
 1 

Kontingentsatser for 2020/2021 
 

    Rate-    *Lang- 

    system     distance – 

   Årskont. 2 rater.  4.1.21 1.6.21 Distance over 50 km. 

   --------- ---------  ---------- --------- ---------- ------------- 
 

Senior   5.300,- 5.400,- 2.700,- 2.700,- 3.300,- 2.450,- 

**Senior 100 km+  2.400,- 2.500,- 1.250,- 1.250,-   

***Flexmedlem  1.800,- 

Yngling (19-25 år)  2.500,- 2.600,- 1.300,- 1.300,- 1.800,- 1.650,- 

Studiekontingent  2.500,- 2.600,- 1.300,- 1.300,- 

Junior I (0-9 år)     1.050,-        1.150,-    575,-    575,-    850,-    750,- 

Junior II (10–13 år)     1.250,- 1.350,-    675,-    675,-  1.050,-  1.000,- 

Junior III (14-18 år)   1.500,- 1.600,-    800,-    800,-   1.250,-    1.100,- 

****Kids Golf uden DGU-kort       0,- 

Passiv       400,- 

Bagskab 60 cm     550,- 

Bagskab 80 cm     650,- 

El i bagskab     200,- 

Scooter p-plads m/el                850,- 

El-bil i carport m/el     950,- 

Benzin-bil i carport     700,- 

 

Distance- og langdistancemedlemskab kan ikke tegnes i bopælskommunen. Distance-/langdistancemedlemmet skal have 

fuldgyldigt medlemskab af en anden golfklub i Danmark. 

 

*Langdistance = Over 50 km fra bopæl til langdistanceklub. 

 

**Senior 100 km+ kan tegnes af seniorer der har over 100 km fra bopæl til Struer Golfklub.  

For Senior 100 km+ gælder samme retningslinier og rettigheder som øvrige seniorer med fuldgyldigt medlemskab, bortset fra, at 

Senior 100km+ IKKE kan tilkøbe Golfring Vest medlemskab. 

 

***Flexmedlemskab. Flexmedlemmer skal tidligere have haft et DGU-medlemskort. 

 

Flexmedlemmer har følgende rettigheder: 

 Modtager DGU-medlemskort via Struer Golfklub. 

 Handicapregulerer selv via Golfbox. 

 Må frit/gratis benytte drivingrange. 
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 Må spille frit/gratis på par-3 banen. 

 Må deltage i Club37 mod betaling af ½ greenfee på torsdagsmatcher (9 huls matcher) og betaling af fuld greenfee på 18 huls 

matcher. 

 Skal altid betale fuld greenfee ved spil på Struer Golfklubs 18 huls bane, samt alle øvrige golfbaner. 

 

Flexmedlemmer har ikke/må ikke: 

 Deltage i klubberne i klubben (udover Club37) 

 Deltage i klubmesterskaberne. 

 Rabat på greenfee i de samarbejdsklubber Struer Golfklub har indgået aftalerabat med. 

 Rabat på greenfee ifølge med et fuldgyldigt medlem af Struer Golfklub. 

 Mulighed for at medtage en gæstespiller til reduceret greenfee. 

 

****Kids Golfere er for børn mellem 7 og 9 år. Kids Golfere har gratis undervisning fredage fra kl. 16-17 og må gratis benytte 

træningsfaciliteterne og par-3 banen. 

 

Udmeldelse eller overgang til passivt medlemskab skal meddeles Sekretariatet skriftligt inden udgangen af november 

måned, for ændring det efterfølgende år. (Gælder alle medlemskategorier uanset alder og rettigheder) 

 

 


