Trondheim Golfklubb
Tid – glede - kvalitet

SØKNAD OM MEDLEMSKAP
Personlige opplysninger
Fornavn

Adresse

Etternavn

Postnr.

Fødselsdato

Poststed

Telefon

e-post
TGK som
hjemmeklubb

Handikapp
Yrke
Hvilket medlemskap ønskes? Sett kryss
Aktiv
Ektefelle-partner
Student
22 år -28 år
Familie junior
13-19 år

Ungdom
20-21 år
Barn & Golf
6-9 år

Pensjonist redusert
spillerett
Familie Ungdom
20-21 år
Barn & Golf
10-12 år

Long Distance

VTG Voksen

VTG junior

Pensjonist
uten spillerett
Junior
13-19 år
Barn & Golf med spillerett
6-12 år
x

Info medlemskap
Familie og Ektefelle/Partner
Avstandsmedlemskap
Pensjonist uten spillerett 67 år <
Pensjonist redusert spillerett
Studenter

Familie 2 voksne og barn
inntil 19 år.

Må ha registrert samme adresse som hovedmedlem i folkeregisteret.
Må ha registrert adresse i folkeregisteret minimum 200 km fra Trondheim by.
Denne kategorien må betale greenfee for å spille på banen, uansett tidspunkt.
Må løse greenfee etter 15:00 på hverdager og i helgene, samt alle helligdager
Studenter skal hvert år uoppfordret og senest 15 februar vise kvittering på betalt
semesteravgift.

Viktig informasjon
Jeg aksepterer ved min underskrift å overholde golfklubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og regler, samt golfens regler og etikette.
Jeg bekrefter at jeg ikke skylder kontingenter/avgifter til andre golfklubber, idrettslag eller organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og Olympiske
komite. Jeg plikter å sette seg inn i klubbens til enhver tid gjeldende lover og regler.
Jeg forplikter med til å betale til enhver tid vedtatte kontingenter og avgifter forskuddsvis innen den frist styret fastsetter. Medlemmer som ikke
har betalt kontingenter og avgifter innen fastsatte frister vil ikke inneha noen form for rettigheter i klubben eller på banen. Medlemmer som
klubben har utestående til vil også få sperret sin lokale og nasjonale spillerettighet. En eventuell utmelding må skje innen 31.12, ellers vil
kontingent og avgifter bli krevd fullt ut for påfølgende år. Utmelding skal skje på klubbens utmeldingsskjema som ligger ute på klubbens
hjemmeside, eller fås ved henvendelse til golfklubben. Utmeldingsskjema MÅ sendes pr.e-post eller pr. rekommandert brev.
Medlemmer blir automatisk flyttet til riktig medlemskategori når man passerer aldersgrensen, eller på annen måte ikke er berettiget til å inneha
tidligere medlemskategori.

Jeg bekrefter at overnevnte opplysninger er riktige og at jeg har lest informasjonen fra klubben på dette
innmeldingsskjema.
P.S. Foresatte MÅ signere på vegne av medlemmer under 18 år.
Sted:

Trondheim

Dato:

Signatur:
BLOKKBOKSTAVER
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