Fritspilsordninger – skema til hjemmeside / info til medlemmer
Nordic Golf Circle

Beskrivelse

Bemærkninger

Deltagende klubber

Birkemose, Blåvandshuk, Frederikshavn, Mollerup,
Nordborg, Næstved, REE, Svendborg og Værebro

Nye klubber kan blive aktuel, men skal godkendes af alle
deltagende klubber, og der er lukket for 2021.

Hvorfor

Øge værdien af klubbens fuldtidsmedlemskab, ved at give
fuldtidsmedlemmer mulighed for gratis at spille baner, når
de arbejdsmæssigt eller familiemæssigt besøger andre
områder i Danmark.

Hjemmeklub skal være det primære spillested, hvorfor
hvert medlem kan spille hver klub max 2 gange pr. uge.

Hvad

Frit spil på fritspils klubbens anlæg.

Bolde på driving range følger klubbens normale regler for
greenfee spillere.

Hvem

Alle fuldtidsmedlemmer i klubberne er omfattet af
fritspilsaftalen.

Long distance, hverdagsmedlemmer, greenfee
medlemskaber eller andre typer af fleksmedlemmer, er
ikke omfattet af fritspilsaftalen.

Hvornår

Fritspilsaftalen gælder fra 1. april til 31. oktober.

Aftalen er ikke gældende i vintersæsonen.

Hvordan

Du skal booke tid i golfbox og bekræfte tid ved ankomst i
klubben.

Hvis du ikke booker tid eller har mange ”no shows” kan du
få karantæne fra fritspilsordningen.

Særligt

Husk du er gæst i klubben og skal følge klubbens regler
for spil og ophold på banen, herunder bl.a.
greenkeepernes fortrinsret.

Respekteres regler for spil og ophold på banen ikke, kan
du få karantæne fra fritspilsordningen

Klubber i klubben

Klubber i klubben kan i henhold til den enkelte klubs
politik, bestille gunstart eller reservere tider mod et gebyr
fastsat af den enkelte klub.

Kontakt fritspilsklubbens sekretariat, hvis du ønsker at
booke gunstart eller reservere nogle tider. Husk at spørge
til prisen, som er fra 100 kr., (afhænger af sæson, dag,
tidspunkt og presset på banen)

Klubskifte

Skifter et medlem fra en af klubberne til en anden af
klubberne, kan medlemmet ikke anvende denne
fritspilsaftale i en karensperiode på 2 år.

Den afgivende klub kan dispensere fra ordningen, f.eks.
hvis klubskifte skyldes objektive forhold som f.eks. flytning.

