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REGISTRERING AF DIT PRIVATE KØRETØJ 2023 
 
Er du ejer af et privat køretøj, som bruges til kørsel på HimmerLands arealer og baner, 
skal der årligt betales en afgift. 
 
Afgift for 2023: Gældende for hele sæsonen: 
Golfbil: 3.300,-. (1.500,- efter 1. aug.) 
Mono-buggy: 1.650,- (1.000,- efter 1. aug.) 
Beløbene er inkl. moms. Der kompenseres ikke for den årlige afgift. 
 
Kørsel og brug af køretøjet: 

• Der henvises til færdselsloven, herunder skal føreren bl.a. have kørekort og må 
ikke være alkoholpåvirket. 

• Føreren af køretøjet skal tage hensyn og bruge sin almindelige sunde fornuft 
under kørsel. 

• Køretøjet skal have påført et synligt ’’betalt skilt’’. 
• Ejeren af det private køretøj, har ansvaret for forsikringer og at alle regler for 

færdsel i golfbilen overholdes --- uanset hvem der kører. 
• Skulle der ske skade, er det ejeren, der drages til ansvar for dækning af 

omkostningerne. 
• Er der lukket for kørsel på banerne, gælder dette også de private køretøjer. 
• Parkering ved hovedindgangen, på parkeringspladsen og udenfor indgangen til 

restaurant og golfshop er ikke tilladt. 
• Parkering ved parkeringsområdet ved Hul 18 
• Der opfordres til, at parkerer ved siden af teestedet. 

 
Du bedes udfylde og returnere blanketten. 
 
Beløbet skal betales i HimmerLand Golfshop --- herefter udleveres mærket. 
 
Ved spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til: husejer@himmerland.eu 
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REGISTRERING AF PRIVAT KØRETØJ 2022 

 
EJER: ____________________________________________________ 
 
DGU-NR.:_________________________________________________ 
 
ADRESSE: _________________________________________________ 
 
POSTNR.: BY: _______________________________________________ 
 
E-MAIL: _______________________________ MOBIL: _______________ 
 
 
 
 
Dato og underskrift: 
 
Blanketten bedes indsendt pr. mail til: husejer@himmerland.eu eller 
afleveret i receptionen senest den 1. april 2023. 
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