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LOV FOR DRØBAK GOLFKLUBB 
 

Drøbak Golfklubb (Klubben) Stiftet 31. oktober 1988.  
Lovene sist endret 24.02.22. etter lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021, med 
overførte tillegg fra NGFs ting. 
 
§ 1       Formål 
 

Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og  
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet. 

 
§ 2       Organisasjon 
 
(1)  Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  
 
(2)  Klubben er medlem av Norges Golfforbund.  For regler om Klubbens plikt til å være 

medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4). 
 
(3) Klubben er medlem av NIF og dermed tilsluttet Viken Idrettskrets og Frogn Idrettsråd.  
 
(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 
 
(5)  For regler om Klubbens plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 
 
§ 3       Medlemmer 
 
(1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder 

NIFs lov §§ 10-4 og 10-6, med unntak av regelen om utmelding i denne lovs § 3-3. 
 

(2) For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og 
organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og 
organisasjonsregister med utfyllende regler.  

 
(3) 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. 

 
 
 
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-1
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-6
file:///C:/Users/jenhan/Downloads/NIFs%20lov%20§%2010-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-idrettens-medlems--og-organisasjonsregister/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-idrettens-medlems--og-organisasjonsregister/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/
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§ 4       Kjønnsfordeling 
 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i  
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.  

 
§ 5       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.  
 
§ 6       Inhabilitet 
 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   
 
§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9. 
 
§ 8      Refusjon av utgifter og godtgjørelse 
 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.  
 
§ 9      Regnskap og revisjon mv.  
 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.  
 
§ 10     Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er Klubbens høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned.  
 

(2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov 
§§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.   
 

(3) Årsmøtets oppgaver: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Velge dirigent  
3. Velge protokollfører 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten  
8. Behandle Klubbens årsberetning 
9. Behandle  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-8
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-10
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-1-innledende-bestemmelser/#%C2%A71-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-11
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-13
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-14
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-16
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-17
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-20
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a. Klubbens regnskap 
b. styrets økonomiske beretning 
c. kontrollutvalgets beretning  
d. Beretning fra engasjert revisor 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste  
11. Fastsette  

a. medlemskontingent på minst kr 50 
b. Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

12. Vedta Klubbens budsjett 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
14. Velge: 

a. Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlem 
b. Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 2 varamedlemmer. 
c. Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de 

organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. 
d. Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan 

 
15. Velge revisor til å revidere Klubbens regnskap. 

 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 
1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  
 
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.  

 
(4) For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov  

§ 2-19.  
 
§ 11     Klubbens styre 
 
(1)  Klubben ledes og forpliktes av styret, som representerer Klubben utad.  
 
(2)  Styret er Klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan 

kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22. 
 
(3)  Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av Klubbens virksomhet hører under styret. 

Styret skal sørge for: 
- at Klubbens formål ivaretas 
- forsvarlig organisering av Klubbens virksomhet og økonomistyring 
- at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og 

vedtak, Klubbens lov og årsmøtets vedtak  
- registrere opplysninger iht. § 3 (2) 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-22


  Side 4 av 8 

- at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom Klubben organiserer 
idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming 

- at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom Klubben organiserer 
barneidrett 

 
(4)  Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående 

oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.  
  
(5)  Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd 

dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.  
 
(6)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer 

forlanger det. 
 
§ 12 Kontrollutvalg og valgkomité 
 
(1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. 
 
(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. 
 
 
§ 13 Grupper 
 
(1)  Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Klubbens 
organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever 
lovendring, jf. § 2 (2). 

 
(2) Dersom Klubbens årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
 
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges 

på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.  
b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og 

aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle 
innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt 

av årsmøtet eller styret.  
 
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 

forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret. 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-12
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-18
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§ 14 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker 
og dopingsaker 

 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker 
og dopingsaker gjelder NIFs regelverk. 

 
§ 15 Regler for spill, ordensregler m.v. 
(1)  For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, 

supplert med NGFs og Klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs 
handicapregler og amatørregler. Innenfor NGFs lover og bestemmelser fastsetter 
Klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, 
samt ordens- og sikkerhetsregler for Klubbens område, som det finner ønskelig. 

(2) For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem 
av en golfklubb med rett til å utstede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. 
Unntak er rekrutteringstiltak organisert av Klubben og prøvespill sammen med et medlem 
av Klubben. 

 
§ 16     Lovendring 
 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. 
 
 § 17     Oppløsning, utmelding mv. 
 
(1) Klubben kan vedta oppløsning:  

a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller  
b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder 
senere. 

