
Priser 2021

Træningsbolde (OEG-medlemspriser)
1 polet, 30 bolde kr.  10,-
1 polet, 30 bolde OEG-juniorer
(max 10 træk pr. køb) kr. 4,-
25 boldtræk à 30 bolde kr. 195,-
100 boldtræk à 30 bolde kr. 695,-
300 boldtræk à 30 bolde kr. 995,-
Depositum for chip (ved første køb) kr. 50,- 

Trolleys/Buggies
Trolley pr. dag kr. 50,-
Buggy, 9 huller kr 190,-
Buggy, 18 huller kr. 290,-
Buggy, 27 huller kr 395,-
10-turs kort til buggy (18 huller)  kr. 1.995,-
10-turs kort til buggy (lægeerklæring)  kr. 1.596,-
Årskort til buggy kr. 2.400,-

Odense Eventyr Golf
Medlemsfordele: 

Ved indmeldelse i 2021 får alle nye OEG-medlemmer: 
• 1 stk. boldtræk-kode med 25 x 30 bolde, værdi kr. 195,-*.
• Fast holdtræning for begyndere (maks hcp. 37) hver torsdag   
 fra 9.30-12.00 eller 17.00-19.30. 
• 2 x 20 minutters individuel træning*.
 *Gælder kun ved ordinær indmeldelse til fuld pris.
...og til daglig:
• Medlemmer i Odense Eventyr Golf kan medtage op til  
 3 gæster i samme bold på Odense Eventyr Golf’s 18-huls bane  
 til rabatpris på kr. 250,- pr. person alle dage. På 9-huls banen 
 går gæster med til kr. 200,-.

• Medlemmer i Odense Eventyr Golf spiller greenfee kr. 250,-  
 på andre fynske baner (dog ikke GN) på hverdage i 2021. 
 Særskilte regler for fleksmedlemmer.

• Medlemmer i Odense Eventyr Golf kan erhverve sig et G6 kort
 der giver greenfee på 5 andre Fynske baner 
 - se mere herom i bladet og på klubbens hjemmeside. 

  
Som medlem kan du desuden få gratis og nedsat 
greenfee på mange andre baner i Danmark og i 
udlandet - se mere herom på vores hjemmeside!

• Klubbens medlemmer spiller gratis på Pay & Play banen og  
 kan medtage 1 gæst hver til kr. 100,- pr. person alle dage. 
 Dette gælder også for passive medlemmer.
Long-distance:
• Kun for golfspillere med fuldgyldigt medlemskab af anden 
    golfklub, og med hjemmeklub og bopæl udenfor Fyn.
Studerende Flex:
• Fuld og fri adgang til banerne i Eventyr Golf, klubhus og  
 træningsfaciliteter uanset dag, tid og årstid.
• Ret til spil på andre baner mod betaling, der modtager 
 DGU-kort mrk. ”F”.
Passive:
• Har ingen rettighed til at spille golf, ej heller mod greenfee- 
 betaling, medmindre man er fuldgyldigt medlem af en anden  
 dansk golfklub. Undtaget er dog Pay & Play baner.
• Klubanciennitet opretholdes i den passive periode.
Golfspirer:
• Må deltage i træning og spille på Pay & Play banen.  
 Dog kun med en ”barnepige” i forældrenes ansvar.
•  Klubben fralægger sig ethvert ansvar for Golfspirernes 
 færden på anlægget.
• Når banetilladelse opnås overgår golfspirerne til alm. juniorer  
 med betingelserne for disse.
Indskud:
• Evt. indskud er tabt ved udmeldelse af OEGK.

Medlemsskabs-  Kontingent:
kategori: Indskud:       Helår     Halvår

Golfspirer (under 13 år) kr. 0,- 770,- 375,-

Junior (under 19 år) kr. 0,- 1.200,- 600,-

 NB: Overgang til ungsenior opkræves pr. 1. januar 
 det år man fylder 19.

Ungsenior (19-25 år)  kr. 0,- 4.575,- 2.287,50

 Overgang til senior opkræves pr. 1. januar det år man 
 fylder 26. 

Studerende Flex (19-29 år) kr. 0,- 2.230,- 1.115,-

Overgang til senior opkræves pr. 1. januar det år man fylder 30.
Medlemmer der er berettiget til at modtage SU. kan opnå 
medlemskab som studerende. Den studerende skal hvert halve 
år kunne dokumentere sin SU-berettigelse.

Senior (fra 26 år) kr. 0,- 6.650,- 3.325,-

Senior 80+ (fra 80 år) kr. 0,- 3.325,- 1662,50

Passiv kr. 0,- 1.455,- 727,50

Long-distance kr. 0,- 3.850,- 1.925,-

Fleksmedlem kr. 0,- 4.250,- 2.125,-

 Ændring af medlemskab til Fleksmedlem kan opnås, 
 hvis man er: fyldt 65 år og indmeldt senest 31.12.1997
 eller fyldt 70 år og har 20 års sammenlagt anciennitet
 i Odense Eventyr Golf.
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