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A)  

Medlemskab 
 

DGU 
Kort 

 

Frie 
trænings 

bolde 
 

Årlig 
betaling 

 

Halv- 
årlig 

betaling 
 

Måned 
via BS 

 

1) Fuldtid 
 

Frit spil på alle tider  
og frie træningsbolde 

 

Alm. 
kort 

Ja  6.850 3.425 590 

2) Hverdag 
 
 
 

Spil før kl. 14 på hverdage  
og efter kl. 14 i weekend / 

helligdage. 

Fleks Ja 5.350 2.675 465 

3) Greenfee Betaler greenfee hver gang. 
Træningsbolde tilkøbes 

 

Fleks Nej 945 - - 

4) 18 – 26 år  
Ungseniorer/ 
Studerende * 

Frit spil på alle tider.  
* Dispensation til ældre 

fuldtidsstuderende 
 

Alm. 
kort 

Ja 2.950 1.475 265 

5) Junior 
prøvemedlem 
 

Gratis deltagelse i juniortræning 
 

Nej  Ja Gratis i 3 måneder herefter 
indmeldelse i kategori 6, 7, 8.  

6) Grevlinge 
5 – 6 år  
 

Gratis deltagelse i juniortræning 
 

Nej  Ja 500 
 

- 
 

- 
 

7) Junior 
7 – 18 år 
U/banetilladelse 

 

Gratis deltagelse i juniortræning 
Uden banetilladelse  

Nej Ja 700 
 
 

- 
 

- 

8) Junior 
7 - 18 år 
M/banetilladelse 

 

Frit spil på alle tider 
  

Gratis deltagelse i juniortræning 
Med banetilladelse 

 

Alm. 
kort 

Ja 1.200 600 
 
 

- 
 

 

9)  
Long distance 
 

Frit spil på alle tider.  
Kræver hjemmeklub med 

fuldtidsmedlemskab i anden 
golfklub under DGU samt bopæl 
min. 60 km. fra Greve Golfklub. 

Træningsbolde tilkøbes. 
(Dispensation til afstand kan søges 

hos bestyrelsen).  

Nej  Nej  4.200 2.100  

10)  
Prøve-
medlemskab 

Inkl. lån af udstyr, fri ugentlig 
gruppetræning, brug af 

træningsanlæg og par 3 bane 
samt frie træningsbolde. 

Nej Ja Gratis i op til 3 måneder 
 

Herefter kr. 300 pr. måned  
 



 Kr. 200,- for medlemmer af 
ÆldreSagen og medlemmer af 

Hjerteforeningen. 
 

11) Passiv 
 

 Nej Nej 100   

 
Greve Golfklub er med i DGU’s junior greenfee ordning, hvor op til 3 juniorer spiller gratis i 
følgeskab med en fuldt betalende voksen hos de tilknyttede klubber. 
 
Klubben forbeholder sig ret til at udbyde særlige tilbud sæsonen igennem.  
 

B) Greenfee  
Greenfee: Hverdage Weekend/Helligdage 
9 huller kr. 250 kr. 300  
18 huller  kr. 350 kr. 450 
Spil på par 3 banen  kr.   50 kr.   50  

 
 

C) Samarbejder   
 
C.1) Golfhæftet  
      Greve Golfklub er med i Golfhæftet aftalen, som giver kortholder ret til 1 runde greenfee til   
      halv pris af den normale greenfee pris på hhv. 350 kr. på hverdage og 450 kr. i weekenden.  
 
C.2) SGS Samarbejde / Fritspilsordning     

SGS samarbejdet: Falster, Greve, Harekær, Ishøj, Køge, Sydsjælland og Vallø. Se hjemmesiden 
for yderligere beskrivelser.  
 

C.3) Greenfee aftaler med andre golfklubber  
      Aftaler er indgået med en række golfklubber. Se hjemmesiden www.grevegolfklub.dk  
 

D) Greve Golfklubs medlemskategorier og kontingenter 
      Kontingentet til Greve Golfklub, der inkluderer spilleret, er afhængig af den valgte kategori. 
      Der betales intet indskud. 
      Medlemskab følger kalenderåret – opsigelse senest 30. november. Prøvemedlemskaber dog     
      efter konkrete indmeldelsesbetingelser. 
      Kontingenter med DGU kort inkluderer forsikring og årskontingent til Dansk Golf Union.  
      Kategorier og kontingenter efter generalforsamling i marts 2022 og klubbestyrelsens  
      indstilling til generalforsamlingen i marts 2023. 
 

F) Skift af medlemskategorier 
       Efter skriftlig anmodning kan der mod merbetaling, når som helst: 
       - skiftes til Fuldtidsmedlem fra kategorierne 2, 3, 4 og 9  
       - skiftes til Hverdagsmedlem fra kategorierne 3, 4 og 9 
       - skiftes fra Nybegynder til alle kategorier 
       - skiftes fra passivt til aktivt medlemskab af alle kategorier 
       Ønske om ”omvendt” skifte skal ske skriftligt op til næstfølgende 30. november med virkning     
       fra følgende årsskifte.  



       Der kan ikke skiftes til prøvemedlemskaber.  
 

G) Udmeldelse 
       Udmeldelse af Greve Golfklub - jfr. vedtægterne § 3 - skal ske med 1 måneds varsel til   
       kommende årsskifte. 
 

H) Betalingsbetingelser 
       Medlemskabet (med undtagelse af kategorierne 5 og 10) følger kalenderåret og     
       kontingentet opkræves forud enten helårligt 1. jan. / halvårligt 1. jan. og 1. juli.  
       Kategorierne 1, 2 og 4 kan betales månedsvis, men kun via Betalingsservice (BS).  
 
       Betalingsservice anbefales for alle medlemskaber og er gratis for medlemmet.  
       Der opkræves et fakturagebyr på 25,- for betalinger der ikke gennemføres via betalingsservice.  
 
 

 Bliv medlem ved henvendelse i klubhuset eller via hjemmesiden 
www.grevegolfklub.dk  eller  www.grevegolf.dk 

   
Yderligere information på  

klubben@grevegolfklub.dk eller info@grevegolf.dk    
tlf. 46134005 
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  Greve Golfklub   
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