærer jeg, at jeg er 
bekendt med disse. Jeg accepterer samtidig, at mine persondata videregives til Golfbox, DGU og C-5. 
 
NB: ønsker et medlem at udmelde sig af klubben eller overgå til en anden, lavere medlemskategori, må begæring herom skriftligt fremsættes 
klubben inden 30/9, herefter træder udmeldelsen/ændringen i kraft pr. 1/1 efterfølgende år. 
 

HARRE VIG GOLFKLUB, HARREBJERGVEJ 13, 7870 ROSLEV 
Tlf.: 97 57 11 66 – kontakt@harreviggolf.dk – www.harreviggolfklub.dk  

  

 

Medlemsnr:  
126-  

Indmeldelsesblanket 2022 
Begyndere 1. halvår  

Påbegyndt før 30.6.2022 

mailto:kontakt@harreviggolf.dk
http://www.harreviggolfklub.dk/

