
 

 
Til klubb med bane eller KMT-status 

  

 Oslo, 27. februar 2018 

 

NGFs Introduksjonskort 2018 

 

NGFs Introduksjonskort er delvis et praktisk hjelpemiddel for sentrale personer i klubber og forbund 

som har behov for å befare, kontrollere, omgås, få inspirasjon og lære av hverandre, og delvis en takk 

for den frivillige innsats som nedlegges. 

 

NGFs Introduksjonskort finnes i en norsk versjon, NGF-kort, og en nordisk versjon NGU-kort. 

Reglene for NGFs Introduksjonskort ble første gang vedtatt på tinget i 1992 og står på vår nettside 

www.golfforbundet.no under Om NGF/Frivillige/Regler for NGFs introduksjonskort. Datoen for når 

kortet kan benyttes i Norge ble i 2012 endret.  Kortet gjelder nå fra 1. juni til 1. november. 

 

Vi minner om bestemmelsen: 

Alle medlemsklubber er pålagt å tillate bruk av Introduksjonskort inntil tre dager i året per klubb i 

perioden 1.juni – 1. november, forutsatt at han/hun er aktivt medlem av en golfklubb med bane 

tilsluttet NGF og har gyldig golfkort. Kortet kan ikke kreves brukt i forbindelse med turneringer.  For 

spillere fra øvrige nordiske land med tilsvarende nordisk kort gjelder ikke tidsbegrensningen. 

 

Klubben skal kontaktes i forkant. Dette skal gjøres enten ved en telefon eller e-post henvendelse slik 

at dette kan noteres på bookingen.  Dersom dette ikke er gjort kan man ikke påregne å få benytte 

kortet.  Innehaveren skal forevise kortet før spill, må kunne fremvise legitimasjon og skal skrive seg 

inn i greenfeeboken eller tilsvarende.  Klubb eller baneselskap kan i kortets funksjonsperiode (1.6.-

1.11) ikke legge andre tids- eller kvalitetsbegrensninger på innehavere av Introduksjonskortet enn de 

som gjelder for ordinært greenfeespill. 

 

Kortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes ut til andre. Ved misbruk vil kortet bli inndratt. 

 

Vi ber klubben fylle ut navn på hvem som skal ha kortet/kortene. 

 

a) Klubb med bane som berettiger til slope tildeles to kort. 

      Styreleder og ett medlem (tillitsvalgt) som den enkelte klubb selv bestemmer. 

   

b) Klubb med bane som ikke berettiger til slope og klubb med status 

      treningsanlegg (KMT) tildeles ett kort.  

      Klubbens styre avgjør hvem av klubbens tillitsvalgte som skal motta kortet. 

  

Ett kort per klubb tildeles også når flere klubber er knyttet til ett og samme anlegg. 

 

NB: Hvis klubbens leder allerede får kortet i egenskap av verv i NGF, vil klubben få tildelt kun ett 

kort. 

 

Nytt i år er at Introduksjonskort for spill i Norge gis også til administrativt ansatte for de klubber 

som har daglig leder/administrativt ansvarlig i minimum 50% stilling, ett kort per klubb.  

 

    

Bestillinger som mottas etter fristens utløp, vil normalt ta noe lengre tid å effektuere. Kortene 

sendes til klubbadressen. 

 

Returneres til NGF på e-post: post@golfforbundet.no  eller per post, innen fredag 16. mars 2018 

på vedlagte skjema. 
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Bestilling av NGFs Introduksjonskort 2018 
 

 

 

NB! Kortene sendes til klubbadressen. 
 

 

Klubb:  

Styreleder:  

Medlemsnr.:  

Annet medlem 

(må være tillitsvalgt): 
 

Medlemsnr.:  

 

 

   

Daglig leder/ 

administrativt ansvarlig 

i minimum 50% stilling 
 

Medlemsnr.:  

 

 

  Klubb med egen bane     

 

  Klubb med treningsanlegg    

 

  Flere klubber er tilknyttet anlegget   

 

 

 

 

 

 

 

Returneres til NGF på e-post: post@golfforbundet.no   

eller per post innen fredag 16. mars 2018 
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