Aftale om brug af golfvogn
Navn:___________________________

Medlemsnr:_____________

Kørekortnr:______________________

Gæst:____________________________

DGU Nr.________________

Kørekortnr:________________________

1:
Søllerød Golfklub har af myndighederne fået dispensation til benyttelse af en begrænset antal golfvogne,
som medlemmer (og gf-gæster) med dokumenteret behov kan benytte ifm. spil på banen.
Bruger kan mod fremvisning af lægeattest og kørekort og iht. nedenstående retningslinjer godkendes til
benyttelse af golfvogn.

2:
Brugeren erklærer at have gyldigt kørekort til kategori A (motorcykel) eller kategori B (personbil). En
golfvogn er i færdselslovens forstand en motordrevet køretøj. På SG’s område gælder færdselsloven,
hvorfor kørekort er påkrævet.

3:
Brugeren erklærer, at ville overholde lovgivningens regler som fører af et køretøj, hvortil der kræves
kørekort, herunder reglerne for spiritus-, narkotika-, og medicinkørsel.

4:
Brugeren accepterer, at anvisninger og vejledninger givet af baneservice, banepersonale og/eller
sekretariat skal efterkommes.

5:
Brugeren er indforstået med, at en overtrædelse af disse regler kan medføre øjeblikkeligt kørselsforbud,
advarsler og/eller karantæne og evt. bortfald af tilladelse til benyttelse af golfvogn. Samtidig meddeles
brugeren, at overtrædelse af øvrige bestemmelser iht. færdselslovens/straffelovens regler i øvrigt kan
straffes af relevante myndigheder.

6:
Alle ting- og/eller personskader skal straks meldes til Sekretariatet. Såfremt skaden dækkes af klubbens
forsikring er selvrisikoen inkluderet i lejeprisen.

Der skal understreges, at klubbens forsikringen ikke dækker skader, der sker som følge af bl.a. groft
uforsvarlig kørsel, kørsel i påvirket tilstand samt kørsel uden kørekort, idet forsikringsudredningen i
sådanne tilfælde påhviler brugeren. Ved gentagne og/eller alvorlige uheld med køretøjerne, kan denne
aftale opsiges med øjeblikkelig varsel.

7:
Priser gældende for 2017:
Medlem 18 huller:

kr. 175 pr. gang incl. obligatorisk selvrisiko-dækning

Gæst 18 huller:

Kr. 300 pr. gang incl. obligatorisk selvrisiko-dækning.

8:
Brugeren må, iht. krav fra myndighederne, ikke medtage andre personer eller deres golfudstyr under spil på
banen. Undtaget for denne regel er dog anden godkendt bruger, idet 2 brugere begge med lægeerklæring
og brugeraftale godt må dele en golfvogn under en golfrunde.

9:
Golfvogne må kun benyttes ved spil på stor bane, og må således ikke benyttes på par 3 bane eller på
drivingrangen.

10:
Brugere skal før golfvogn benyttes 1. gang læse dokumentet ”Brug af golfvogn på SG’s 18 hullers bane”

11:
Golfvogn må ikke benyttes udenfor SG’s baneareal. Oversigtskort forefindes i golfvognene.

12:
Golfvogn må, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, benyttes ifm. afvikling af interne
klubmatcher og klubmesterskaber og turneringsledelsen vil om muligt arrangere, at brugere kan spille
sammen, og dermed dele en evt. ledig golfvogn. F.s.v.a divisionsturneringen og regionsgolf henvises i øvrigt
til de relevante turneringsbetingelser.

13:
Golfvogn kan ikke påregnes altid at være til rådighed når klubben afvikler bl.a. divisionsturneringer,
sponsorarrangementer etc.

14:
Det er klubbens banepersonale, der suverænt afgør om banen er egnet til kørsel med golfvogn, og kan
således til enhver tid indføre forbud. Bortset fra førnævnte midlertidige forbud tilstræbes en ”golfvognsæson” fra primo april til ultimo september.

15:
Denne aftale giver ikke ret til at benytte private golfkøretøjer. Gæster kan, forud for spil på SG’s bane, ved
skriftlig henvendelse til sekretariat anmode om tilladelse til at benytte eget golfkøretøj.

16:
Brugeren erklærer med sin underskrift at have læst og accepteret reglerne for anvendelse og kørsel af
SG’s golfvogne. Nøglenr. _____ udleveret.

Aftalen er gældende for 2017.
Dato:

_____________________________

_______________________________

Bruger

Søllerød Golfklub