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler 
idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag 
om oppløsning.  

 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak 

om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i 
tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet. 

  
(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.  
 
(4)  Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en 

direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. 
Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter 
avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.  

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-2
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Del B: TILLEGGSBESTEMMELSER 
 

B.1 Klubb med egen bane 
 

§ 18 Venteliste 

Når Klubben når det maksimale antall medlemmer med låneobligasjon (1350) opprettes etableres  

det ventelister for personer som ønsker spillerett. Det etableres egen venteliste for juniorer som etter  

minst tre år medlemskap som junior gis prioritet til medlemskap med spillerett i Klubben.  

 

(2)  Klubben fører ventelister, som skal være tilgjengelige for alle.  

 

(3)  For å bli innført i ventelistene må dette meddeles Klubben skriftlig.  

 

(4)  Prioriteten på ventelisten avgjøres etter hvilket tidspunkt skriftlig meddelelse som nevnt ovenfor er  

mottatt av Klubben.  

(5)  For å registrere seg og beholde sin plass på ventelisten, betales et engangsvederlag som fastsettes  

av årsmøte etter innstilling fra styret.  

 

 

§ 19  Spillerett 

(1)  Medlemmer som har betalt forfalte kontingenter og avgifter til klubben og dessuten de særavgifter eller 

medlemslån som måtte være fastsatt for spilleretten, har alminnelig spillerett på klubbens bane. 

 

(2)  Styret fastsetter vilkårene for gjestespill mot greenfee og for eventuell spillerett for sponsorer og andre 

uten fulle rettigheter etter første ledd. 

 

 

§ 20 Medlemslån som vilkår for spillerett 

(1)  For medlemskap inngått etter 1. desember 1995 er det et vilkår at man innbetaler eller overtar  

en låneobligasjon i et medlemslån. Dette gjelder ikke for medlemmer 0-20 år(fødselsår), medlemmer  

uten spillerett eller medlem uten låneobligasjon med spillerett. Dette kommer i tillegg til  

eventuell innmeldingsavgift og årlig kontingent/avgifter. 

 

(2)  Medlemslånet utgjør totalt 18.900.000,- fordelt på 1350 låneobligasjoner, hver på kr. 14000,-.  

Som bevis for innbetaling av en låneobligasjon i medlemslånet utsteder Klubben en låneobligasjon.  

Låneobligasjonen er ikke omsettelig, men kan med Klubbens mellomkomst overføres til person utpekt av Klubben i 

henhold til §18. 

 

(3)  Årsmøte kan bestemme at medlemslånet skal utvides ved å utstede nye låneobligasjoner  

til personer som står på venteliste, jf.§18, eller andre personer dersom antall nye låneobligasjoner   

overskrider antall personer på ventelisten.  

 

(4)  De nærmere vilkår for medlemslånet er regulert i særskilt inngått låneavtale.  

Årlig verdsettelse av maksimalprisen på låneobligasjonene i medlemslånet  

gjøres av årsmøte etter innstilling fra styret. Verdsettelsen skal ikke ha som formål å  

skape fortjeneste til det enkelte medlem, men skal gjenspeile en mulig rentekompensasjon på  

den enkelte låneobligasjon, innenfor rammen av reel kassakredittrente i Klubbens  

bankforbindelse. Maksimalprisen er ikke til hinder for at låneobligasjonen overdras til en lavere pris.til medlemskap i 

klubben, men ikke til lavere beløp enn til lånets pålydende. Maksimalprisen er ikke til hinder for at låneandelene 

overdras til en lavere pris. 
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§ 21 Inn -og utmelding av Klubben  
 
(1) Et medlem, med låneobligasjon, som ønsker å melde seg ut av Klubben må overføre låneobligasjonen  

til nytt medlem før utmeldelse.  

 

(2) Et medlem, med låneobligasjon, som ønsker å melde seg ut av Klubben kan søke styret om utmelding  

ved exit-ordningen1 før 1.12.  

 

(3) De nærmere regler for inn -og utbetaling av medlemslånet er regulert i særskilt låneavtale.  

 

§ 22 Årskontingent 

 

Årsmøtet i DGK bestemmer årskontingentens størrelse. Årskontingenten gjelder for ett kalenderår. 

Årskontingenten forfaller til betaling 31. mars. Renter og purregebyr belastes ved for sen innbetaling.  

Størrelsen fastsettes av styret. 

