
INDMELDELSESBLANKET
Golfklubben Lillebælt Middelfart

Aktive voksne over 25 år
Aktive Ynglinge 18-25 år
Aktive Juniorer 7-18 år
Aktive juniorer U/DGU-kort
Aktive Langdistance*
Anfør klub- og medlemsnr.: 
Passivt medlem 
Prøvemedlemsskab (2 mdr.)   
Lørdagsgolf
Par 3-bane          
Flexmedlemsskab**

6.200,-
1.500,-

500,-
500,-

2.950,-

1.000,-
495,-
495,-

1.250,-
2.000,-

ÅRSKONTIGENTVÆLG MEDLEMSSKAB

*Med langdistancemedlemmer forståes personer, der er aktivt medlem af en anden golfklub 
under Dansk Golf Union og som er bosiddende udenfor en radius af 25 km fra Golfklubben 
Lillebælts klubhus.

**Inkl. i flexmedlemsskabet er 3 greenfee billetter til 18-huls banen.

UDFYLDES OG AFLEVERES PÅ KONTORET
Udfyld kontaktoplysninger på bagsiden

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves ved indmeldelse for første hele måned. 
Ordinær kontingentopkrævning foretages 1. januar. Ved for sen indbetaling opkræves gebyr.

Prøvemedlemsskab (herunder lørdagsgolf) giver adgang til 2 mdrs. begynderprogram. Begyndere integreres 
i Golfklubben Lillebælt via de af Begynderudvalget udarbejdede regler. Disse er beskrevet i begynderbogen, 
som udleveres til alle nye medlemmer,. Prøvemedlemsskab er inklusive frie bolde på driving range, 5 træning-
slektioner samt regelorientering. For lørdagsgolf inkl. frokost. Spil på 18 hullers banen er ikke tilladt før efter 
træningsforløb samt indmeldelse i klubben.
      
Medlemskabet er bindende for min. 1 kalenderår, og udmeldelse kan kun ske ved skriftlig anmodning med 
mindst 2 måneders varsel til en 31. december. Skift af kategorier er ifølge de retningslinjer, som er bestemt 
af bestyrelsen og er tilgængelige på golfklubbens hjemmeside. Betalt indskud ved indmeldelse tilbagebetales 
ikke ved udmeldelse.

Det er muligt at tegne et sponsorat i Golfklubben Lillebælt samt tilkøbe spilleret.
Er du interesseret i at høre mere om mulighederne da kontakt sekretariatet for mere information.



Jeg bekræfter, at jeg er gjort bekendt med, at det er mig selv (min ansvarsforsikring) der skal dække eventu-
elle skader, som jeg måtte forårsage på personer eller genstande på eller uden for banen. Ligeledes bekræfter 
jeg, at jeg selv (mit forsikringsselskab) bærer risikoen for tyveri eller skade på udstyr m.m., der befinder sig på 
klubbens område.

Jeg er bekendt med klubbens vedtægter, som kan ses på www.gkl.dk

Jeg er bekendt med klubbens privatlivspolitik, som kan ses på www.gkl.dk

NAVN 

FØDT

ADRESSE

POST NR./BY

TLF

E-MAIL

TIDLIGERE KLUB:

DATO:   UNDERSKRIFT:

Med min underskrift bekræfter jeg at være bekendt med de anførte bestemmelser for medlemskab af 
Golfklubben Lillebælt.

Angiv klubbens navn, medlemsnummer og handicap

KONTAKTOPLYSNINGER

Udfyldes af klubben
NR:

GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT 
Østre Hougvej 130
5500 Middelfart

sekretariatet@gkl.dk
64 41 80 11


