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Avtal om bokningsregler 2020 
 

Bokningsbara tider 
Bokning av starttider öppnas två veckor innan banan öppnar för säsongen. Datum för 
säsongstart kommer att meddelas via Frösåkerappen och på hemsidan.  

Alla tider - förutom sponsortider - är bokningsbara via Min Golf, telefon eller på plats, 
måndag – söndag mellan klockan 06.00 – 19.00. Före klockan 06.00 eller efter klockan 
19.00 gäller anmälan vid terminalen i rangehuset.  

Bokningsregler 
Bokning av starttid ska alltid ske med golf – ID oavsett val av bokning. Detta gäller samtliga 
i bollen. Spelaren ska kunna legitimera sig.  

Förbokning gäster 

Gäster betalar greenfee avgift vid bokningstillfället eller på plats. 

Förbokning medlemmar 

Medlem i Frösåker GK har rätt att ha fyra (4) speltider förbokade i systemet utan 
tidsbegränsning. 

Vid missbruk, som exempelvis överbokning, blockeras möjligheten till förhandsbokning under 
en månad. 

Rabatter 
Vid bokning och spel tillsammans med medlem har medföljande gäst (max 3 personer) rätt 

till 100 kr rabatt på greenfeeavgiften (gäller vid full greenfee).  

Avbokningsregler  
Om den bokade tiden inte nyttjas och/eller antalet platser i bollen ändras ska tiden avbokas 

senast 1 dag i förväg (dvs. senast klockan12.00 dagen innan). Om detta inte sker, debiteras 

300 kronor/person - gäller både medlemmar och gäster. 

Anmälan före start 
För att få spela banan är både gäster och medlemmar skyldiga att anmäla sig 20 minuter 
före start i receptionen eller vid terminalen i rangehuset. 

 

Sponsortider 
Sponsorer med specialavtal äger rätt att förboka den sista tiden, xx.- 50-tiden varje timme 
mellan klockan 08.50-18.50 alla dagar. Undantag gäller på onsdagar klockan 08.00  – 10.30 
och när det förekommer företagsgolf eller klubbtävlingar. Måndag – torsdag äger sponsorer 
med specialavtal rätt att förboka tiderna; -11.10 och -.13.10. 
Används inte - 50-tiden släpps den för fri bokning en timme före aktuell tid. 
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Seniortider 
Onsdagar mellan klockan 08.00 – 10.30 är reserverade för seniorerna, dam och herr. 
Samråd med bokningen vid ev. företagsgolf. Ansvarig person skall informera bokningen om 
antal bollar innan spel påbörjas. 

 

Företagsgolf 
Företagsgolf skall i första hand genomföras på tisdag och torsdag. Om dessa tävlingar skall 
genomföras på annan dag ska golfklubben i god tid, minst 14 dagar innan aktuell tävling, 
informeras om detta. Vid ev. företagsgolf en fredag bör ingen start ske efter klockan 12.00.  

Vid företagsgolf hel dag erbjuds medlemmar fritt spel på Links Banan. 

Det åligger medlemmarna att bevaka hemsidan med information om inbokade 
företagsevenemang. 

 

Tävlingar 
Inför säsongen skall samtliga tävlingar; nationella, regionala samt klubbtävlingar godkännas 
av FGCC. Vid tävlingar bokar tävlingskommittén lämplig tidsram för aktuell tävling. När 
startlistan är fastställd ska övriga tider släppas.  

Målsättning att klubbtävlingar skall genomföras under helger, helst söndagar med första start 
från klockan 10 (inga kanonstarter utan godkännande av FGCC). 

Tävlingskommittén ansvarar för att startförbudet inför en tävling så tidigt som möjligt 
anpassas till rätt antal deltagare. 

Detta avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar varav parterna fått varsitt.     

 

Datum 2019-11-01 

 

För Golfklubben   För FGCC   

 

…………………..  ………………………. 

Benita Gren Karlsson  Christer Ral 

 

Ansvarig Företagsgolf & Sponsorer 

 

…………………………  

Håkan Ek 
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