
Kontingenter og rettigheder i Varde Golfklub 2022 

Medlemskab Rettigheder Kr./år  Bemærkninger DGU kort 

Junior  
10 – 18 år 

Uindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri 
benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og 
træningsfaciliteterne. 

1.500,00 
Fra det år man fylder 10 år og til og med det 
år man fylder 18 år. 

Ja 

Junior  
t.o.m. 9 år 

Uindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri 
benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og 
træningsfaciliteterne. 

750,00 Til og med det år man fylder 9 år. Ja 

Ynglinge 
Uindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri 
benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og 
træningsfaciliteterne. 

2.620,00 
Fra det år man fylder 19 år og til og med det 
år man fylder 24 år. 

Ja 

Studerende / 

Lærlinge 

Uindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri 
benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og 
træningsfaciliteterne. 

2.620,00 
Til og med det år man fylder 29 år. 
Dokumenteret SU eller lærlingeløn. 

Ja 

Seniorer  
18-huller 

Uindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri 
benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og 
træningsfaciliteterne. 

6.050,00 
Aldersgruppe fra det kalenderår man fylder 
25 år og opefter. 

Ja 

Ægtepar 
Uindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri 
benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og 
træningsfaciliteterne. 

12.000,00 
Aldersgruppe fra det kalenderår man fylder 
25 år og opefter. 

Ja 

Seniorer/Flex 
9-huller 

Må benytte træningsfaciliteterne. Gælder 
tilladelse til at spille for-9 på hverdage. Ingen 
tidsbestilling mellem kl. 9-12 på hverdage, og 
ingen spil i weekends og helligdage. 
Dispensation gives dog til medlemmer i klub-i-
klubber. Kan købe sig ret til at spille 18 huller. 
Kan ikke deltage i klubturneringer.  

3.025,00 

Muligt for alle.  
Nybegyndere skal betale for golfkørekortet 
som et startgebyr ud over kontingentet. 
Kan købe sig ret til at spille 18 huller. 

Ja 

Flex 

Må benytte træningsfaciliteterne. Må spille på 
banen som greenfee spiller. Kan ikke opnå rabat 
på greenfee - heller ikke i andre klubber. 
Kan ikke være medlem af klubber i klubben.  
Kan ikke deltage i klubturneringer. 

1.395,00 

Muligt for alle.  
Nybegyndere skal betale for golfkørekortet 
som et startgebyr ud over kontingentet. 
Får DGU kort med mærke 

Ja 

Semi-flex 

Må benytte træningsfaciliteterne.  
Inkl. 5 runder golf på Varde golfbane. 
Må derudover spille på banen som greenfee 
spiller. Kan ikke opnå rabat på greenfee - heller 
ikke i andre klubber. 
Kan ikke være medlem af klubber i klubben. Kan 
ikke deltage i klubturneringer. 

2.345,00 

Muligt for alle. 
Nybegyndere skal betale for golfkørekortet 
som et startgebyr ud over kontingentet. 
Får DGU kort med mærke 

Ja 

Eksil-flex 

Må benytte træningsfaciliteterne. Må spille på 
banen som greenfee spiller. Kan ikke opnå rabat 
på greenfee - heller ikke i andre klubber. 
Kan ikke være medlem af klubber i klubben.  
Kan ikke deltage i klubturneringer. 

1.000,00 
Muligt for alle tidligere medlemmer i alderen 
19-30 år.  
Får DGU kort med mærke 

Ja 

Longdistance 

Uindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri 
benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og 
træningsfaciliteterne. 
Kan ikke deltage i klubturneringer. 

3.000,00 

Skal være fuldgyldigt medlem af en anden 
18 hullers golfklub i DK og med DGU kort. 
Mulig for alle der ikke bor i eller har 
hjemmeklub i Varde Kommune. 

Nej 

Passiv 

Må benytte træningsfaciliteterne. Det er muligt 
at skifte tilbage til andre medlemskategorier ved 
indbetaling af det kontingent der mangles. Ikke 
muligt af spille som greenfee spiller. 

755,00 Muligt for alle Nej 

Firma A 
Giver et senior medlemskab med de rettigheder 
det giver. 

6.050,00 
Firmaer (repræsenteret ved navngiven 
person) 

Ja 

Prøvemedlem 
Må benytte træningsfaciliteterne.  
Deltage i regelundervisning. 
Max. 4 begyndermatcher. 

750,00 
Beløbet modregnes ved indmeldelse i 
klubben. 
 

Ja 

Prøvemedlem 
Junior 

Må benytte træningsfaciliteterne. 
Deltager i juniorudvalgets arrangementer. 

350,00 
Beløbet modregnes ved indmeldelse i 
klubben. Prisen er inkl. leje af udstyr 

Ja 

Skabsleje 
Enkelt skab 
½ dobbelt skab 
Dobbelt skab 

 390,00 
 370,00 
 740,00 

Junior bagskab   
El skab              
Trolley leje, 3-hjulede 

225,00 
135,00 
200,00 

Træningsarealer Drivingrange, Par-3 banen og puttinggreen   800,00 
Forbrug af træningsarealer ifm. 
holdundervisning for medl. fra andre klubber. 

400,00 

Banelukning Uden startliste  15.000,00 / 17.000,00 inkl. startliste m.m.  

Greenfee Alle dage, sommerbane  350,00 Alle dage, vinterbane 175,00 

Træning 
1 lektion, 20 min. 
5-turskort 
10-turskort 

180,00 
774,00 

1440,00 

 

 
 

Betaling af kontingent for fuldtidsmedlemmer kan opdeles i 3 rater. Tilmelding til PBS kræves.   

Betaling forfalder 1/2, 1/5 og 1/8. Administrationsgebyr på kr. 50,- pr. faktura tillægges. 


