
Hammel Golf Klub - Kontingenter 
 

 

Kontingent og indmeldelsesgebyr for perioden 1. oktober 2019 - 30. september 2020: 

Bemærk intet indmeldelsesgebyr! 

Medlemskab Indmeldelsesgebyr   Kontingent (incl. bolde på driving range) 

 Senior kr. 0,- kr. 6.300,-  Født før 1995 

 Studie (26-30 år) Kr. 0,- Kr. 3.500,-  Max. 30 år (*1*) 

 Ungdom (18-25 år) kr. 0,- kr. 3.500,-  Født fra 1995-2002 

 Junior (13 - 17 år) kr. 0,- kr. 1.800,-  Født fra 2003-2007 

 Junior (8 - 12 år) kr. 0,- kr. 700,-  Født fra 2008-2012 

 Bambino (indtil 8 år) kr. 0,- kr. 400,-  Født efter 2012 

 Par 3 bane medlemskab kr. 0,- kr. 1.600,-   

 Passiv kr. 0,- kr. 825,-  

 Langdistancemedlem > 50 km kr. 0,- kr. 3.000,-  

 Prøve (2 måneder inkl. træning) kr. 0,- kr. 500,-  

 Fleksmedlemskab kr. 0,- kr. 1.500,-  

 Bagrum Depositum Underskab Overskab 

 Lille, leje pr. år kr. 50,- kr. 450,- kr. 350,- 

 Stort, leje pr. år kr. 50,- kr. 550,- kr. 450,- 

 El-rum stort, leje pr. år kr. 50,- kr. 650,- kr. 550,- 

Langdistance kr. 3.000 kr. året forudsætter en DGU hjemmeklub og bopæl minimum 50 km fra Hammel. 

Regulering ved indmelding i løbet af året: 

Indmeldelse 1. okt. - 30. juni 1. juli – 30. sept. 

Senior Fuldt kontingent kr. 3.500,- 

Studie Fuldt kontingent Kr. 2.100,- 

Ungdom (18-25 år) Fuldt kontingent kr. 2.100,- 

Junior (13 - 17 år) Fuldt kontingent kr. 1.080,- 

Junior (8 - 12 år) Fuldt kontingent kr. 420,- 

Bambino (indtil 8 år) Fuldt kontingent Kr. 240,- 

Par 3 bane medlemskab Fuldt kontingent kr. 960,- 

Fleks medlemskab Fuldt kontingent kr. 900,- 

 

Medlemmer der melder sig ind i løbet af året og er blevet 26 år på indmeldelsestidspunktet, skal betale fuldt 

kontingent. 
 

(*1*) For at være berettiget til et Studie medlemskab skal gyldigt studiekort – udstedt af en annerkendt 
Dansk uddannelsesinstitution - fremvises ved indmelding eller skift til dette kontingent. 

 
I henhold til vedtægternes §2 skal ”Udmeldelse eller overgang til en anden medlemskategori 
skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udløbet af klubbens regnskabsår”.  
 
Hammel Golf Klubs regnskabsår er 01. oktober til 30. september hvorfor rettidig udmeldelse eller 
skift af medlemskategori skal være sekretariatet i hænde senest den 31. august. Udmeldelse 
eller skift af medlemskategori har effekt fra og med den 1. oktober. 


