
 

BOKNINGSREGLER & VILLKOR 2023  

FÖR SÖDERÅSENS GK 
 

 

Bokningsregler  

 

 Tidsbokning gäller för samtliga tider under alla dagar. 

 Bokning och avbokning av starttider kan göras via: 

- mingolf.se,  

- golfterminalen i kanslibyggnaden,  

alternativt genom att skicka ett mail angående bokning/förändring till info@soderasensgk.se 

eller genom att ringa till receptionen på 042-733 37 

 Alla lediga tider är bokningsbara för medlemmar och gäster.  

 Alla bokade tider skall ankomst registreras antingen i:  

-     receptionen,  

-     i golfterminalen,  

-     i Min Golf bokning eller i On‐Tag appen.  

(Min Golf bokning och On‐Tag appen kan du ladda ner i din tfn och anmäla ankomst, få avstånd 

på banan, scorekort och överföra hcp‐rundor.)  

 För bästa spelrytm kommer bokningar i möjligaste mån att fyllas upp till 4 bollar.  

Receptionen har befogenhet att flytta fram bokad tid max 20 min.  

 Vill man köpa “tomma tider”, kostar det halv ordinarie greenfee.  

(Exempelvis om en 3-boll vill köpa den sista tiden i bollen.) 

 Vid bokningar ska samtliga spelare identifieras med Golf‐Id.  

Medlemmar  

 Medlem kan ha 3 bokade starttider varav max 2 får vara på helgdag. (Guldmedlem kan ha 6 

bokade tider och max 4 på helgdag). Finns tillgänglighet på banan när medlem är på plats kan 

hen boka denna tid via receptionen.  

 För gruppbokning eller företagsgolf vänligen maila oss på info@soderasensgk.se 

 

Ankomst, Avbokningsregler, No Show & Väderförhållande  

 

Medlemmar  

 Medlemsspel ska alltid ankomst registreras via antingen receptionen, golfterminal, MinGolf  

eller On-Tag appen.  

 Avbokning eller förändring av antalet spelare i starttid skall ske senast 2 timmar innan start. Om 

så inte sker kommer den som bokar starttiden vid första tillfället få en varning. Vid upprepade 

tillfällen (fler än 2 gånger) kommer den som bokat att debiteras med halv greenfee 

 Om medlem, vid två eller fler tillfällen inte kommer till bokad starttid eller inte har avbokat 

densamma enligt avbokningsreglerna äger klubben rätt att stänga av medlemmen från att spela 

på banorna under en tvåveckorsperiod. 



Gäster  

 Gäst ska alltid ankomst anmäla sig och erlägga greenfee innan spel.  

 Gäst som ej avbokat sitt spel senast 2 timmar innan debiteras med halv greenfee.  

 För gästgruppbokning, 12 personer eller fler (utan boende) gäller följande vid avbokning:  

- 7 dagar innan ingen avgift 

- 6 dagar innan 25 % av ord. greenfee 

- 3 dagar innan 50 % av ord. greenfee 

- Samma dag 65 % av ord. greenfee (enskild avbokning i sällskapet) 

- Samma dag 100% av ord.greende (om hela gruppen avbokar) 

Vi respekterar självfallet att sjukdom och oförutsedda händelser kan inträffa och tar hänsyn till 

detta inför debitering av denna avgift. Kontakta oss därför ALLTID (ring 042-733 37 eller säg till i 

receptionen) om du inte kan utnyttja din starttid, även om det är mindre än två timmar i förväg.  

 

 Väderförhållande  

 Åska    

Om gäst tvingas avbryta sin rond p.g.a. åska återbetalar vi dig med en greenfeebiljett som är 

giltig ett år från det datum som ni spelade.   

 

 Regn    

Om gäst tvingas avbryta sin rond p.g.a. att greenerna svämmar över av vatten och blir ospelbar 

återbetalar vi dig med en greenfeebiljett som är giltig ett år från det datum som ni spelade. 

Avbrott efter spel vid färre än 9 spelade hål ersätts med biljett för 18 hål och avbrott efter spel 

vid fler än 9 spelade hål ersätts med biljett för 9 hål  

 

 Frost eller Dimma  

Vid frost är banan stängd för spel och vi skjuter inte på starttiderna utan ny tid måste bokas. 

Öppning av bana bestäms av Banchef eller Greenkeeper vilket innebär att de som jobbar i shop 

eller kansli inte har rätt att fatta beslut i dessa frågor.  

 

Även om det ibland kan vara frostfritt i klubbhusområdet så kan det finnas andra hål som är 

frostutsatta och detta beaktas när beslut om öppnande tas. Banchef meddelar till shop och 

kanslipersonal när det är ok att spela igen. Samma regler gäller vid dimma.  

 

 Handicapgränser för gäster 

 Max sammanlagt hcp i en och samma boll är 180 

 Medlemskap i golfklubb behövs.  

 Korthålsbana ‐Pay & Play – ingen tidsbokning - alla är välkomna.  

 



 

 

Introduktionskort 

 Spelare som har introduktionskort utställda av Svenska Golfförbundet och Skånes Golfförbund 

eller medlemskort utställda av Golfadministratörernas Förening (GAF) eller Svenska 

Greenkeeperförbundet (SGA) kan erbjudas: Ett fritt spel per år. 

 Gäster med kort utställt av Nordisk Golf Union, NGU kan erbjudas: Ett fritt spel per år. 

 Spelare med ET-kategori samt svenska PGA-medlemmar med kategorierna Honorary 

Chairman/Member, Tournament Player, Senior Member och Club Professional samt innehavare 

av SGF´s hedersutmärkelser Guldklubban, Guldmärket, Silvermärket och Elitmärket erbjuds 

möjlighet till: Ett fritt spel per år. 

 

Policy Greenfeebiljetter 

 Greenfeebiljetter som innehar ett giltigt t.o.m. datum stämplas inte om utan anses som 

     förbrukade om giltighetstiden gått ut. 

 Greenfeebiljetter med gäller t.o.m. 199…-…-… anses som förbrukade och kan inte nyttjas som 

     betalningsmedel längre. Enligt 2§ i presentkortslagen, infaller preskription efter 10 år från den 

     dagen då greenfeebiljetten upprättades. 

 Greenfeebiljetten kan inte bytas in mot pengar/ kontanter. 

 Greenfeebiljetter kan inte delas d.v.s. gälla för 9 hål ett datum och 9 hål vid ett senare datum 

 En greenfeebiljett = ett spel d.v.s. har köparen erlagt ex. 500 kr för biljetten och nyttjar biljetten 

     vid ett tillfälle då greenfeen är lägre än 500 kr så återbetalas inte mellanskillnaden. 

     Mellanskillnaden kan inte nyttjas av annan spelare d.v.s. att spelare får avdrag på sin greenfee. 

 Två spelare på en greenfeebiljett är inte tillåtet d.v.s. 2 personer kan inte gå ut och spela en 9 

     håls runda på 1 st. biljett. 

 

Golfbilar 

 Bilarna bokas via online bokning alternativt via telefon till receptionen 

 Betalning skall alltid erläggas före spel. 

 Ej avbokad bil debiteras med full avgift. 

 Medlem som har årskort kan inte utgå från att bilar skall vara tillgängliga 

Först till kvarn principen gäller. 

Klädsel 

 Vårdad klädsel gäller på hela anläggningen 

 


