
 

 

 

 

 

 

INDMELDELSESBLANKET 
VELKOMMEN til Juelsminde Golfklub 

Medlemsskabet giver dig mulighed for at spille golf på en af Danmarks smukkeste baner i 
uformelle og skønne omgivelse på den hyggelige måde. 
Medlemskabet tegnes ved indgivelse af denne indmeldelsesblanket til sekretariatet med 
nedenstående skema udfyldt. Kig ind til Helle med blanketten eller aflever den i postkassen. 
Du kan også tage et billede af blanketten og sende det til golf@juelsmindegolf.dk 

Så kontakter vi dig om det videre forløb. 

Udfyld venligst nedenstående tydeligt og med blokbogstaver 

Navn:  

Adresse:  

Postnr. og By  

Tlf.: + fødselsdag/måned/år Mobil: Fødselsdag: 

E-mail   

Ønske om mentor Ja tak: Nej tak: 

Golfsæt. depositum kr. 900,00 Ja tak: Nej tak: 

Nuværende/tidligere golfklub  Hcp: 

Afkryds Kategori af medlemsskab Kontingent, 
helårligt 

 Prøvemedlemsskab. Varighed 1/4-30/10 kr. 200,- pr md.* Max. kr. 1.400* 

 Senior kr. 7.100,-  
 Mini Junior (5 - 9 år) 

Juniorer (10-18 år)  til og med det år, hvor medlemmet fylder 18 år 
Kr.    500,- 

  Kr.  1.000,- 

 Ynglinge (18 - 25 år) til og med det år hvor medlemmet fylder 25 år kr. 3.200,-  
 Studiemedlemsskab 

(Medlemmet skal være SU berettet eller kunne dokumentere med 
lærlingekontrakt el. lign. at de er under uddannelse/elev/i lære.) 

kr. 3.200,-  

 Flex medlem (incl. de to første runder U/B i Juelsminde Golfklub) kr. 1.800,- 

 
 

Long distance – senior 
Long distance medlemskab kan tegnes af spillere med fuldgyldig medlemskab i 
en 
hjemmeklub. Ingen indskud og ingen krav om kilometer afstand. 

kr. 3.500,- 

         Der tillægges obligatorisk årsgebyr til træningsfaciliteter/boldautomat på 100,00 kr. 

Jeg ønsker at indmelde mig i Juelsminde GK og erklærer at have gjort mig bekendt med klubbens vedtægter 
og privatpolitik, samt med betingelserne for ændring af medlems kategori m.v., som kan ses på klubbens 
hjemmeside. N.B.: udmeldelse skal ske skriftligt senest 3 mdr. før 1/1 eller 1/7. 

Jeg give hermed mit samtykke til at kunne kontaktes af klubben - se yderligere tekst på 

bagsiden. 

Juelsminde, den   Underskrift.    
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Samtykkeerklæring vedr. prøvemedlemsskab 

Jeg accepterer hermed, at jeg i forbindelse med mit prøvemedlemsskab kan kontaktes 
telefonisk af andre medlemmer fra Juelsminde Golfklub med henblik på at sikre, at jeg får 
det bedste ud af mit prøvemedlemsskab. 

Dette kan eksempelvis være med information om ekstra træning, for at høre hvordan jeg 
oplever mit prøvemedlemsskab eller andre forhold vedrørende mit prøvemedlemsskab. 

Dette samtykke gælder kun under prøvemedlemskabets varighed. 
Jeg kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde dette samtykke ved at henvende mig i 
Juelsminde Golfklub, sende mail til golf@juelsmindegolf.dk eller ringe på telefon 
7569 3492. 

På klubbens vegne 

Helle Larsen 
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