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AVTALE
mellom
Lofoten GK (heretter kalt GK)
og
Lofoten Golfdrift AS (heretter kalt AS).

1.

GK benytter Lofoten Links ved Hov pA Gimsoy som sin hjemmebane.

2.

GK kan ikke inngA avtaler med andre baner enn Lofoten Links
avtale er gyldig, gjelder ogs6 i oppsigelsesperiode.

3.

AS kan ikke inngA avtaler med andre klubber enn GK sA lenge denne avtale er
gyldig, gjelder ogsA i oppsigelsesperiode. GK er underordnet Norges
golfforbunds regler og dette fAr i enkelte tilfeller konsekvenser for AS. Blant
annet falger det av dette regelverk at enkelte ledere av golfklubber tilknyttet
NGF f&r fritt spill (maks tre runder) pA golfbanene

4.

Det skal avholdes ett fast informasjons-/samarbeids-/evalueringsmote i 6ret
mellom styrene i AS og GK.

si lenge denne

Medlemslister
AS forestAr felles utsendelser av kontingenter/avgifter og innkasserer disse pA
vegne av AS og GK. Medlemskontingenten til GK skal fremkomme som egen
post i fakturaen. 9AYo av det som forventes innbetalt til GK, overfsres innen 15.
februar til GKs konto (GKs andel av medlemskontingenten multiplisert med antall
medlemmer ved ArsskifteQ.

AS oppdaterer fortlopende medlemslistene i Golfbox (krav til GK i.h.t.
golfforbundets lowerk).

AS bestiller golfkortet og utsendelser. Dette arbeidet utfsres vederlagsfritt for
klubben. GK vedlikeholder HCP registeret for klubben.

5.1 Golfbox I NOR kred.
Utgifter til drift, lisens og support av klubbsystemet Golfbox og det integrerte
skonomisystemet NOR kred dekkes av AS.

AS og GK arbeider for en losning i Golfbox der innbetalt medlemsavgift splittes
direkte til vAre kontoer.

6.

SpillerkontingenU Medlemskontingent
AS fastsetter pris pA spillerkontingentene pA banen.
Med spillerkontingentene menes den Arlige avgiften som medlemmene betaler
til AS for fritt 5 benytte banen eller for A oppni redusert greenfee.
Spillerkontingentene dekker ogsA GK sin bruk av lokaler i klubbhuset, golfuox
og pro (antall timer avtales separat).
GK fastsetter medlemskontingent for klubben inneverende Ar pA Arsmotet.
GK forplikter seg til en nsktern drift og til at oppsparte midler utover 200.000 kr
(ved Arsskiftet) overfsres til AS, jfr. vedtak pA ekstraordinert drsmote
9.desember 2017.

Storrelsen pA spillerkontingentene og medlemskontingenten drsftes mellom
partene i forbindelse med budsjettarbeidet senest innen utgangen av
november m&ned.

7.

lnnmeldingisavgift
Det kan av Lofoten Golfdrift kreves en innmeldingsavgift pa kr 250,- for &
dekke adminisktive kostnader. Dette er ogsA for & hindre at noen spekulerer
med 6 melde seg ut for nffir og sa melde seg inn igjen vAr/mmmer.
Dette farer til mye adminiskasjon og eksfaarkid" Avgiften gjelder ogsa tor
registreringlarmegis$ering av spillerettsavgift.
For forstegangs innmelding i klubben vil en ikke kreve denne avgiften.

Det skal kun utstedes Golfl<ort til de av rnedlemmene sorn minimum har kispt

greenfee-mdlemskap.

8.

