Innmeldingsskjema Grenland & Omegn Golfklubb 2018
Medlemskategorier
A. Medlem m/fritt spill
B. Medlem
C. Medlem Ektefelle/sambo m/fritt spill
D. Greenfeemedlem
E. Junior fra 13 til 17 år i kalenderåret
F. Barn t.o.m. 12 år i kalenderåret
G. Junior fra 18 til 20 år i kalenderåret
H. Junior fra 18 til 20 år i kalenderåret
I. Student/Militær fra 21 til 30 i kalenderåret
J. Student/Militær fra 21 til 30 i kalenderåret
K. Veien Til Golf (VTG) – kurs 2018
L. Fritt spill år 2 etter VTG – kurs
M. Fritt spill år 2 etter VTG – kurs for kategori H & I

Årskontingent
Kr. 7 450,Kr. 4 750,Kr. 6 400,Kr. 1 050,Kr. 750,Kr. 500,Kr. 1 500,Kr. 2 500,Kr. 3 700,Kr. 2 400,Kr. 3 000,Kr. 5 900,Halv pris

Greenfee
Fritt spill
½ pris på medlemsgreenfee
Fritt spill
Gjestegreenfee
Fritt spill
Fritt spill m/voksen
½ pris på medlemsgreenfee
Fritt spill
Fritt spill
½ pris på medlemsgreenfee
Fritt spill i 2018
Fritt spill
Fritt spill

Dersom du ønsker å dele opp kontingenten kan avtale gjøres med klubbens leder på post@grenlandgolf.no.

Medlemmer i kategori B, kan når som helst oppgradere til fritt spill for kr. 2 600,Medlemmer i kategori G og J, kan når som helst oppgradere til fritt spill for kr. 1 250,Alle avgifter til NGF er inkludert. Kontingenten er fastsatt for 2018. Endringer eller fastsettelse av
andre kontingent-kategorier overlates styret, og avgjøres på det ordinære årsmøte.
Klubbens medlemmer forplikter seg til:
- Å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet.
- Å følge den til enhver tid gjeldende lov for Grenland & Omegn Golfklubb.
- Eventuell utmelding eller endring av medlemskategori skal normalt gjøres innen 31.desember.
E-Faktura med KID-nummer og kontonummer for innbetaling blir sendt til deg på e-post når klubben
mottar ditt signerte innmeldingsskjema.
Utfylt og signert dokument kan sendes elektronisk til Golfbutikken, post@golfbutikken.no, som er
ansvarlig for medlemsregistrering i Grenland & Omegn Golfklubb.
Fyll ut med blokkbokstaver:

Jeg ønsker følgende medlemsskap:
Navn:

Fødselsdato:

Adresse

Postnummer/sted:

Tlf.:

HCP:

E-post:

Yrke:

Nasjonalitet:

Er du medlem i en annen golfklubb i Norge?

JA / NEI

Hvilken:

Hvilken klubb skal være din hjemmeklubb?
Gammel klubb:
Mottar noen andre personer i din husstand bladet Norsk Golf?
Underskrift:

JA / NEI
Dato:

Jeg bekrefter å ha gjort opp mine økonomiske forpliktelser til eventuell gammel klubb.

Grenland & Omegn Golfklubb  Postboks 217, 3701 Skien  35 59 03 00

