
Golfspillere med 
uindskrænkede rettigheder
og aktivt fuldgyldigt 
medlemskab af en golfklub

•  Juniorer
•  Ungseniorer
•  Seniorer
•  Ægtepar med   
 ægtefællemedlemskab
•  Pensionister
•  Studerende
•  18 hullers medlemskaber  
 på 36 hullers baner

For golfspillere med 
uindskrænkede rettigheder 
til at spille på egen bane, 
og såfremt deres kontingent 
svarer til, hvad alle andre i 
samme medlemsgruppe og 
alderskategori betaler

Brug grupper (statisk, 
dynamisk eller faktura) til 
at styre rettigheder, priser 
og andet som er knyttet til 
forskellige typer af 
medlemskaber

Ja, hvis klubben ønsker

Ja

Styres via ressourcer

Ja

Ja

Ja

Mulighed for lokal og
national spilleret

Fuldtid

Golfspillere med indskrænk-
ede rettigheder i form af 
tidsbegrænsninger, spillebe-
grænsninger på baneanlæg-
get eller modtager rabat på 
kontingentet

•  Hverdagsmedlemmer
•  Alle prøvemedlemskaber  
 på mere end 3 måneder
•  Rabatterede kampagner
•  Par-3-bane medlemmer
•  9 hullers-medlemskaber på
  18, 27 eller 36-hullers baner
•  18 hullers-medlemskaber  
 på 27-hullers baner
•  Familiemedlemskaber
•  Greenfeemedlemskaber

Alle andre former for 
medlemskategorier, der ikke 
opfylder betingelserne for 
fuldgyldigt medlemskab, 
samt golfspillere i klubber, 
som for ni huller er kortere 
end 2.000 meter, registreres 
som fleksibelt medlemskab

Brug grupper (statisk, 
dynamisk eller faktura) til 
at styre rettigheder, priser 
og andet som er knyttet til 
forskellige typer af 
medlemskaber

Ja, hvis klubben ønsker

Ja

Styres via ressourcer

Ja

Ja

Ja

Mulighed for lokal og
national spilleret

Fleksmedlem

Langdistancemedlemmer 
får ikke udstedt et DGU 
kort, da et langdistance-
medlem skal være aktivt 
medlem i en anden dansk 
golfklub, og dér have fået 
sit DGU-kort

•  Sommerhusejere
•  Dobbeltmedlemskaber

Aktivt medlemskab i en 
anden dansk golfklub. 
Golfklubben fastsætter 
selv regler om f.eks. 
afstandskrav 

Brug grupper (statisk, 
dynamisk eller faktura) til 
at styre rettigheder, priser 
og andet som er knyttet 
til forskellige typer af 
medlemskaber

Styres af hjemmeklub

Styres af hjemmeklub

Styres via ressourcer

Ja

Ja

Ja

Styres af hjemmeklub

Langdistance

Kan benyttes til 
børn under 19 år 
som endnu ikke har 
opnået banetill-
adelse

•  Juniorer på 
 micro-, 
 puslinge-  
 eller 
 sandkassehold  
 som endnu ikke  
 har opnået  
 banetilladelse 

Nej

Ja

Styres via ressourcer

Ja

Ja

Ja

Kun mulighed for
lokal spilleret

Junior uden
banetilladelse

Golfspillere som skal teste 
om golf eller golfklubben er 
noget for dem

•  Max 3 måneders   
 prøvemedlemskab
•  1 årige prøvemedlem  
mer, dog kun de første   
3 aktive måneder. 
 Herefter skal de flyttes  
 til en aktiv kategori

En person må maksimalt 
være prøvemedlem i 3 
aktive måneder, herefter 
skal klubben sørge for at 
der skiftes status til en 
aktiv kategori

Brug grupper (statisk, 
dynamisk eller faktura) til 
at styre rettigheder, priser 
og andet som er knyttet til 
forskellige typer af 
prøvemedlemskaber

Nej

Ja

Styres via ressourcer

Nej

Nej

Nej

Kun mulighed for lokal 
spilleret

Prøve-medlem

Golfspillere som af den ene 
eller anden grund ønsker 
at sætte deres medlemsk-
ab på pause i en længere 
periode

•  Personer som rejser bort  
 i en periode
•  Personer som ønsker at  
 bevare deres indskud
•  Personer der ønsker at  
 støtte golfklubben

Passive medregnes ikke 
som aktive golfspillere i 
Danmark.

Der er er ingen 
golfrettigheder knyttet til 
denne status. Dog gemmes 
spillerens scorearkiv til
senere aktivering af 
medlemskab

Nej

Nej (scorearkiv gemmes)

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Passiv

Kan benyttes til at 
registrere personer eller 
andet, såfremt det er et 
sådan behov i klubben

•  Ansatte med behov for  
 adgang til GolfBox
•  Sponsorer/virksomheder
•  Bridgeklubben
•  Fitnesskunder
•  Aktieejere
•  Bagskabe
•  Buggies
•  Mødelokaler
•  Simulatorspillere
•  Klubber i klubben

Kan ikke benyttes til 
personer som spiller 
golf

Der er er ingen 
golfrettigheder knyttet 
til denne status

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Golfbox profil

Beskrivelse

Eksempler

Regler

Information

DGU kort

Handicap

Tidsbestilling

DGU kontingent

Betaling til 
Golfbox

Stemmeret på
generalforsamling

Spilleret

Medlems status

Aktive golfspillere Ikke DGU Ikke golf

Det er væsentligt at understrege, at denne guide ikke erstatter den egentlige lovtekst som bl.a. kan findes i DGU’s medlemspjece og vedtægter.

SÅDAN BRUGES MEDLEMSSTATUS PER 1. JUNI 2022

Kunder som skal tildeles 
adgang til banen, men som 
ikke skal være medlemmer 
eller har brug for handicap 
eller andre DGU relaterede 
services.

•  Pay & play spillere uden  
 brug for handicap

Profiler med denne 
status kan ikke tildeles et 
handicap, tildeles national 
spilleret, indberette scores 
eller tilmeldes turneringer.

Nej (scorearkiv gemmes)

Styres via ressourcer

Nej

Ja

Nej

Kun mulighed for lokal 
spilleret

Lokal profil

Brug grupper (statisk, 
dynamisk eller faktura) til 
at styre rettigheder, priser 
og andet som er knyttet 
til forskellige typer af 
medlemskaber

Nej


