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PRISER 
FREDERIKSSUND 

GOLFKLUB 



MEDLEM AF KLUBBEN 

Golf er for alle - i Frederikssund Golfklub har vi flere forskellige typer af medlem-
skaber, både til dig der spiller meget og gerne vil være en del af klubbens hyggeli-
ge sociale liv og til dig der kun spiller lidt og gerne på mange forskellige baner. 

Dit kontingent gælder for hele kalenderåret, ved indmeldelse dog fra den måned du indmeldes, men du 
har for de fleste medlemsgrupper mulighed for at betale dit kontingent pr. måned, kvartal eller pr. år. 

INDSKUD (Alle undtagen juniorer)   995,00 

KONTINGENT (FULDT MEDLEMSKAB) KR. PR. MÅNED KVARTAL ÅR 

Senior fuldtidsmedlemskab (30+ år) 630,00 1.815,00 7.260,00 
Lokal 1 (år 1 efter banetilladelse) 360,00 1.000,00 4.000,00 
Lokal 2 (år 2 efter banetilladelse) 525,00 1.500,00 6.000,00 
Ungsenior (19-29 år) 235,00 625,00 2.500,00 
Junior (5-18 år) 135,00 300,00 1.200,00 
Junior uden bagmærke (5-18— år)   400,00 

OBLIGATORISKE ØVEBOLDE 
Alle undtagen juniorer   380,00 
Junior (5-18 år)   220,00 

TILKØBSMULIGHEDER 
SGO ordning (+6 baner)   900,00 
Simulator sæsonkort (1.10-30.9 frit spil)   750,00 

 

KONTINGENT (FLEX MEDLEMSKAB)  KR. PR. MÅNED KVARTAL ÅR 

Flex-B+ (Nordbanen, Øveområder, DGU kort) 235,00 625,00 2.500,00 
Flex-A (DGU kort)   995,00 
Flex-A+ (Øveområder, DGU kort)   1.840,00 
Langdistance medlemskab   3.995,00 

OPKRÆVNINGSPERIODE OG BETINGELSER 

Månedsbetaling Opkræves hver den 1. i måneden og kræver tilknyttet betalingskort. 
Kvartalsbetaling Opkræves den 1. januar, april, juli og oktober. 
Årsbetaling  Opkræves den 1 januar 
 

Ved indmeldelse opkræves betaling for indskud, kontingent og øvebolde umiddelbart i forbin-
delse med indmeldelsen.  Beløbene opgøres for perioden fra indmeldelsesmåneden og i for-
hold til betalingsfrekvens.  Øvebolde og tilkøb dog for hele resten af kalenderåret. 



PRISER 
Mod betaling af greenfee, kan du spille hele dagen på vores 9-huls bane, uanset 
hvor mange runder du spiller. Prisen er inkl. frie træningsbolde på drivingrangen. 
Boldene må ikke tages med på banen. 

    5-18 år 19+ år 
Hverdage   50,00  100,00 
Weekend og helligdage 75,00  150,00 

Vi har en dejlig let kuperet 9-huls bane, som du kan spille på selv om du 

ikke er medlem af en golfklub. 

GREENFEE 
Som gæst i Frederikssund Golfklub, kan du som DGU medlem med DGU kort spille 
vores 18-huls bane mod betaling af greenfee. Der ydes ikke rabat til gæster hos et 
af vores medlemmer, i stedet har vi nedsat prisen generelt på greenfee. 

 5-18 år* 19+ år       
Hverdage 0,00 275,00**  
Weekend og helligdage 0,00 350,00**  

* 5-18 år - Prisen gælder kun for spillere med DGU kort. 
* Priserne varierer over dagen og ugen, men ovenstående  
    er dyreste priser. 

