”Kom godt i gang”
- for begyndere 2021
- tilbud til begyndere, i år har vi et helt særligt tilbud til nye golfspillere,
hvis du ikke tidligere har været prøvemedlem i Dejbjerg Golf Klub og ikke har haft DGU-kort.

Du prøver golfspillets glæder i 3 måneder for kr. 500 inkl. lån af
udstyr og træning.

Når Dejbjerg Golf Klub har modtaget din indmeldelse og din indbetaling, vil du få tilsendt/udleveret
informationsfolder om Dejbjerg Golf Klub, samt hæftet "Kom i gang - golf for begyndere",Lommeguide til
Golfreglerne, således du hurtigt kan komme i gang med golfspillet. Du kan overføre beløbet til 7651
1039885.
Du vil så hurtigst muligt blive kontaktet af et medlem af begynderudvalget for en grundig introduktion om
medlemskabet og klubben, samt får tilbudt en rundvisning på vores naturskønne område. Du kan også
mødes med en fra Begynderudvalget hver onsdag fra 31-03-2021.
Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet tlf. 9735 0009/2013 3230
Med venlig hilsen og på forhåbentlig gensyn
Dejbjerg Golf Klub

Indmeldelsesblanket Sendes til: Dejbjerg Golf Klub, Letagervej 1, Dejbjerg, 6900 Skjern.
Undertegnede ønsker ”Kom godt i gang”- prøvemedlemskab i Dejbjerg Golf Klub.
Navn: __________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
Postnr.: ________________ By: ____________________________________________________
Tlf. privat: ___________________________ Mobil nr.: ____________________________________
Fødselsdato- og år: ___________________ E-mail: _____________________________________
Jeg accepterer hermed, at jeg i forbindelse med mit prøvemedlemsskab kan kontaktes telefonisk
af andre medlemmer fra Dejbjerg Golf Klub med henblik på at sikre, at jeg får det bedste ud af mit
prøvemedlemsskab. Dette kan eksempelvis være med information om ekstra træning, for at høre
hvordan jeg oplever mit prøvemedlemsskab eller andre forhold vedrørende mit
prøvemedlemsskab. Dette samtykke gælder kun under prøvemedlemskabets varighed.
Jeg kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde dette samtykke ved at henvende mig på kontoret i
Dejbjerg Golf Klub, sende mail til kontor@dejbjerggk.dk eller ringe på telefon 9735 0009.

Dato:

/

2021

__________________________________________
Underskrift

