
 
 

 

Retningslinjer for Klubber i Klubben 

Klubber i Klubben er en fællesbetegnelse for Seniorklubben, Dameklubben, Herreklubben, og Par-
matchklubben i Nordborg Golfklub.  

Klubber i Klubben skal organisere sig med ”vedtægter” og ”bestyrelser”. 

”Vedtægterne” skal godkendes af Nordborg Golfklubs bestyrelse, som også skal orienteres om, 
hvem der er valgt til ”bestyrelse” i klubberne den efterfølgende sæson.  

Klubber i Klubben har følgende særlige rettigheder og pligter:  

1. Klubber i Klubben har i sæsonen (primo april – ultimo september) tilladelse til gunstart på alle 
huller medfølgende starttidspunkter: 
*  Seniorklub mandage og fredage kl. 09.00 (fredage dog kun 9 huller) – (sæson hele året) 
*  Dameklub tirsdage kl. 16.00   
*  Herreklub torsdage kl. 16.00 
*  Parmatchklubben se pkt. 4. 

Klubber i Klubbens medlemmer har ikke fortrinsret på spilledagene og øvrige spillere på banen skal 
respekteres. 

2. Klubber i Klubben må ikke arrangere åbne turneringer, men må invitere deltagere fra nabo- og 
venskabsklubber samt andre personer med en tilknytning til Nordborg Golfklub. 

3. Har Klubber i Klubben arrangementer, som ikke afholdes på de i pkt. 1 nævnte tidspunkter, skal 
der til hvert arrangement indhentes tilladelse til dette hos Nordborg Golfklubs bestyrelse. 

4. Der må ikke startes med mere end én flight på samme hul, med mindre alle huller er benyttet.  

5. Parmatchklubben bestiller starttider ved Nordborg Golfklubs bestyrelse, til de lørdage hvor der 
spilles turnering – start efter kl. 13.00.  
Parmatchklubben tildeles gunstart på samme betingelser som de øvrige Klubber i Klubben. 

6. Klubhuset er reserveret til Klubber i Klubben på de, i pkt. 1., nævnte turneringsdage. 
Ved arrangementer, arrangeret på ikke reserverede dage, skal Klubhusudvalget kontaktes for at 
sikre mod dobbeltbooking. 

7. Markedsføringsudvalget har retten og pligten til at vedligeholde Nordborg Golfklubs sponsorer. 
Enkeltstående match-sponsorater fra eksisterende eller nye sponsorer skal godkendes af samme. 
Der må ikke handles gaver, mad og drikkevarer hos andre end klubbens sponsorer, med mindre 
disse ikke kan levere den pågældende vare.  
Ved køb hos leverandører der ikke er sponsorer skal forudgående tilladelse indhentes hos 



 
 

 

Markedsføringsudvalget. Udgifter til præmier afholdes af det beløb, som medlemmerne betaler 
for deltagelse i den enkelte Klub i Klubben. 
Ved tvivl kontaktes Markedsføringsudvalget 

8. Ved spisninger i Klubber i klubben skal drikkevarer købes i automaten. Medbragte drikkevarer 
må ikke nydes på klubhusområdet disse dage. 

9.Klubber i Klubben har deres egen opslagstavle og side på klubbens hjemmeside. Det er Klubberne 
i Klubbens opgave, at vedligeholde disse ”medier”. 

10. Nordborg Golfklubs ordensregler skal respekteres. 
Klubberne i Klubben forventes at vedligeholde medlemmernes kendskab til regler og etik. 

 

 
Bestyrelsen, 20.04.2015 

 


