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Samarbejdsaftale mellem: 

Nordbornholms Golf Klub (NBGK), Bornholms Golf Klub (BGK) og Gudhjem Golfklub (GGK) 

     

 
Denne samarbejdsaftale skal tjene det formål for de i aftalen omhandlende golfklubber: 

• at forbedre vilkårene for de respektive klubbers medlemmer 

• at udvikle og forbedre samarbejdet klubberne imellem, herunder evt udveksling af Pro´erne 
evt. en dag om ugen. Dette aftales nærmere de to pro´er imellem og meddeles på klubbernes 
hjemmesider. 

 
Aftalen træder i kraft pr. 1. nov. 2022 og gælder frem til 31. oktober 2023. Aftalen skal 
genforhandles/evalueres inden udgangen af oktober 2021. 
 
Frit spils aftale:  
Bornholms Golfklubs medlemmer tilbydes 10 gange spil på GGK´s anlæg i hele aftaleperioden, 
(GÆLDER IKKE FLEXMEDLEMMER) derudover kan medlemmerne af BGK frit gøre brug af GGK´s 
træningscenter i Tejn. BGK´s Pro: Søren Arvidsen kan ligeledes gøre brug af træningscenteret til 
undervisning af medlemmer. 20 % af Indtægter fra træning i Træningscenteret tilfalder GGK til 
afregning af strøm/vand/Husleje mv.  
Medlemmer af NBGK tilbydes 10 gange spil på BGK´s anlæg i Robbedale i aftaleperioden. 
(GÆLDER IKKE FLEXMEDLEMMER) 
Det er medlemmernes ansvar at holde regnskab med hvor mange gange der spilles. Klubberne kan 
naturligvis kontrollere antallet af runder. Ved misbrug af aftalen, udelukkes medlemmet fra aftalen. 
Ved spil mere end 10 gange, betales 200 kr i greenfee. 
Der spilles til vintergreens i både BGK og GGK i vinterhalvåret. 
 
Vederlag: Det er endvidere aftalt at BGK honorerer GGK med kr. 16.000,- for adgang og brug af 
faciliteter i vinterhalvåret. (Specialpris i 2023) 
 
Det er et krav at tider bookes og bekræftes, der gives kun én advarsel ifm. manglende 
booking/bekræftelse, derefter udelukkes spilleren fra aftalen. 
 
 
Greenfee 2023 

 
Greenfee for medlemmer af BGK fastsættes til kr. 200,- ved spil på Old Course. (Gælder ikke flex 
medlemmer) 
 
Greenfee for GGK  medlemmer  fastsættes til kr.  200,- ved spil på BGK’s bane i Robbedale. 
 
Der opkræves ikke grenfee ifm. Klubturneringer/sponsorturneringer i weekenderne.  Ved deltagelse 
i hverdagsmatcher, senior- og veteranturneringer fastsættes greenfee til kr. 100,-  
 