Hedlemmertr ikke medlernmer- rettigheter og plikter
For 6 v.Bre berettiget fil 6 spille gotf pA banen, slopet av NGF, mA spilleren
vare medlem av en golfldubb med rett til & utstede offisielt hcp fra et nasionalt
forbund. Unntaket er rekrutteringstittak organisert av klubben og provespill
sammen med et medlem av klubben
Enhver som er medlem av GK, har gjennonrtaftVTG-kurc samt etablert
klubbhandicap 54 og har sitt skonomiske mellomvarende i orden med GK og
AS, kan benytte AS sin bane"
Ethvert medlem er forpliktet til A rette seg etter de gjeldende ksternmelser og
regler for utwelse av spillet p& banen og til & overholde ordensforskrifrer for

selve banen samt swig bergrte omr&der ved Lofoten Golfrane enten disse
bestemrnelser og regler erfastsatt av A$ eller GK.
Det er ethvert medlems rett 6 anmelde overtredelse av de regler og
bestemmelser som klubben har.
Medlernmer er ogs6 forpliktet til A hielpe ti! med fr bevare galtuanen og
tilknyttet anlegg i best mulig stand. Enhver som overher disse bestemmelser
eller pA annen m6te viser uverdig oppfeden kan utelukkm fra baneanlegget.
for kortele eller lengrc tid. Forholdene kan anmeldes tildoms- og
appellutvalget i Nolgies Golffo#und if. Vedtektenes $ '10,4. ledd.

9.

Utbygging/ Vedlikehold
AS forest6r for egen regning all utbygging og vedlikehold av det totale
golfanlegget pA Lofoten Golfbane.

10.

Spilleffder
a). AS bestemmer ut fra hva som erforsvarlig for banen, n6r det ifrpnes fm spill
om v6ren og avslutning om hssten samt eventrel! nodvendig hel ellerdeMs
stenging av banen i lopet av sesongen grunnet var- nodverdig vedlikehold,
ornlegging m.m" Det skal om mulig forh&ndvarsles rned oppslag i klubbhuset.
b). AS har rett til A disponere starttiderforfirmagolf/egne gruprer. AS skal
varcle om slike arangementer s& tidlig som pnaktisk mulig og avpasse disse
etter andre affangement pA banen i klubbens regi. Det skal forhAndvarsles ved
blokkering av tid i Gotfuox.
c)" AS har pifi vanlig rn$te rett til A tilby greenfeespill.

d). Det kreves at b6de medlemmer og greenfeespillere bestiller tid og bekrefter
disse ved ankomst.

11.

Tumeringer
a). GK adminisferer alt det sporblige i forbindelse med konkunanser
arrangert av klubben.
b). AS skal prioritere A sette banen iekska god stand iforbindelse med
terminfestede fu rneringinger.

c) GK barer alle kmtnader til markedsforing, premiering, domrnere og
eventuelt materiell bestilt spesifikt til trmeringene og f6r inntekter gjennom
tumeringsavgiftene. GK beholder hele overskuddet ved turneringene.

d). De totale avgiftene ved en turnering best€rr av turneringsavgift og greenfee.
GK bestemmer turneringsavgiftene til egne turneringer. For AS gjelder
ordinare greenfeepriser ogs6 ved turneringer, om ikke annet er serskilt avtalt.
Det er et onske fra begge parter at de totale avgiftene for deltakelse pA

regionale turneringer sA som regionstur og Nordnorsk mesterskap, skal vare
pA samme niv& som hos andre Nordnorske klubber. Av de totale avgiftene
skal maks . 35o/o vare turneringsavgift .

e). Klubbens konkurransevirksomhet diskuteres mellom partene innen
programmet fastsettes og senest innen utgangen av november Aret fsr.
De dagene det er konkurranse skal siste flight (ball) helst bli sendt utfar kl. 13.
0- AS har reft til & anangere og adminishere egne konkurranser i lopet av &rret.
AS skalvarsle disse arrangementene s* tidlig som pnaktisk mulig og avpasse
disse efrer andre arangement pe banen. Mdere skal startfeltene sskes hddt
pA et niv& som giar atogse andre enn de som er med ikonkunansen f&r

spille.

\

12.

