LÜBKER GOLF CLUB
INDMELDELSESBLANKET 2017
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER
Senior
Ynglinge, født i 1994-1998
Junior, født i 1999 eller senere
Studerende, født i 1988 eller senere

kr.
kr.
kr.
kr.

9-hullers

Senior

kr. 3.900,-

Flex

Senior

kr. 995,-

Long Distance

Senior

kr. 5.400,-

Pay & Play

Senior

kr. 1.495,-

Ny til golf (3 mdr.)

Senior

kr. 995,-

Fuldtid

Navn:

Medlemskab 2017:

Adresse:
Postnummer:

8.600,4.300,1.500,4.300,-

Fuldtid:
Senior kr. 8.600,By:

Junior kr. 1.500,-

Ynglinge kr. 4.300,Studerende* kr. 4.300,-

Øvrige:

Land:

9 huller kr. 3.900,Tlf.:

Flex kr. 995,Long Distance kr. 5.400,-***

E-mail:

Pay & Play kr. 1.495,Nuværende hjemmeklub:

Fødselsdato:

Ny til golf (3 mdr.) kr. 995,Second Membership kr. 2.900,-***

Tidligere / nuværende Golf-ID/DGU-nr:

HCP:

Lübker som hjemmeklub:
Ja
Nej

Indmeldelsesblanketten bedes fremsendt til info@lubker.com eller indleveres i Front Office på Lübker Golf Resort.
Kontingentopkrævning vil vi udsende på girokort pr. mail eller post.
Der stilles ikke krav om indskud i Lübker Golf Club.
Jeg er gjort bekendt med, at rettidig udmeldelse af Lübker Golf Club kræver en skriftlig opsigelse fremsendt på mail til
info@lubker.com senest 30/9 med virkning fra årsskiftet. Jeg er ligeledes gjort bekendt med, at mit medlemskab automatisk vil
blive fornyet for det kommende år, såfremt udmeldelse ikke er fremsendt rettidigt.
Fuldtid- & Long Distance medlemmer opkræves i 2 rater med forfald 1/1 og 1/7. Øvrige medlemskaber opkræves én gang årligt
med forfald 1/1.
*Studiemedlemskab kræver fremvisning af studiekort og dokumentation ved indmeldelse & fornyelse.
**Vintermedlemskab ophører uden yderligere varsel med udgangen af marts. Bemærk venligst, at eventuelt opgraderingsrabat
kun er mulig ved tegnelse af et fuldtidsmedlemskab.
***Kræver fuldt medlemskab af anden golf klub. Second membership gælder kun man-tor.
Ved indmeldelse i Lübker Golf Club er jeg gjort bekendt med klubbens vedtægter. Disse kan
rekvireres via lubker.com eller i Front Office.

Dato og underskrift
(er du under 18 år, kræver det underskrift fra din værge/forældre)

lubker.com

