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Medlemskab

Medlemskab i Horsens Golfklub
Her får du glad golf
for alle aldre…
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Medlemskab i Horsens Golfklub 202
2021
Du udfylder indmeldelsesblanketten, som du kan få
udleveret i sekretariatet/klubhuset, eller du kan finde
indmeldelses-blanketten på hjemmesiden.

Kontingent:
Kontingent mv. bedes betalt via Betalings-Service.
Tilmelding kan foretages via hjemmesiden.

Priserne er gældende for 2021

Medlemstype
Senior:
Senior uden indskud:
Senior - Studenterordning:
Familiemedlemskab ****:
Par 3-medlemskab
Ynglinge**:
Ynglinge - Studenterordning:
Junior:
Sandkasse
Passive3:
Long-distance:
Prøvemedlem 3 måneder
Greenfeemedlemskab***
Årsgebyr til Driving Range:

Alder
>24 år
>24 år
25 til 30 år
>24 år
18 til 24 år
18 til 24 år
10 til 18 år
5-9 år
>24 år
>24 år
>18 år
>24 år

Kr. pr. år Kr. pr. rate Forfald
7.050,00
7.850,00
4.080,00
2x7.050,00
3.525,00
4.080,00
2.640,00
2.040,00
900,00
1.500,00
4.080,00
750,00
2.500,00
125,00

2.350,00 1/3 2.617,00 1/3 1.360,00 1/3 2x2.350,00 1/3 1.175,00 1/3 1.360,00 1/3 880,00 1/3 680,00 1/3 900,00 1/3
1.500,00 1/3
1.360,00 1/3 -

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 -

1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9

1/6 - 1/9

125,00 1/3

* Prøvemedlem: Vælger du at blive fuldgyldigt medlem
efter prøvemedlem-skabet betaler du forholdsvis
kontingent for resten af året.
**** Familiemedlemskab: Dækker samlevende og deres
hjemmeboende børn under 18 år.
(2 x seniorkontingent eller 2 x seniorkontingent u/indskud)
Passive/fleksmedlemmer:
Passive medlemmer har mulighed for at spille for fuld
greenfee, for at benytte klubbens anlæg, samt til at spille
greenfee i andre klubber (der kan være enkelte klubber
som ikke tillader Fleksmedlemskaber).
Der er dog ingen rettigheder i klubben til brugen af
samarbejdsaftaler eller andre medlemsfordele, Horsens
Golfklub har indgået eller indført. Du beholder dit DGUkort.
Par 3-bane medlemskab:
Par 3 bane medlemskab, som er for medlemmer der kun
ønsker spil på Par 3 banen. Der udstedes et DGU kort
mærket F, som betyder begrænset medlemskab med ret til
spil på andre baner mod betaling af greenfee.
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Long distance medlemmer:
Long distance medlemskab kan kun tegnes af spillere som
er fuldgyldigt medlem af en golfklub i en afstand af mere
end 20 km. fra Horsens Golfklub.
Lockerrum:Vi har lockerrum til dit udstyr, som kan lejes
for et år ad gangen for kr. 600,- eller kr. 1.000,-. Kontakt
sekretariatet.

Side 2

Horsens Golfklub er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Et velfungerende golfanlæg som tilfredsstiller selv den mest kræsne golfspiller.
En spændende og udfordrende 18 hullers mesterskabsbane
Én af Danmarks bedste ratede 9 hullers Par 3 bane (korthulsbane)
En driving range i 2 etager med 42 udslagssteder og tilhørende træningsområde.
Et velfungerende klubhus med oplevelser i vente i vor restaurant såfremt du måtte have lyst
til dette.
En velassorteret Proshop, som har det du altid lige står og mangler.
Venlige og imødekommende medarbejdere som står parat til at give dig den service du
fortjener og forventer.
Godt og velfungerende klubliv.
Klubhus faciliteter:
Proshop, Café og Pub i et flot klubhus med
smukke omgivelser er altid et besøg værd.
Klubhuset indeholder kontor, café og pub med
panoramaudsigt over banen. Desuden er der
omklædningsrum, lockerrum, en velassorteret
proshop med professionel golfinstruktion.

Vor 18 hullers bane er smukt indpasset i den
naturskønne Hansted Ådal, som både giver dig
grønne naturoplevelser og et rigt dyreliv. Du vil
naturligvis opleve vor golfbane som en velplejet
parkbane og som en skovbanes vildskab med en
kombination af åbent, lukket, fladt og kuperet
terræn med mange søer. Kort sagt, der venter
dig en utrolig afvekslende golfrunde på en meget
varieret golfbane.

Aktiviteter:
Året rundt er der masser af ugentlige aktiviteter,
du som medlem kan deltage i.
Hjemmeside: www.horsensgolfklub.dk
Kontakt sekretariatet på tlf. 7561 5151 eller pr.
mail info@horsensgolf.dk for yderligere
oplysninger.
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Prøvemedlem 202
2021
(Separat folder ”Prøvemedlem 2021” findes i klubhuset eller på www.horsensgolfklub.dk)

Horsens Golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab, som introduktion til golf og
ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på, både praktisk og
teoretisk. Dette giver dig mulighed for at se, om golfsporten er noget for dig.
”Kom godt i gang” Prøvemedlemskabet indeholder:
• Træning –på hold (eller individuel) ved klubbens protræner
• Onlinemateriale med regler samt regelprøve
• Fri bolde på driving range - udslagshuset
• Frit spil på Par 3 banen
• Frit spil på 18-hulsbanen når du er i hcp. 45
• Fri benyttelse af alle træningsområderne
• Brug af klubhusets faciliteter
• Vejledning af begynderudvalget
• Deltagelse i begynderturneringerne hver onsdag i sæsonen, hvor du også
møder de øvrige nybegyndere.
• Prøvemedlemskabet gælder i 3 måneder fra indmeldelse.
Pris kr. 750,- for 3 måneder.
Medlemsfordele i Horsens Golfklub, når
man bliver fuldgyldigt medlem:
•

Mulighed for tilkøb af fritspilsordning

(frit spil i Himmelbjerg, Odder, Hedensted, Juelsminde,
Skanderborg og Aarhus golfklubber)

Pris kr. 950,•

Greenfee i ovennævnte klubber
(hvis ikke man har fritspilskort)

Pris Kr. 250,•

Mulighed for tilkøb af Club No 1

(Breinholtgård, Gyttegård, Haderslev, Kolding og Vejle)

Pris kr. 900,•

Rabat på Greenfee hos venskabs-klubber:

Ikast, Vejle, Ålborg, Odense, Holbæk og Stensballegaard

Pris: se hjemmeside
•

Tag en gæst med

Pris kr. 250,•
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Tilbud fra sponsorer
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