
Aktiv voksen (29-->)** Aktiv Hverdag (29-->)** Ungdom (20-29)** Junior (13-19) Barn (1-12) Greenfeemedlem** Prøvemedlem** Familemedlemskap** Passiv Greenfeespiller

Komplett medlemskap. Fritt spill på banen før kl. 14.00 

på hverdager. Ved spill etter kl. 

14.00 på hverdager og ved spill 

lørdag, søndag og helligdager må 

man betale gjeldende greenfee.

Spill så mange runder du 

vil når du vil. Et 

medlemskap for de 

mellom 20-29 år, en 

overgang mellom junior 

og aktiv voksen.

Komplett 

medlemskap for 

juniorer. Gratis 

VTG-kurs

Komplett 

medlemskap for 

barn samt 

treningsavgift (1 

trening i uken, 

utover dette vil 

det bli fakturert 

ekstra). Gratis 

VTG-kurs

Medlemskapet lar seg ikke tegne for 

nye medlemmer til klubben etter 

01.03.2014. Inkludert 3 

greenfeebilletter og 4 runder til 50% 

rabatt på gjeldende greenfee. 

Medlemskapet er personlig og tildelt 

greenfeebilletter og rabatterte runder 

kan ikke deles med andre. 

Medlemskapet tar utgangspunktet i 18 

hullsrunder og kan ikke deles opp i 

mindre runder.

Medlemskapet fordrer 

gjennomført VTG-kurs hos 

Oppegård Golfklubb og 

ikke tidligere medlemskap 

internt eller eksternt. 

Medlemskapet gjelder i 2 

sesonger og konverteres 

automatisk til Aktiv voksen 

etter endte 2 sesonger.  

Prisen gjelder per år

Inkluderer 2 voksne 

(aktiv voksen) og et fritt 

antall barn/juniorer som 

er bosatt på samme 

adresse

Gir ikke nasjonal spillerett. 

Får tilsendt bladet Norsk 

Golf og har stemmerett på 

årsmøtet. Kan påta seg 

verv i regi av NGF og 

klubben

Medlemmer i en 

annen klubb

Pris 7300 5600 3500 1750 1750 3000 3650 14600 1000 (barn 100) 550 på hverdager, 

800 i 

helger/helligdager

Gjest 400 400 400 400 400

Leie av bil* 200 200 (før kl. 1400 på hverdager) 200 Nei Nei 300 200 200 (Kun voksen) Nei 450

Leie av skap Ja Hvis ledig Ja Ja Ja Hvis ledig Ja Ja Nei Nei

Spillerett Ved spillerett 500kr i 

avslag på kontingent

Ved spillerett 500kr i avslag på 

kontingent

Ingen fordel Ingen fordel Ingen fordel Ingen fordel Ingen fordel Ingen fordel Ingen fordel

Bookingtid 7 dager, kan legge til 

greenfee og gjestespiller 

med samme regel

7 dager, kan legge til greenfee og 

gjestespiller med samme regel

7 dager, kan legge til 

greenfee og gjestespiller 

med samme regel

7 dager, kan legge 

til greenfee og 

gjestespiller med 

samme regel

7 dager, kan legge 

til greenfee og 

gjestespiller med 

samme regel

4 dager 7 dager, kan legge til 

greenfee og gjestespiller 

med samme regel

7 dager, kan legge til 

greenfee og gjestespiller 

med samme regel

Kan ikke booke 4 dager

Kongsvinger: kr. 1500,- for 

4 greenfee billetter***

Kongsvinger: kr. 1500,- 

for 4 greenfee billetter 

Kongsvinger: kr. 1500,- for 

4 greenfee billetter***

Mørk: kr. 1000,- for fritt 

spill. ****

Mørk: kr. 1000,- for fritt 

spill.****

Mørk: Fritt spill Mørk: Fritt spill Mørk: kr. 1000,- for fritt 

spill.****

Drøbak: kr. 1500,- for fritt 

spill. ****

Drøbak: kr. 1500,- for 

fritt spill. ****

Drøbak: Fritt spill Drøbak: Fritt spill Drøbak: kr. 1500,- for fritt 

spill.****

* Ved fremvisning av legeerklæring koster leie av golfbil kr. 150,-

Alle medlemskap er løpende og alle utmeldinger av klubben og endring av medlemskap må gjøres skriftlig innen 31.12 for å ha virkning for kommende år.

****Gjelder ikke lør/søn og helligdager før kl 1400. Må bestilles innen 9. mai 2018.

*** Ikke personlig og kan brukes alle dager.

** Det tillegges NGF-avgift på kr. 355,- pr. medlem. NGF-avgiften inkluderer bladet Norsk Golf som distribueres ut i 1 eksemplar pr. husstand.

Rabatt hos 

samabeidsklubber. 

Må bestilles før 9. mai 

2018

Nei NeiNeiNei

MEDLEMSKAP 2018


