
Golfsimulator – Narvik Golfklubb 

Forslag utarbeidet for medlemsmøte 24.11 

 

Formål (prioritet) 

 Rekrutering av nye spillere 
 Stabilisering av medlemsmassen 
 Medlemmer får spille på vinterstid 
 Sosialt samhold. 

Finansiering – Innkjøp av simulator 
Dersom 100 medlemmer og bedrifter går i lag om denne muligheten med kroner 5000,- så kan den 
betales i sin helhet. Ettersom noen bedrifter vil gå inn med en andel og betale høyere beløp 
framover, så lages egen kategori for disse. Finansiering vil alltid dekke medlemskap de neste 12 mnd. 
spill (også for nye spillere i 2021, 2022 osv). 

1. Innskudd år 1. 
a. Hoved medlemskap – maks 4 runder a 2 timer pr uke. 

Kr. 5000  
b. Bedrift – maks 4 runder for arbeidende ansatte a 2 timer pr uke. 

Kr. 5000,- 
c. Studenter  

Kr. 2500,- 
d. Barn under 16  

kr. 0 
2. Lokalverdi - Beløpet skal registreres på portalen Lokalverdi slik at vi kan få drahjelp fra 

banken. 
3. Sponsing – det vil også bli søkt sponsing fra bedrifter eventuelt forskuddsbetaling   

 
Drift – årlige spillekostnad fram til desember 2024. 
Alle medlemskap gir spillerett i simulatorens åpningstider – forslått til 08:00 til 23:00. 
Kontingent påfølgende år – forskuddsvis (ikke delbetalinger) fra 1 desember til 3. november: 

1. Hovedmedlem – Kr. 3500 alternativt 2500,- 
2. Bedrift – kr. 4000,- + kjøpte timer. 
3. Studenter kr. 2500,- 

Leie av simulator – betales med VIPPS når simulator bestilles. Spill pr. time: kr. 300,- 
Det kan bli avkrevd turneringstillegg som går uavkortet til tennisklubben. 
Utleie av skapplass kr. 500 pr sesong  
Rydding eller ivaretakelse av utstyr: 
 – første gang: advarsel, – andre gang: kr. 500, - 3 gang blokkering av tilkomst. 
 
Booking av timer  
Booking av timer skjer i Golfbox – Narvik Golfklubb – Full sving simulator. Adkomst legges inn i 
dørsystem etter betalt innskudd. 
Det kan bli begrenset drift i sommer sesong. 
Medlemmer kan forhånds booke 4 spill (1 til 4 timer) 7 dager fram i tid. Bedrifter, Studenter og spill 
med barn kan booke 4 dager fram i tid.  



Nye spillere 
 – skal alltid følges av hovedmedlem  
– Navn og E-post skal sendes til post@narvikgolf.no 
– inntil 10 ganger gratis spill i simulatoren 
– etter 8 ganger foretas oppmelding til første VTG. 
Barn under 16 skal ikke spille uten hovedmedlem til stede. 

Ansvar for lokalet: De som låser opp døren før spill vil være ansvarlig for lokalet som det ser ut når de 
forlater. Klage på lokale gjøres med foto, tekst og sendes til daglig leder mob. 948 00 949. 
 
Lokaliteter 
Simulator er tenkt plassert i tennisklubbens (TK) lokaler – 2 etasje. 
Det lages en 5 års avtale med gjensidig oppsigelse ett år med automatisk fornyelse etter hvert 5 år.   
Lokalene som benyttes i forbindelse med golfsimulatoren skal kunne varmes opp til spilletemperatur. 
TK skal tillate en engangs endring av området til simulatoren med formål å kunne varme opp dette. 
GK betaler:  
 Leie 

Forsikring til TK 
 Oppvarming av eget område hvis nødvendig (08:00 til 20:00) 
GK besørger: 
 Renhold og ryddige lokaler 
TK Besørger: 

Adgang 
Snørydding og sikker adkomst.  
Forsikre lokalitet. 

 

Eierskap til golfsimulator 

Styret står som øverste myndighet til den fremtidige drift og vil delegere det operative ansvar og 
vedlikehold til daglig leder i golfklubben. Styret skal selv besørge alle kontraktene og avtaler som 
gjøres rundt bruk, vedlikehold og eventuelt overskudd. 

 


