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SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BANEKLUBB OG "KLUBB MED TRENINGSANLEGG" ( K M T ) 

Mellom………………………………………………………………………….(Baneklubb) 
                                    Klubb med bane 

og…………………………………………………………………………..............(KMT) 
                         Klubb med treningsanlegg 

Det er i dag inngått avtale om samarbeid ifølge NGFs bestemmelser om opplæring og utstedelse av 
Golfkortet (med handicap registrert i GolfBox)  for KMT. 

Avtalen løper så lenge partene beholder sin status eller til en av partene sier den opp. Eventuell 
oppsigelse skal gjelde fra utløpet av den spillesesong oppsigelse er gitt. 

1. Arbeids – og ansvarsfordeling 

Baneklubben 
Baneklubben har ansvar for at NGFs bestemmelser om utstedelse av Golfkortet (med handicap 
registrert i GolfBox) blir fulgt, og skal: 

a) gi KMT tilbud om Veien til Golf – kurs (VTG-kurs) 

b)  utstede Golfkortet (med handicap registrert i GolfBox) til de som har gjennomført VTG-kurs. 

c)  utstede Golfkortet (med handicap registrert i GolfBox) til  medlemmer i KMT som har etablert     
handicap eller trenger nytt kort i løpet av sesongen. 

d)  åpne kortene når KMT-klubben gir beskjed om at kontingent er betalt ved overgang til nytt år og 
foreta årlig revisjon av handicap. 

e)  I samarbeide med KMT utøve kontroll med handicapjusteringer. 

f)  overlate til KMT å arrangere VTG-kurs dersom dette er ønsket, og kravene i VTG - 
bestemmelsene følges. 

KMT 
KMT har ansvar for den direkte kontakten mellom sine medlemmer og baneklubben, og skal: 

a) føre eget medlemsregister. 

b)  overlevere til baneklubben lister over medlemmer som skal få nye kort ved overgang til ny 
sesong. 

c) innkreve årlig avgift for utstedelse av kort og betale samlet til baneklubben. 

d) i samarbeid med baneklubben informere medlemmene om kurs  

e) i samarbeide med baneklubben utøve kontroll med handicapjusteringer 

f) motta påmelding til kurs og innkreve avgifter for deltagelse. 
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2. Priser 
Baneklubbens tjenester godtgjøres etter følgende priser per person: 

a) VTG-kurs  inkl. utstedelse av Golfkortet (med handicap registrert i GolfBox)   Kr. ................ 

b) Årlig serviceavgift for utstedelse av Golfkortet (med handicap registrert i GolfBox)   Kr. ................    
Juniorer betaler halv avgift. 

3.Tvister 
Eventuelle tvister om tolking av avtalens innhold og NGFs bestemmelser skal forelegges NGF til 
avgjørelse. NGFs avgjørelse er endelig. 

 

 

Sted:............................................................ Dato:........./.......... 

 

.................................................................   .................................................................... 
Sign.(klubb m/bane)      Sign. (KMT) 

 

Godkjent av NGF 

Oslo, ........../.......... – 20.......... 

 

.................................................................... 

 


