
Opdatering af Golfringen fritspilsaftale pr. 
01.01.2019 
Klubber 
Følgende klubber deltager i Golfringen om fritspil pr. 01.01.2019: 
 

• Ebeltoft Golfklub 

• Grenaa Golfklub 

• Hobro Golfklub 

• Markusminde Golf Club 

• Mariagerfjord Golfklub 

• Mollerup Golf Club 

• Norddjurs Golfklub 

• Randers Fjord Golfklub 
 
Medlemmer 
Golfringen tilbydes kun til klubbernes fuldtidsmedlemmer og ikke til andre medlemsgrupper. Golfringen 
skal altid købes i medlemmets hjemmeklub. 
Et fuldtidsmedlem, (der har tilkøbt Golfringen), som skifter klub mellem samspilsklubberne kan ikke købe 
Golfringen de første 36 måneder, med mindre der på medlemmet samtidig sker en adresseændring til 
nærområdet for samspilsklubben. Medlemmer fra andre medlemsgrupper, der skifter klub og tegner  
fuldtidsmedlemsskab, er ikke omfattet af karenstidsperioden på 36 måneder. 
 
Rettigheder 
Golfringen giver fri adgang til klubbernes 18-hullers baner, samt deltagelse i alle åbne turneringer på de 
enkelte klubbers medlemsvilkår. 
Medlemmer med Golfringen skal booke tid via Golfbox og bekræfte deres tid ved ankomst til klubben, for 
klubber med Probox skal bekræftelsen ske på denne, og for klubber med manuel greenfee-bog skal der 
noteres et GR i beløbsfeltet. Der udarbejdes af Mollerup Golf Club en mini guide til de medlemmer som 
køber Golfringen. 
 
Administration 
Klubberne skal føre en opdateret liste over egne medlemmer med Golfringen, som fremsendes til øvrige 
klubber efter ønske. Alle Golfringmedlemmer registreres samtidig i Golfbox. 
Samlet opgørelse over årets spillede runder/antal besøg i Golfringen, opgørelse over omkostninger samt 
endelig fordeling af fællespuljen sker primo januar året efter, med straksafregning klubberne imellem. 
Fra og med den 1.4. fremsendes hver måned liste over spillede runder samt et print fra Golfbox af antal 
medlemmer i den statiske gruppe for Golfringen til administrator Hanne Jakobsen, 
(hannejakobsen@oncable.dk) der udarbejder oversigt over økonomi. 
 
Økonomi 
Prisen for en Golfring er for 2019 aftalt til 800 kr. uanset tilmeldingstidspunktet, hvoraf sælgende klub har 
200 kr. som medlemsindtægt, mens 600 kr. tilgår en fælles pulje, som ved årets afslutning fordeles efter 
antal besøg. 
Afregning mellem klubberne finder sted i januar måned året efter, se afsnit under administration. 
Hver klub hæfter for egne tilmeldte spillere med kr. 600 til fælles puljen. 
Prisen for en Golfring fastsættes hvert år på evalueringsmøde i oktober. 
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Periode 
Aftalen er gældende for et kalenderår ad gangen og evalueres årligt primo oktober med henblik på 
forlængelse. Der kan indkaldes til ekstra møder, såfremt behov opstår. 

Enhver klub kan ved årets afslutning frit vælge at udtræde af aftalen, men skal meddeles senest ved 

evalueringsmøde primo oktober. 

Tilgang af nye klubber i Golfringen fritspilsaftale 
For at kunne optage nye klubber i fritspilsaftalen skal alle bestående klub-medlemmer enigt stemme for 

tilgangen. Nye klubber kan kun få tilsagn om optagelse i Golfringen pr. 1. januar det kommende år. 

 

 

 


