
 

Dato: 07-01-2019 

Prisliste for Nykøbing F. Squash Klub. 

Kontingenterne løber i følgende perioder: Helår (12mdr.) fra 1/10 – 30/9, Halvår (6mdr.) Sommerhalvår 

1/4 – 30/9  Vinterhalvår 1/10 – 31/3. 

Kontingent betaling: 
Der betales til nærmeste skæringsperiode, dvs. hvis du melder dig ind for et vinterhalv år d. 1/11 betaler du frem til 
skæringsdatoen d. 31/3. (F.eks. DKK. 1200,00 – DKK. 200,00 = DKK. 1000,00). Bemærk ved nyoprettelser tillægges 
der altid DKK. 80,00 for låsebrikken, medmindre du allerede har en brik fra tidligere medlemskab. 

Voksen  

12 måneder   DKK. 1800,00  
 Studerende: Ved forevisning af gyldigt studiekort   

 12 måneder   DKK. 1200,00 

 6 måneder    DKK. 1200,00  

 Studerende: Ved forevisning af gyldigt studiekort   

 6 måneder    DKK. 800,00 

Ungdom (til og med 17 år): 

 12 måneder   DKK.  780,00 

 6 måneder    DKK.  490,00 

Familiesquash 

12 måneder   DKK. 2800,00 

 6 måneder    DKK. 1900,00 

Nøglegebyr (engangsbeløb pr. indmeldelse)  DKK. 80,00 

Aftalerne forlænges automatisk, hvis du vil melde dig ud skal det foregå skriftligt senest 14 dage før 
aftalen udløber.  

 



 

Dato: 07-01-2019 

Sikkerhed: 
Alle spillere under 19 år bør have briller på når de spiller. Og det anbefales også voksne at bruger briller. Husk det er 
under eget ansvar at spille i hallen. Det gælder for alle at skoene skal være med lyse såler. 

 
Booking: 
Hvis du har købt 6 eller 12 måneders squash, kan du selv booke tider på www.nfsquash.dk  der kan dog kun bookes 
to tider af gangen, dvs. du kan f.eks. ikke booke dig ind, hver tirsdag mellem kl. 17-18 to måneder frem. 

Omklædning/bad: 
Der er kun 1 toilet og 1 bad/omklædning – så damerne og herrerne må deles om det.  

Åbningstider – adgang: 
Du kan låse dig ind med din låsebrik hver dag i tidsrummet mellem kl. 6.00 – 24.00. Uden for dette tidsrum er hallen 
lukket.  

 
Indmelding/udmelding: 
Vil du indmeldes, - skriv en mail til formand@nfsquash.dk så opretter vi dig i systemet og du modtager en låsebrik 
med posten. Aftalerne forlænges automatisk, hvis du vil melde dig ud skal det foregå skriftligt senest 14 dage før 
aftalen udløber.  

 

 

 

http://www.nfsquash.dk/
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