
 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

 
Ja tak – jeg vil gerne tegne et medlemskab: 
 

Kategori Beløb 
pr. rate 

I alt pr. 
år 

Sæt  
X 

Bemærkninger 

Mini-putter  
(0 - 12 år) 

200,- 600,-    

Junior  
(13 - 18 år) 

500,- 1500,-    

Ungsenior  
(19 - 25 år) 

1000,- 3000,-    

Senior (26 - år) 2000,- 6000,-    
Flexmedlem 995,- 995,-    

Firmamedlem (pr. 
pers.) 

2000,- 6000,-  Firmamedlemsskab: Der sættes ekstra fokus på vores 
firmamedlemsskab, hvor alle sponsorer kan vælge et 
firmasponsorship, hvor kontingentet kr. 6.000 tillægges det 
indgåede sponsorship på en person. 

Pensionist 1600,- 4800,-  Gruppen er lukket pr. 1.1.2008. Nuværende 
pensionistmedlemmer fortsætter som hidtil, men fremover vil 
nye pensionister forblive almindelige seniormedlemmer. 

Long Distance, 100 
km+ 

1200,- 3600,-  Kontingentet dækker op til tre medlemmer i kategori Long 
Distance eller Senior 100 km+. 
 
Eksempel - hvis tre medlemmer betales hver kr. 1200 årligt + 
boldgebyr kr. 77. 

Senior 
100 km+ 

1200,- 3600,-  Kontingentet dækker op til tre medlemmer som Long Distance 
eller Senior 100 km+. 
 
Eksempel - hvis tre medlemmer betales hver kr. 1200 årligt + 

boldgebyr kr. 77. 

Du har Halsted Kloster Golfklub som hjemklub og skal bo 
mindst 100 km fra banen i Halsted  

Passiv 180,- 540,-    

Par 3 bane 455,- 1365,-  Fri træningsfaciliteter og spil på par3 banen. 
Prøvemedlem   895,-  GRATIS - bærbag og køller til dit ejerskab ved fortsat 

medlemsskab. Prøvemedlemskab har 2 mdrs. varighed og kr. 
895 betales kontant eller visa/dankort ved indmeldelse. 
Hvis du ønsker at fortsætte i klubben betaler du det første år 
kun 300 kr. Pr. Måned november måned inklusive.   

 
Navn og adresse: 
 
Postnummer og By: 
 
Mobilnummer: 
 
e-mailadresse: 
 
Fødselsdag  
     ………………………………………………………….  
      Underskrift 
 

http://www.halstedklostergolfklub.dk/


 

Halsted Kloster Golfklub – Maribovej 252 – 4900  Nakskov 

Definitioner og forklaringer: 
 
Boldgebyr: Alle kategorier tillægges boldgebyr på kr. 231 årligt med undtagelse af nye medlemmer, passive 
medlemmer og long distance, +100 som har specialregel. 
 
Nye medlemmer: Indmeldelse af nye medlemmer som har spillet golf og har DGU kort skal betales forholdsmæssigt 

med kr. 600 kr. måned fra februar til og med november. Ordningen er kun gældende for nye medlemmer som ikke 

tidligere har været medlem. Samme regel er gældende hvis man overgår fra Flexmedlemsskab - uden refusion af 

betalt flexkontingent. 

Definition: Long distance + 100 har medlemskab i anden klub + Halsted Kloster som sekundær klub - tre rater. 

Senior+ 100 er kun medlem i Halsted Kloster Golfklub - tre rater  

Sommerferiegolf: (registreres ikke som medlemmer): Spil golf i en uge for DGU-medlemmer - kr. 900. Kan ikke 

kombineres med andre rabatordninger og kan kun erhverves to gange på en sæson. 

Prøvemedlemmer: Vi hjælper dig godt i gang via vores trænerteam, teoriundervisning, 4 individuelle 

træningslektioner med klubbens PRO-træner, frit spil på par 3 banen og frit lån af nyt udstyr til ejerskab ved 

indmeldelse efter prøvemedlemsskab. Vi går i udgangspunktet ud fra at du ønsker at fortsætte efter 

begynderperioden – i modsat fald skal du meddele dette til sekretariatet eller trænerteamet så du ikke bliver 

fejlopkrævet. 

http://www.halstedklostergolfklub.dk/

