
Hvad så
  nu..?

Velkommen i Nordborg Golfklub!
Siden 1991 har der været golfklub i Nordborg. 

Den nuværende bane blev anlagt i 1994 
og udvidet til 18 huller i 2003.

Klubben har som formål at skabe en golfklub
med en rar og afslappet atmosfære,

hvor alle spillere føler sig
velkommen.

Bl.a. ved udstrakt hjælp af frivillig arbejdskraft 
førsøger vi at holde udgifterne på et minimum, 
således at kontingent kan holdes nede. 
Klubben er medlem af Dansk Golf Union (DGU)
som medlemsklub nr. 104.
I Nordborg Golfklub vil vi gøre vores bedste for, at 
du får en god oplevelse ud af et medlemskab. 
Denne guide vil give dig svar på nogle af de 
mange spørgsmål, du naturligt vil have som ny i 
klubben.

Efter afsluttet prøvemedlemskab med god-
kendt resultat kan du vælge at melde dig ind i 
klubben. 

Der er forskellige medlemstyper og priser med 
forskellige rettigheder. 
Se venligst på www.nordborg-golfklub.dk.

          Melder du dig ind efter afsluttet
                prøvemedlemskab, kan du spille
             gratis resten af året ved indbe-
          taling af 1/2 års kontingent. 
Du vil så i marts måned modtage en opkræv-
ning på 1/2 års kontingent, som gælder for 
resten af året.

 Værd at vide:
Et prøvemedlemskab indeholder:
n	 3 måneders kontingent
n	 Gruppelektioner ved klubbens træner
n	Mulighed for lån af udstyr
n	 Bøger og onlinemateriale med regler  
 og regelprøver
n	 Frit brug af bolde på Driving Range
n	 Fri benyttelse af putting- og indspilsgreen
n	 Frit spil på Par 3 banen
n	 Tildeling til en mentor, som vil være din  
 vejleder og primære kontaktperson
n	 Brug af klubhusets faciliteter
n	Deltagelse i onsdagsturneringerne
n	 Pris og tilmelding: se klubbens hjemme-
 side eller kontakt sekretæren
www.nordborg-golfklub.dk

 Værd at vide:

Fordele som fuldgyldigt medlem 
i Nordborg Golfklub:

n	 Frit spil i Nordic Golf Circle = en spille-
 aftale for medlemmer af Nordborg - 
 Birkemose - Blåvandshuk - Frederikshavn  
 - Mollerup - REE Golf - Svendborg - 
 Værebro og Næstved Golfklubber

n	Mulighed for tilkøb af fritspilskort 
 (frit spil i Sønderborg Golfklub). 
 Pris kr. 500,-

n	 Greenfee-rabat i Sønderborg Golfklub 
 (hvis du ikke har fritspilskort) samt i 
 Benniksgaard, Aabenraa, Sønderjyllands,   
 Tønder og Haderslev Golfklubber

n	 Tag en gæst med på banen. Pris kr. 200,-

n	 Fællestræning flere gange i sæsonen



Kontingent:
Kontingentet dækker medlemskab i golfklub-
ben for kalenderåret fra 1. januar til
31. december, og betales normalt via Betalings-
service marts.

Kontingentet giver frit spil på banen og på træ-
ningsbanen i hele banens åbningstid. 
 På træningsbanen er der endvidere gratis træ-
ningsbolde.

Kontingentet dækker desuden adgang til 
klubbens faciliteter, arrangementer, matcher og 
turneringer. 
Der kan dog være gebyr til turneringer. 
Har du selv udstyr, kan du leje et skab til opbe-
varing i klubhuset.

Indmeldelse og evt. leje sker hos 
 sekretæren,  tlf. 30 51 56 09 eller 
 sekretaer@nordborg-golfklub.dk

Efter Golfkørekortet 
Når du har bestået dit golfkørekort og har 
meldt dig ind som medlem, er du klar til at spil-
le på alle baner. NG har en række tilbud, som 
sikrer, at du kan forbedre dit spil og samtidig 
indgå i hyggelige sociale sammenhænge. NG 
har således en række klubber-i-klubben. 
Bedst egnet på det stadium, hvor du lige har 
erhvervet golfkørekortet er Onsdagsklubben.

Regulering af handicap 
Som begynder har man ikke et officielt registre-
ret Handicap (HCP). Derfor er det ikke muligt at 
bruge Golfbox. Så snart, du har bestået prøven 
tildeles du et handicap. Spørg din mentor hvor-
dan reguleringen foretages.

Frivillig i klubben
Som mange andre foreninger har Nordborg 
Golfklub brug for frivillige hjælpere. Det være 
som bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlem-
mer, hjælpere til turneringer og arrangementer, 
gæsteservice på kontoret, vedligeholdelse af 
området ved klubhuset, hjælp til arbejder på 
banen mm.
Ud over udvalgsarbejdet er det frivillige arbejde 
er organiseret i en række arbejdsgrupper, hvor 
beskrivelse og kontaktperson findes på hjemme-
siden, www.nordborg-golfklub.dk.

Golfbox
Golfens administrationssystem er Golfbox – Du 
finder login på  www.nordborg-golfklub.dk 
øverst i venstre hjørne.

Dit password er de første 6 cifre i dit cpr. nummer.
Når du er logget på ser skærmbilledet sådan ud:

Dit medlemsnummer/brugernavn er: 104- xxx 
(Medl.nr.) og det skal du også bruge, når du log-
ger dig på Golfbox. 

GolfBox er et vigtigt redskab i dagligdagen. Det 
er i GolfBox, at alle dine personlige data står. Dine 
data skal du selv vedligeholde.

Det er også her du efter bestået prøve, kan følge 
med i dit handicap og gennem GolfBox-besked-
systemet får du nyhedsbreve fra klubben.
Når du senere får brug for det,  er det i GolfBox, at 
du bestiller banetider og tilmelder dig turnerin-
ger. Bl.a. onsdagsturneringen.

Du kan udskrive scorekort via GolfBox i klubben 
på touchscreen ved sekretariatet.

Du er altid velkommen 
til at kontakte vores golfklub 

enten via mail: 
sekretaer@nordborg-golfklub.dk

eller direkte kontakt til vores sekretær 
på tlf. 30 51 56 09.