   18-HULS BANEN 

   PAY & PLAY 

Alle undtagen Lokal 1 og 2 og Flex medlemmer 
Uindskrænkede rettigheder. Det vil sige at du kan spille frit på både 18-huls banen og på 9-
huls banen, du har adgang til vores flotte træningsområder, inklusive frie øvebolde på drivin-
grangen. Du har adgang til klubbens generalforsamling og stemmeret. Du får et DGU kort. 
Du har adgang til flere forskellige rabatordninger, herunder rabat på greenfee i vores  ven-
skabsklubber samt mulighed for at tilkøbe SGO ordning (frit spil på 6 yderligere baner) 

Lokal 1 og 2,  
Indskrænkede rettigheder. Det vil sige at du kan spille frit på både 18-huls banen og på 9-huls 
banen, du har adgang til vores flotte træningsområder. Du har adgang til klubbens general-
forsamling og stemmeret. Du får IKKE et DGU kort. 

Som Flex B medlem, kan du spille frit på vores 9-huls bane, og du har adgang til øveomrtå-
derne, du kan spille 18-huls banen mod betaling af fuld greenfee, og du har adgang til klub-
bens generalforsamling og stemmeret. Du får et DGU-F kort.  

Som Flex A medlem, kan du spille både9-huls og  18-huls banen mod betaling af fuld green-
fee, og du har adgang til klubbens generalforsamling og stemmeret. Du får et DGU-F kort. 

   RETTIGHEDER SOM MEDLEM 



I Frederikssund Golfklub råder vi over 2 stk. 

Full-Swing golfsimulatorer, som du kan spille 

på timebasis, uanset om du er medlem af en 

golfklub eller ej. 

Simulatorerne er placeret i to rum for enden 

af den store baglade, med indgang op mod 

drivingrange. 

Hvis du er medlem af en dansk golfklub, 

booker og betaler du for spil, via Golfbox. 

Login, vælg tidsbestilling, vælg Frederiks-

sund Golfklub, og vælg bane, Simulator A 

eller B. 

Hvis du ikke er medlem af en dansk golfklub, 

bookes tiden via klubbens sekretariat på 

telefon 4731 0877 i kontorets åbningstid, 

der er dagligt fra 10.00 til 14.00.  

Hvis du er medlem af FGK, kan du købe et 

simulator sæsonmedlemskab til kr. 750,- 

/1.000,- pr. sæson, hvorefter du oprettes 

med login, så du selv kan booke, og så kan 

du spille alt det du vil gratis. 

PRIS PR. TIME (medl./gæst),    200,00/250,00 

    

Hvis du vil være fri for at bringe dit golfudstyr 

frem og tilbage hver gang du skal spille, råder 

klubben over skabe til opbevaring af dit golf-

udstyr som du kan leje. 

Vi har også Golfbuggy til udlejning hvis du øn-

sker at  køre rundt under din golfrunde. 

PRISER PR. ÅR 

Bagskab, overskab       440,00 

Bagskab, underskab       510,00 

Bagskab, underskab med EL 1.150,00 

Junior bagskab       270,00 

Garageplads til scooter med EL 1.150,00 

Garageplads til buggy, Benzin     950,00 

Garageplads til buggy, EL  1.600,00 

Gebyr for nøgle til Juniorskab     100,00 

Gebyr for nøgle        200,00 

Gebyret opkræves ved udlevering af nøgle til skab 

og garager. 

Gebyret refunderes ikke men nøglen skal returneres 

ved opsigelse af skab. 

 

Leje af golfbuggy 

- Medlemmer, pr. runde      200,00 

    - 10 turs kort   1.500,00 

    - Årskort 1.2-30.11  2.500,00 

    - ½ ÅRSKORT 1.2-30.06  1.500,00 

    - ½ ÅRSKORT  1.7-30.11  1.500,00 

- Ikke medlemmer, pr. runde     250,00 

    - 10 turs kort   2.000,00 

    - Årskort 1.2—30.11  2.500,00 

 

SIMULATORGOLF - BAGSKABE M.M. 