 

Er medlemskapet knyttet til en låneobligasjon, plikter medlemmet å opprettholde medlemskapet inntil 

låneobligasjonen er solgt. Skyldig kontingent kan avregnes mot eventuelt innbetalt medlemslån/låneobligasjon. 

 

Dersom DGK ikke benytter sin rett til å si opp medlemskapet, vil skyldig kontingent bli lagt til ved neste 

kontingentforfall. 

 

For innmeldelser etter 15. september kreves ikke kontingent for inneværende kalenderår. 

 

 

§ 23 Kontingentkategori 

 

DGK differensierer sine medlemmer etter følgende kategorier: 

 

- Senior hovedmedlem I 

- Senior hovedmedlem II 

- Senior hovedmedlem III 

- Passiv I 

-  Student 21-28 år I 

- Student 21-28 år III 

- Passiv student 

- Medlem uten spillerett 

- Hovedmedlem 21-28 år I 

- Hovedmedlem 21-28 år III 

- senior/junior 17-20 år 

- Barn 0-16 år 

 

Styret kan opprette andre kategorier midlertidig dersom dette er hensiktsmessig. 

Kontingentkategoriene gjelder for ett kalenderår. 

 

Endring av kontingentkategori skal skje skriftlig til DGK og senest 31.desember kalenderåret før 

kontingentkategorien skal gjelde for. 

Kontingentkategorien overføres automatisk til neste kalenderår dersom den ikke blir bedt endret. 

For barn, junior/senior (20 år og yngre), endres kontingentkategori automatisk ved oppnådd aldersgrense. 
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§ 24 Medlemsstatus for ansatte i Drøbak Golfklubb 

 

Ansatte uten ordinært medlemskap får spillerett på DGKs bane dersom de innehar spillehandicap eller har offisielt 

handicap. 

 

 

§ 25 Bedriftsmedlemskap i Drøbak Golfklubb 

 

Bedriftsmedlemskap(sponsormedlemskap) kan kun erverves via en tidsbegrenset sponsoravtale. 

Sponsormedlemskapet står på personlige navn og er å betrakte som et ordinært medlemskap i DGK 

 

Bedriftsspillerett registrert kun på firmanavn er beregnet for utlån til bedriftens gjester o.a., forutsatt at spilleren 

tilfredsstiller gjeldende krav til spill på DGKs bane. Innehaveren av kortet har rett til ubegrenset spill og kan således 

bestille spilletid på lik linje med DGKs øvrige medlemmer. 

 

Innehaveren av bedriftsspillerett vil verken kunne: 

- få ajourført sitt handicap i DGKs regi, dvs. motta handicapkort fra DGK. 

- møte eller stemme på DGKs årsmøte eller generalforsamling. 

- representere DGK i turneringer eller mesterskap. 

 

 

§ 26 Adgang på banen for barn som trenger tilsyn 

 

Av sikkerhetsmessige årsaker tillates ikke barn i barnevogn og barn som trenger tilsyn på banen under spill. 

 

§27 Hund på banen 

 

Det tillates å ta med hund på banen alle dager under forutsetning av at alle i flighten tillater dette.  

 

§28 Utfyllende turneringsregler 

 

Norges Golfforbunds håndboks turneringsbestemmelser tillempes på klubbens turneringer så langt det passer. 

 

§29 Valg av styremedlemmer til Drøbak Golfhus AS 

 

Klubbens styre er også styre i Drøbak Golfhus AS 
____________________________________________________________ 

 

1 Exit-ordning vedtatt på årsmøte 17. februar 2016  

  Styret beslutter hvert år innen 1.12. i forbindelse med budsjettering påfølgende år, hvor mange klubben har økonomi til å  

  tilby exit. Disse får tilbud om å levere inn obligasjon vederlagsfritt og bekrefter dette innen 31.12 samme år.  

- Prioritet for å få tilbud om å levere inn obligasjon skal være: dødsfall, sykdom, flytting fra sentralt Østlandsområdet  

  og ansiennitet på venteliste.  

- Styret gis fullmakt til å øke antallet som gis exit-ordning, dersom antall innmeldinger uten obligasjon blir større enn det  

  som er budsjettert.  

- Klubben overtar låneobligasjonen vederlagsfritt mot at medlemmet betaler et engangs administrasjonsgebyr på kr 1000,-  

   i forbindelse med utmeldelse. 

 

 

24.02.22  Ny lov erstatter alle tidligere lover. 
24.02.22 §22-29 implementeres her i Del B: TILLEGGSBESTEMMELSER fra Drøbak Golfklubbs bestemmelser per 

05.03.20. 


