
 

 
 

        Medlems nr.:_________________ 
                                                     Udfyldes af sekretariatet 

 
 

Indmeldelsesblanket til Odense Eventyr Golf Klub 
 
 
Navn: __________________________________________________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________________________________________________ 
 
Postnr.: _____________________     By: ________________________________________________________ 
 
Tlf. privat/arbejde/mobil: _____________________ / _____________________ / ______________________________ 
 
E-mail: ______________________________________          Fødselsdato (dag/mdr./år): _________________________  
 
Er eller har været medlem af en anden golfklub: 
 
Golfklub: ___________________________________          Medlemsnummer: _______________            Hcp.:_______ 
 
 
Kategori:      Status: 

 
Senior, Odense Eventyr Golf (fra 26 år) _____   Nybegynder      _____ 

Ungsenior, Odense Eventyr Golf (19-25 år) _____              Hcp. spiller       _____       

Long distance*  _____  

Junior (under 19 år) _____ 

Golfspirer (op til 12 år) _____ 

G5 kort (Spil 5 baner alle dage kr. 800,-) _____ 

 

* For at blive long-distance medlem skal du have et aktivt medlemskab i en golfklub og bopæl udenfor Fyn  

 
Evt. bemærkning: ___________________________________________________________________________________________ 
 
Når ansøgning om medlemskab af Odense Eventyr Golf Klub er godkendt af Odense Eventyr Golf fremsendes faktura samt relevante 
indmeldelsesdokumenter og bagmærke. DGU-kort bestilles og fremsendes til dig ved modtagelse.  
Når indmeldelsesgebyr samt kontingent er indbetalt er du fuldgyldigt medlem af Odense Eventyr Golf Klub.  
 
Medlemsaftalen er bindende for et år, og kan opsiges med 3 måneders skriftligt varsel op til den 1. januar eller den 1. juli. Ved ændring af kategori 
eller ændring til passivt medlemskab gælder samme frist som ved udmeldelse. Sygdom, flytning, jobskifte eller lignende giver ikke dispensation på 
ovennævnte frister. Indskudsopkrævning ved skift fra junior til ungsenior opkræves pr. 1. januar det år man fylder 19. Tilsvarende opkræves ved skift  
fra ungsenior til senior pr. 1. januar det år man fylder 26. 
Vi gør opmærksom på at indmeldelsesgebyret ikke tilbagebetales ved udmeldelse. 
 
 
                      Som medlem i Odense Eventyr Golf, er det et krav, at dit kontingent tilkobles betalingsservice. 
 
 
Vi henholder derudover til Odense Eventyr Golf Klubs vedtægter, som kan læses på www.eventyrgolf.dk. 
 
 
 
Dato: ______________    Underskrift: ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Underskrift værge (hvis under 18 år): ____________________________________________________________________________ 
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