
 

Tollundvej 3 
DK-8600 Silkeborg 
Tlf.: +45 86 85 10 08 
e-mail:info@tollundgaardgolf.dk 
www.tollundgaardgolf.dk 

Ansøgning om LONG DISTANCE medlemskab i Tollundgaard Golfklub 
Adresse: 

Fornavn 
 

Født dato/år 

Efternavn 
  

Adresse 
 

Postnr. 
 

By: 

Telefon 
 

Mobil: 

e-mail 
*) 

 

Medlemskategori 
Indskud 

Kr. 
Kontingent 
helårligt Kr. 

I alt Kr. 

Langdistance medlem                              0,00 1.900,00  
(Se Information om medlemskab på bagsiden.) 
 
Evt. adresse i udlandet 

Adresse 
 

Postnr. 
 

By: 

Land 
 

 
 

Min hjemmeklub er   

Medlemsnr. og HCP Nr. HCP:                                     (Max. 36) 

 

 

Indmeldelsen skal være gældende fra dato: _____________________ 
 

Bemærk at kontingentperioden i Tollundgaard Golfklub er 1. september til 31.august, 
uanset indmeldelsesdato. 
 

*) Faktura sendes via e-mail, hvis ovenstående felt er udfyldt, ellers med alm. post. 
 
 
 
Dato:______________________           Underskrift:____________________________________________ 

 
Til internt brug: 

Modtaget dato: Af: 
 

   Betalt dato: 
Faktura:    Klub Nr.              Medlem Nr. 

173- Beløb: 
DGU kort: 



 
 

Information om medlemskab i  …       
 
 
Ansøgning om medlemskab indsendes til: 
Tollundgaard Golfklub, Tollundvej 3, 8600 Silkeborg 
- eller afleveres i Cafeen. Der sendes eller mailes en faktura med indbetalingskort (FI-kort) som skal benyttes til betaling af indskud og 
kontingent. 
Ansøgning om medlemskab sker på klubbens ansøgningsskema, der kan fås ved henvendelse i Cafeen. 
 
Medlemskab og kontingentperiode 
Kontingentperioden er 1. september til 31. august 
Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse skal ske skriftligt senest 1 uge før kontingentforfald (den 1. september).  
Ændring af medlemskategori sker efter samme retningslinier.  
Der tilbagebetales ikke indskud ved udmeldelse eller ved overgang til en anden medlemskategori. 
Ved overgang fra fuldtidsmedlem uden indskud til hverdagsmedlem opkræves der indskud på kr. 1500. 
 
Bagmærke 
Når indskud og kontingent er betalt, udstedes et ’Bag-mærke’ som skal bæres synligt på bagen, når der spilles på banen.  
 
Golfkørekortet 
’Træningspasset’ med begynderinstruktion til erhvervelse af Golfkørekort koster kr. 1.500,00 og købes hos Tollundgaard Golf Park A/S. 
Oplysning om tider og tilmelding til begynderhold fås hos Mikael Overgaard tlf. 2615 5708. 
 
DGU kortet (Dansk Golf Union’ medlemsbevis) 
Når golfkørekortet er bestået, udstedes et DGU medlemskort. 
DGU kortet giver adgang til spil på andre DGU medlemsbaner mod betaling af green-fee, man skal dog være opmærksom på lokale 
regler som HCP begrænsninger m.v.  
Hverdagsmedlemmer må som hovedregel kun spille green-fee på hverdage. 
 
Junior medlemmer  
- skifter til Senior/Hverdag året efter, hvor de fylder 18 år og skal betale det til enhver tid gældende indskud.  
 
Senior medlemmer 
- er for fuldtidsmedlemmer over 18 år. 
 
Hverdags medlemmer  
- er for alle over 18 år. Medlemskabet giver kun ret til at spille banen på hverdage - ikke i weekends og på søgne- helligdage.  
Der kan dog spilles i weekends og på søgne- helligdage mod almindelig Green-fee betaling.   
Ansøgning om skift til Senior medlemskab, skal ske på det i klubben eksisterende ansøgningsskema. 
Ved overgang fra fuldtidsmedlem uden indskud til hverdagsmedlem opkræves der indskud på kr. 1500. 
 
Langdistance medlemmer  
– skal være fuldt medlem og hjemmehørende i en anden dansk golfklub, altså være i besiddelse af et gyldigt DGU kort.  
Danskere der bor i udlandet og udlændinge kan ansøge om Langdistance medlemskab mod dokumentation af registreret HCP, eller ved 
at deltage i begyndertræning med afsluttende Golfkørekort.  
 
Passive medlemmer  
Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori sker under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrister, hvorefter medlemmet ved 
eventuelt senere ønske herom kan vende direkte tilbage til aktiv status uden at skulle optages på venteliste eller betale fornyet indskud. 
 
Sponsor medlemmer 

- firmaer eller personer der tegner sponsorkontrakt med Tollundgaard Golf Park  A/S modtager 1 stk. ’bagmærke’ for 
fuldtidsmedlemmer pr. kontrakt.  
Har sponsoren DGU kort, er han/hun automatisk almindeligt fuldtidsmedlem. Medlemskabet ophører automatisk ved sponsoraftalens 
udløb. 
Ønskes DGU kort, skal dette erhverves som beskrevet under ’Golfkørekort’ ovenfor. 
 
 
Kontingent og indskud 

 Junior Senior Hverdag Langdist. Passive 

Indskud 0,00 0,00 1500,00 0,00 Indskud 
efter 

kategori  

Kontingent inden d.1/6 1.500,00 3.000,00 2.000,00  1.900,00 450,00 

Kontingent ved indmeldelse i juni 
måned. (1/6-31/8) 

900,00 1.800,00 1.200,00 1.140,00 270,00 

Kontingent ved indmeldelse i juli måned. 
(1/7-31/8) 

600,00 1.200,00 800,00 760,00 180,00 

Kontingent ved indmeldelse i august 
måned.  (1/8-31/8) 

300,00 600,00 400,00 380,00 90,00 

 
Den fulde ordlyd af klubbens vedtægter kan ses på www.tollundgaardgolf.dk – har du ikke netadgang, så bed om et trykt eksemplar. 

 


