
 
 

Kontingenter 2022 
 
Kategori 1:  Klubbmedlemskap 
• Med dette medlemskap må du betale full pris hver gang du skal ut å spille golfbanen. 
Junior opp til og med 12 år       kr. 100,- 
Junior fra 13 til 19 år       kr. 590,- 
Unge voksne fra 20 til 29 år         kr. 990,- 
Voksne        kr. 990,-  
 
Greenfee (dagsgreenfee) på Rjukan Golfbane:    kr. 250,-    
Familiegreenfee       kr. 500,- 
Kategori 2:  Klubbmedlemskap med spillerett 
• Dette inkluderer medlemskap og fritt spill på Rjukan Golfbane i hele sesongen. 
Junior opp til og med 12 år      kr. 390,- 
Junior fra 13 til 19 år       kr. 990,- 
Unge voksne fra 20 til 29 år      kr. 1.390,-  
Voksne        kr. 2.790,- 
Familiemedlemskap       kr. 4.990,- 
Familiemedlemskap inkluderer inntil 2 foreldre/foresatte og deres barn under 20 år              
(tom det året de fyller 19) med felles bostedsadresse. 
Greenfee for kategori 2 medlemmers gjester   kr. 200,- 
 

• Årsklassene gjelder det året man fyller år. • Alle medlemskap, bortsett junior opp til og med 
12 år og Junior fra 13 til 19 år (kategori 1) inkluderer NGF avgifter og bladet Norsk Golf. 

  
• Medlemskap i kategori 2 (Klubbmedlemskap med spillerett) inkluderer opptil 

50 % rabatt på greenfee og 15 % rabatt på pro-timer på Norsjø Golfpark. 
• Har du spørsmål rundt medlemskategorier - ta gjerne kontakt med: 

rjukangolf@rjukangolf.no eller Jan Tore Berg, tlf. 992 69 972. 
 

Vi tilbyr gratis kurs til alle som ønsker å lære å spille golf! Melder du deg på et våre          
VTG-kurs, får du automatisk et pakketilbud på medlemskap! • rjukangolf.no 

 

 

Vi gjør oppmerksom på at Rjukan golfklubb er et idrettslag som følger Norges 
Idrettsforbunds regelverk. I henhold til klubbens vedtekter (som bygger på idrettsforbundets 

standardregler og er godkjente av forbundet), er man medlem inntil man selv skriftlig (eller 
elektronisk) sier opp sitt medlemskap. Dersom man ikke sier opp medlemskapet innen 31. 

desember er man forpliktet til å betale medlemskontingent også for det kommende året. Å la 
være å betale kontingenten er altså IKKE en måte å melde seg ut av klubben på! Det samme 

gjelder i alle golfklubber i Norge.

 

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/okonomi-forsikring/kontingent-og-avgifter-ngf
https://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/bladet-norsk-golf
mailto:rjukangolf@rjukangolf.no
http://rjukangolf.no/

