
 
 

Begynderinformation 

Prøvemedlemskab: 

Prøvemedlemskabet er en begynderpakke, der kan tegnes af kommende golfspillere med henblik på 

medlemskab af Nordvestjysk Golfklub. Du er kontingentfri frem til 31. dec. 2017. 

Ved tegning af et prøvemedlemskab har du mulighed for at se, om golf er noget for dig. 

Du må ikke tidligere have været medlem af en golfklub, og du kan kun være prøvemedlem én gang. 

 

Efter at have gennemført praktik- og teoriundervisningen samt bestået de tilhørende prøver, 

modtager du et bevis på, at du har bestået prøverne til DGU’s ”kørekort”. 

Ved indmeldelse i NVG erstattes ”kørekortet” af et DGU kort som også giver ret til at spille på 

andre baner end NVG’s. 

 

Pris for prøvemedlemskab i 2017. 

Voksne kr. 1.500,- 

Prøvemedlemskabet betales inden kursets start og består af følgende elementer: 

3 teorilektioner inkl. prøve. 

6 praktiklektioner ved vores professionelle træner. 

Aflæggelse af prøver i henhold til DGU. 

Frit spil på korthulsbane, par 3 bane, putte- og indspilsbane samt driving range (udslagsbane). 

Spil på stor bane med tilknyttet mentor. 

Deltagelse i 3 begyndermatcher på stor bane. 

Brug af klubhuset. 

 

Kontingentsatser for 2017:  

Aktive medlemmer over 25 år kr. 4.700,- 

Aktive medlemmer mellem 19 og 25 år  kr. 4.100,- 

Juniorer kr. 1.300,- 

Passive kr. 600,- 

Flexmedlemmer (over 67 år) kr. 3.600,- 

Long distance medlemmer kr. 2.900,- 

NVG Flex – uden DGU kort kr. 1.200,- 

SU/lærlinge kontingent 19 - 29-årige kr. 1.500,- 

 

Indmeldelsesgebyr. 

Efter afslutning af prøvemedlemskabet tilbydes fuldgyldigt medlemskab af NVG. 

For nye seniorer skal der ved indmeldelse som fuldgyldigt medlem i NVG betales et 

indmeldelsesgebyr på kr. 3.500 kr. eller 8 halvårlige rater à 500 kr. 

NB. I 2017 anbefales det kun at betale én rate á 500 kr., idet bestyrelsen har til hensigt at foreslå 

en nedtrapning/udfasning af gebyret på generalforsamlingen i marts 2017. 

 

Tilmelding til begynderudvalget: 

Anders Heegaard 3095 1194 famheegaard@hotmail.com 

Poul Gellert 2063 5757 poul.gellert@gmail.com 
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