LÜBKER GOLF KLUB
INDMELDELSESBLANKET 2019
Sæson 2019 - Priser
Fuldtid

Senior (26 år og over)
Ynglinge (18-25 år)
Junior (4-17 år)

kr. 6.500,kr. 4.000,kr. 1.500,-

9-huller

9 huller pr. dag

kr. 4.000,-

Flex

Inkl. 1 greenfee

kr. 995,-

Junior under 11 år - Academy

kr. 500,-

Long Distance*

kr. 5.400,-

Pay & Play - Academy

kr. 1.495,-

Navn:

Medlemskab 2019:
Fuldtid:
Senior kr. 6.500,-

Adresse:
Postnummer:

Junior kr. 1.500,-

Ynglinge kr. 4.000,-

By:

Øvrige:
Land:

9-huller kr. 4.000,Long Distance* kr. 5.400,-

Tlf. privat/mobil:

Flex kr. 995,Junior under 11 år - Academy kr. 500,-

E-mail:

Pay & Play - Academy kr. 1.495,Hjemmeklub:

Fødselsdato:

Golf-ID/DGU-nr:

HCP:

Prøvemedlem 3 mdr. Academy** kr. 1.000,Second Membership kr. 2.900,-*
Allerede medlem af Støtteforeningen Lübker Friends
Ja
Nej, men melder mig samtidig ind og
betaler kr. 250,-*** via MobilePay
eller bank overførsel****

Der stilles ikke krav om indskud i Lübker Golf Klub, såfremt der er tegnet medlemskab af Støtteforeningen Lübker Friends.
For personer, som ikke er medlem af Støtteforeningen Lübker Friends, skal der betales et indskud. Oplysning om det
nøjagtige beløb kan fås ved henvendelse til klubben.
Jeg er gjort bekendt med, at rettidig udmeldelse af Lübker Golf Klub kræver en skriftlig opsigelse fremsendt på mail til
info@lubker.com senest 31/7 med virkning fra årsskiftet (1/11-19). Jeg er ligeledes gjort bekendt med, at mit
medlemskab automatisk vil blive fornyet for det kommende år, såfremt udmeldelse ikke er fremsendt rettidigt. Gælder
ikke 3 mdr. medlemskab.
*Kræver fuldt medlemskab af anden golfklub. Second Membership gælder man-tors.
**Inkl. banetilladelse.
***Kr. 250,- er gældende for ikke Grund-/boligejere i resortet eller nærtstående til samme.
****MobilePay nr.: 359376. Bankkonto: 9873 8730157380. Venligst husk at anføre CPR-nummer ved betaling.

Ved indmeldelse i Lübker Golf Klub er jeg gjort bekendt med klubbens vedtægter.
Disse kan rekvireres via www.lubker.com eller i Front Office

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

lubker.com

