MEDLEMS NR
40 -

Indmeldelsesblanket 2019
Undertegnede, der ikke tidligere har spillet golf, tegner herved et medlemskab i Skive Golfklub.

Golfuddannelse inkl. DGU kort og medlemskab i 2019 kr. 600,Ovennævnte kontingent omfatter betaling for resten af kalenderåret 2019. For kommende år betales
kontingent i henhold til gældende årskontingent. Beløbet skal være indbetalt til golfklubben inden første
træningsdag. Så snart kontingentet er registreret, kan du begynde på dine træningslektioner og frit benytte
klubbens træningsfaciliteter.
Som det synlige bevis for dit faste medlemskab, får du udleveret et GRØNT 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 det grønne uddannelseskort til klubbens
sekretariat, der bestiller og udleverer DGU-kort.
Et medlemskab for personer der ikke tidligere har spillet golf omfatter som minimum:
• 1 x baneintroduktion.
• 4 x træningslektioner á 1½ time.
• 1 x regellektion - regelprøve tages individuelt på DGUs hjemmeside.
• 3 x spil på 9-hulsbanen sammen med en rutineret spiller.
• Begynderpakke: 1 ps tee, 3 luftbolde, 2 golfbolde
Klubben stiller følgende faciliteter til rådighed i uddannelsesperioden:
• Træningsbane
• Puttebane
• Lånegrej køller og jern (aftales nærmere med træner eller sekretariatet)
• Golfbanen i følgeskab med en øvet spiller.
Personlige data udfyldes med blokbogstaver:

Jeg ønsker at starte
på begynderhold:

Navn:

1. valg hold nr.:

Adresse:
Postnr.:

By:

2. valg hold nr.:

Fødselsdato (dd/mm/år):
Mobil eller fastnet:
E-mail:
Dato:

/

2019.

Underskrift:

For personer under 18 år forældres underskrift:
Klubbens vedtægter vedlægges og jeg erklærer ved underskriften, at jeg er bekendt med disse.
Jeg accepterer samtidig, at mine persondata videregives til Golfbox, DGU og Economic.
Der henvises i øvrigt til golfklubbens privatlivspolitik på hjemmesiden.
NB. Ønsker et medlem at udmelde sig eller overgå til en anden, lavere medlemskategori, må begæring herom skriftligt
fremsættes til klubben inden udgangen af november måned, ved fremsendelse med elektronisk post er denne først
gyldig når klubben har kvitteret for modtagelse ved besvarelse med elektronisk post. Udmeldelsen gælder pr. 31.
december. Udmeldelse senere end udgangen af november måned kan begæres indtil 31. januar, mod betaling af et
gebyr på kroner 1.500, samt 1/12 af medlemskontingentet.

SKIVE GOLFKLUB, FRUGTPARKEN 15, 7800 SKIVE,
Tlf: 97 52 44 09 www.skivegolfklub.dk kontor@skivegolfklub.dk

