
MEDLEMSBETINGELSER FANA GOLFKLUBB 
 

Medlemskap i Fana Golfklubb er regulert i Fana Golfklubbs lover. Disse vedtas av Årsmøtet, og gjeldende 

versjon finnes til enhver tid på hjemmesiden: www.fanagolf.no/organisasjon. Det vises til lovenes §3 hvor det 

fremgår følgende: 

 

(1) For at en person skal opptas i Klubben må vedkommende:   

a) Akseptere å overholde Klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Klubben og andre organisasjonsledd i 

NIF.  

(2) Styret i Klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal 

personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. 

Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan 

påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til 

Klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

(3)          Medlemskap i Klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

(4)  Medlemmet plikter å overholde Klubben og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak. 

(5)          Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Den som ikke senest 31. 

desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen 

kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det 

påfølgende år. 

(6)  Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 

medlemskap i Klubben og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

(7) a) Styret i Klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på 

inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og 

gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt 

informere om klageadgang.  

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av 

saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 

deretter avholdes innen én måned. 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan Klubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre 

uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Klubbens styre, som eventuelt kan 

omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Klubbens vedtak trer ikke i kraft før 

klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

(8) Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd 

med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

Det vises særskilt til punkt 5 over, hvor det fremgår at medlemskapet fornyes automatisk for kommende år, 

med mindre det sies opp før årsskiftet. Slik oppsigelse skal være skriftlig, muntlig oppsigelse aksepteres ikke. 

http://www.fanagolf.no/organisasjon


Øvrige medlemsbetingelser 
 

 

Spillerett 

Medlemmer i Fana Golfklubb plikter å betale kontingenten innen forfall. For sent betalt kontingent vil normalt 

medføre at spilleretten sperres. Dersom spilleretten blir sperret har medlemmet ikke anledning til å reservere 

spilletid eller spille på banen før kontingent og eventuelle påløpte kostnader er gjort opp i sin helhet. Det kan ta 

inntil 10 dager å gjenåpne sperret spillerett etter at betaling er gjort, dersom denne er sperret som følge av sen 

betaling. 

 

Prioritering ved oppgradering av medlemskap 

Fana Golfklubb har antallsbegrensing på 1300 medlemmer med fri spillerett (20 år+). Eksisterende medlemmer uten 

fri spillerett vil få prioritet på venteliste som følger: 

 

1. Juniorer med aktivt medlemskap som blir 20 år i det kommende medlemsåret. 

2. Eksisterende medlemmer, Voksen Passiv, som har vært medlem i minst et år. 

3. Eksisterende medlemmer, Fana Greenfee, som har vært medlem i minst et år. 

 

Eksisterende medlemmer (kategori 2 og 3 på listen over) som vil oppgradere sitt medlemskap må skriftlig 

melde fra om dette senest 30. november for å få prioritet for det kommende år som angitt i listen over. 

 

Sykdom og skade 

Sykdom eller skade gir ikke fritak for å betale kontingent. Dette gjelder også om det fremlegges sykemelding. 

 

 

Veien til Golf 

Deltagere på Veien til Golf-kurs vil, med mindre man reserverer seg, bli innmeldt i Fana Golfklubb, og må forholde 

seg til medlemsbetingelsene som fremgår av dette dokumentet. 

 

 

Nyhetsbrev 

Medlemmer i Fana Golfklubb aksepterer å motta nyhetsbrev på den e-postadresse som fremgår av 

medlemsprofilen.  

 

 

Kontaktinformasjon 

Medlemmer i Fana Golfklubb plikter å holde sine kontaktopplysninger (postadresse, e-postadresse og 

telefonnummer) oppdatert i medlemsregisteret i Golfbox. Medlemmet er selv ansvarlig for at informasjon og 

eventuell faktura ikke kommer frem til mottager dersom slike kontaktopplysninger er utdatert, feilaktige eller 

mangelfulle. 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 13. desember 2022 

 

 

 

Styret i Fana Golfklubb 

 


