
Medlemspakke for 2022 

• Ubegrænset spil på CGC´s baner 

• Ubegrænset gæster til gæste-greenfee pris 

• Ubegrænset brug af indspilsområde 

• Boldnøgler til Drivingrange 

• Medlemsrabat på påfyldning. 

• Buggykort 

• Gratis fællestræning april – september for nybegyndere i to år 

• Member Get Member 

• Køb Fordelskort til Foreningen Private Golfbaner  

• NYT I 2021 Adgang til Teebox, powered by Trackman 

 

Ubegrænset spil på CGC baner 

Som medlem af CGC kan man spille på CGC’s 18 huls og 9 hulsbane lige så meget man vil fra 1. jan – 31 dec. 

Ubegrænset gæster til gæste greenfee pris 

Gæste-greenfee er ikke begrænset til en gæst. Så længe der er et CGC medlem på flighten spiller alle andre til ½ pris. 

Ubegrænset brug af ny indspilsområde 

Som medlem af GCG kan man bruge det nye træningsområde, som en del af medlemskabet 

 

Drivingrange nøgle 

Alle CGC´s Senior-medlemmer får en boldnøgle til en værdi af kr. 200,-.  

Depositum for nøglen kr. 50,-   

Medlemsrabat på påfyldning 

Som CGC medlem får man 10% ekstra rabat på rangebolde 

Buggykort 

Som CGC medlemmer har man mulighed for at købe et buggy 10 turskort. Kortet koster kr. 1.500,-  

Gratis fællestræning april – september 

Alle nybegyndere kan melde sig til op til 8 timers gratis fællestræning om ugen i sæsonen de første to år af deres 

medlemskab 

 

Member Get Member 

Spar op til 100% af dit årlige kontingent med Member Get Member konceptet. 

Hvis man som medlem af CGC GC skaffer et nyt medlem* får man 50% rabat på sit kontingent. 

Skaffer man 2 nye medlemmer får man 75% rabat på sit kontingent 

Skaffer man 4 nye medlemmer spiller man et år gratis 

*Et nyt medlem er en der ikke har været medlem af CGC GC før. 

Hvordan virker det? 

Når et nyt medlem (skaffet medlem) er opkrævet for 2. halvårs kontingenter udløses præmien ( 1. halvårs 

kontingent) til vort eksisterende medlem (skafferen) 

 

Fordelskort til Foreningen Private Golfbaner aftale 

Mod betaling af kr. 800,- har CGC´s medlemmer mulighed for at spille en gang i løbet af 2020 på de 15 baner som er 

medlem af Foreningen Private Golfbaner 

 

Agang til Teebox, powered by Trackman 

Spil simulator golf I CGC.  