Organisasjon
a). AS driver og administrerer Lofoten Links. AS kan kalle inn klubbens
medlemmer 2til3 dager i 6ret til dugnader, eksempelvis steinplukking,
rydding, raking m.m.
b). AS stiller til disposisjon for trening en driving range mot brukernes betaling
for leie av baller samt plass for innspillog bunkerstrening.

Det er selskapets rett 6 ansette trenere og instruktsrer som har enerett til
betalt undervisning pd vanlig vilkAr og mot vanlig vederlag. GK kan benytte
egne trenerressurser for trening av egne medlemmer.
c). AS forestAr selv eller ved utleie til andre, drift av klubbhus pd anlegget. AS
eller det selskapet overdrar dette til har eksklusiv rett til servering i klubbhus
pA anlegget og ute pA banen. AS vil sorge for at det er pro-shop pA banen.

13.

Sponsorinntekter / reklame pA anlegget /profilering

AS har eksklusiv rett til all reklame pi banen, herunder treningsfelter,
bygninger ved/pA arealet som AS disponerer eller utleier til andre, samt
utleietraller m.m.. Unntak er utleie av lokale til GK; GK har disposisjonsrett til
reklame i"egne" leide lokaler.
Ved spesielle turneringer (konkurranser) hvor det er nodvendig med profilering
av NGF's sponsorer eller lignende avtales dette i hvert enkelt tilfelle.

i

GK har anledning til skaffe egne annonsorer iforbindelse med turnering i
GKs regi (turneringssponsor, program, premier mm.). Det vil ikke fra AS side
bli lagt hindringer i veien for dette.
GK skal benytte samme logo som AS har utarbeidet og bruker. AS har rett til 6
benytte klubbens logo pA salgsartikler. Medlemmer i GK gis 15 % rabatt pA
produkter som selges pA anlegget som berer klubbens logo.
Ved opph 6r av denne avtale faller GK's rett til 6 benytte aktuelle logo bort.

Det tas sikte pA A etablere en hjemmesideprofil og et web-verktoy som ivaretar
begge parter sine behov. Felles offisiell hjemmeside som profilerer og
informerer om golf i Lofoten skal vare www.lofotenlinks

AS har alle kostnader ved denne og har det redaksjonelle ansvaret. AS har
eksklusiv rett A selge profilering pii nettsiden, og GK har anledning til 6
profilere egne sponsorer i forbindelse med turnering i GK's regi.

14.

Lokaler og pro
AS stiller kontor i klubbhuset til r6dighet for klubben. Klubben har ogsS rett til 6
benytte seg av moterom i klubbhuset.
Partene har et felles onske om at banen skal ha pro, ansatt av AS. Klubbens
bruk av pro'en avtales i god tid for sesongstart. Fra klubbens side er det et
onske at onske at omfanget ligger pA samme nivA som det har gjort de siste

irene
15.

Konkurs - ansvarsforhold mellom partene
Skulle AS komme under konkursbehandling stAr GK fri til A vurdere fremtidig
hjemmebane. GK kan ikke trekkes til noe ansvar for skonomiske forhold iAS.
AS kan likeledes ikke trekkes til noe ansvar for skonomiske forhold i GK.

16.

Arsberetning og regnskap
Arsberetning og revidert regnskap skal vare gjensidig tilgjengelig for AS og
GK.

'17.

Eventuelle tvister
Eventuelle tvister vedrsrende denne avtales forstdelse loses ved de ordinare
domstoler.

18.

Avtalens varighet
Denne avtale loper med gjensidig oppsigelsestid ph 12 mAneder.
Avtalens innhold skal godkjennes, eventuelt reforhandles, av styret i GK og AS
hvert 6r. Avtalen gjelder fra det tidspunkt den er underskrevet av begge parter.
Klubbens 6rsmote skal hvert Ar godkjenne avtalen.
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For Lofoten Golfklubb

