
                          
 

 

 
Aftale mellem 

 
Sindal Golf Klub (SGK), Løkken Golfklub(LGK) og Hirtshals Golfklub (HGK). 

 

 

Aftalens omfang. 

Denne aftale giver aktive medlemmer med hjemmeklub i en af de respektive klubber adgang til frit spil 

på hinandens baner, herunder også Par 3 baner og øvrige træningsfaciliteter. 

Spilleretten gælder i samme omfang, som er gældende i hjemmeklubben. 

Evt. handicapbegænsninger for spil på banerne skal respekteres. 

Long Distance medlemmer i DE3 klubber kan fra 1. april 2014 spille hos hinanden til ½ pris. Tiden 

bookes med gæstens hjemmeklubnummer – LD nummeret angives som begrundelse for rabatten. 

 

Diverse individuelle specialordninger med rabat (medspillende gæster mm.), der måtte findes i de 

enkelte klubber, er kun gældende for klubbens egne medlemmer. 

 

For alle grupper >4, f.eks. Klubber i Klubben, er der 1 gratis spil pr. sæson pr. klub i klubben. 

Tidsbestillingen skal ske via sekretariatet inden 01.04 det pågældende år. 

 

Praktiske forhold. 

Ved besøg på ”fremmed bane” skal spilletid bookes via Golfbox og bekræftes ved ankomst til 

klubben. Man skal ikke indskrive sig i Greenfeebogen.  

Som gæstespiller gælder de rettigheder og begrænsninger for tidsbestilling, som er gældende i 

klubben.  

Det er en forudsætning at spilleren medbringer gyldigt DGU kort og bagmærke fra hjemmeklub.  

 

Klubberne fører løbende statistik over omfanget af aftalens anvendelse. 

 

Aftalens begrænsninger. 

Da klubberne har forskelligt kontingent og indskudsregler er der aftalt følgende begrænsninger: 

 Der kan ikke skiftes klub i aftaleperioden (bortset fra naturligt bopælsskift i relation til den 

enkelte golfklubs normale dækningsområde – dette drøftes/aftales mellem de berørte klubber 

før skifte kan forekomme). 

 

Aftalens varighed. 

Aftalen er gældende i en prøveperiode fra 1/6-2010 til 31/12-2011, og er nu forlænget til at gælde 

indtil 31.03.2016. 

En ny aftale om forlængelse eller ophør skal drøftes senest primo november 2015.  

Aftalen kan kun opsiges i perioden af en af parterne med et varsel på 3 måneder. 

 

Klubberne aftaler terminer og procedure for løbende evaluering i prøveperioden. 

Optagelse af yderligere klubber i aftalen kræver enighed mellem parterne. 

 

Denne aftale er tiltrådt af klubberne, den 12. november 2014. 

 

Sindal Golf Klub 

 

 

 

Jesper Billund 

Løkken Golfklub 

 

 

 

Benny Christensen 

Hirtshals Golfklub 

 

 

 

Jan Christiansen 

 

 
 
 


