Prøvemedlem 2016 - tilmelding
Navn:_________________________________________

Fødselsdato:______________________________

E-mail:________________________________________

Fastnet tlf.________________________________

Adresse:______________________________________
Tilmelding til nyhedsbrev fra Gyttegård Golf Klub

Postnr:__________ By:____________________

(sæt kryds)

JA

Mobil tlf.________________________________

NEJ

Undertegnede indmelder mig herved i Gyttegård Golf Klub som:
Sæt
Pris
Indhold
kryds Medlemskabstype

Prøvemedlemskab* senior
Hold forløb ca. 10 pr. hold
(fra 18 år)

Kr. 1000,-











2 måneders prøvemedlemskab efter introduktionsdagen
1 introduktionsdag (kl. 09.00 – ca. kl. 17.00) incl. frokost og kaffe
4 x gruppelektioner á ca. 60 minutter
2 x Regelundervisning
Tildeling af kontaktperson/mentor
Mulighed for lån af udstyr de 2 måneder prøvemedlemskabet løber.
Frie træningsbolde
Frit spil på par-3 banen
Mulighed for spil på 18 huls banen efter godkendelse
 Mulighed for deltagelse i begynderudvalgets aktiviteter –
onsdagsturneringer. Deltagelse i begynderturnering om onsdagen koster kr. 25,-/gang

Hold 1

Opstartsdag/ introduktionsdag Søndag den 10. april - afviklet

Hold 2

Opstartsdag/ introduktionsdag Søndag den 8. maj - afviklet

Hold 3

Opstartsdag/ introduktionsdag Søndag den 5. juni - afviklet

Hold 4

Opstartsdag/ introduktionsdag Søndag den 7. august kl. 09.00

Prøvemedlemskab* –
senior
Individuelt forløb
- opstart når det passer dig!
(fra 18 år)

Prøvemedlemskab* junior

Kr. 1000,-  2 mdr. prøvemedlemskab med start fra 1.lektion








6 x individuelle lektioner á 20 min
2 x regelundervisning
frie træningsbolde
frit spil på par-3 banen
mulighed for spil på 18 huls banen efter godkendelse
tildeling af kontaktperson
deltagelse i begynderudvalgets aktiviteter (deltagelse i begynderturnering om
onsdagen koster kr. 25,-/gang)

Kr. 300,- Hele sæsonen incl. deltagelse i junior/micro træning, regelundervisning, frie
træningsbolde , frit spil på par-3 banen, mulighed for spil på 18 huls banen efter
godkendelse, deltagelse i børn- og unge udvalgets aktiviteter.

(indtil 18 år)
* kan kun tegnes én gang.





Eventuel familierelation til medlem i klubben - oplys venligst navn og medl.nr.:__________________________
Jeg har fået udleveret foreningens vedtægter.
I forbindelse med prøvemedlemskabets udløb vil du modtage tilbud om medlemskab af Gyttegård Golf Klub.

Dato: ________________Underskrift:_______________________________________________

NB! Er du under 18 år, skal far eller mor underskrive.

