VILJEFÖRKLARING GOLFSPELARE
Detta är ett dokument som förtydligar vilka rättigheter och skyldigheter Bolaget Järna Golf
AB har och Golfspelare som är ansluten till Kallfors Golf har (bolagets anslutningsnamn som
A1:a i Svenska Golfförbundet är Kallfors Golf).
1. Golfspelarens rätt att använda anläggningarna
1.1 Bolaget upplåter Golfspelaren rätten att använda Bolagets golfbanor, Kallfors 18hålsbana, Kallfors 9-hålsbana, Järna 9-hålsbana, drivingrange och övningsområde med egna
bollar.
1.2 Omklädningsrum med dusch och toaletter för dam och herr öppet under golfsäsongen.
1.3 Järna Golf AB har inför 2015 ingått ett samarbete med Vidbynäs Anläggning AB, där ett
gemensamt ägt bolag, Golf South Stockholm AB kommer att bedriva golfverksamheten på
anläggningarna. Det innebär bland annat att anslutna Golfspelare i Kallfors Golf och Vidbynäs
Golf får möjlighet att spela på båda anläggningarnas samtliga golfbanor från och med
säsongen 2015.
2. Årsavgifter 2018
2.1 Årsavgifter för Golfspelare
Large 6995 kr – Fritt spel på hela anläggningen.
Medium 5295 kr – Fritt spel på hela anläggningen helgfria vardagar.
Small 995 kr – 1 fritt spel på valfri bana.
Size 0-12 år - 895 kr – Fritt spel på hela anläggningen.
Size 13-18 år - 1895 kr – Fritt spel på hela anläggningen.
Size 19-21 år - 2895 kr - Fritt spel på hela anläggningen.
Size 22-30 år - 3995 kr - Fritt spel på hela anläggningen.
I årsavgifterna ingår försäkring, avgift till SGF, GDF, serviceavgift för Min Golf samt tidningen
Svensk Golf.
2.2 Anslutningstid – betalningsvillkor
Uppsägning som Golfspelare hos Bolaget skall ske skriftligen, via brev eller e-post, senast
under januari månad. Annars förlängs anslutningen med 1 år i taget.
Årsavgiften betalas på Min Golf före den 15 februari varje kalenderår. Därefter skickas en
pappersfaktura för de som ej har betalt, med förfallodag 15 mars.
3. Anläggningarnas öppethållande
Bolaget förbinder sig att hålla de anläggningar som ingår i punkt 1.1 och 1.2 öppna för dess
ändamål under golfsäsong 1 maj-15 oktober, under rätt vädermässiga förutsättningar.
Bolaget har helt eller delvis rätt att stänga golfbanan för banarbete och om det påkallas av
otjänlig väderlek.

4. Företagsgolf
Ambitionen för Kallfors Golf är att ge så stor tillgänglighet som möjligt för den breda massan
Golfspelare. Det ligger med andra ord i Kallfors Golf och Golf South Sthlm AB:s intresse att ha
en god balans mellan företagsspel, gästspel, planerade aktiviteter/tävlingar och
medlemsspel.
Den generella principen är att företagsgolftävlingar förläggs enligt nedan:
- På högst två banor samma dag (d.v.s. minst 18+9 hål tillgängliga för Bolagets Golfspelare
och gäster).
- Endast helgfria vardagar.
- Med start före 15.00.
5. Gästspel, greenfee och informella tävlingar
Storlek och utformning av avgift (greenfee) för gästers spel på golfbanan fastställs av Bolaget.
Bolaget skall på hemsidan dokumentera reglerna i bokningssystemet för medlemmar, gäster
och företagsgolf mm.
Golfspelaren får, efter tillstånd från Bolaget, anordna informella golftävlingar. Med informell
tävling avses där en grupp av golfspelare som beställer starttider i syfte att tävla.
6. Idrottsliga intentioner
6.1 Juniorverksamhet
Bolaget ansvarar för att det alltid finns en väl fungerande juniorverksamhet på anläggningen
som drivs av utbildade tränare. Bolaget verkar för att det både skall finnas en
breddverksamhet samt en verksamhet för spelare som vill satsa mot nästa nivå. Bolaget står
för anmälningsavgifter till lag i ungdomsserien, juniorserien och av Bolaget andra godkända
tävlingar, under förutsättning att det finns en lagledare för respektive serielag.
6.2 Tävlingsverksamhet
Bolaget ansvarar för att det alltid finns väl fungerande tävlingsverksamhet på anläggningen.
Antalet tävlingar bestäms av Bolaget från år till år och antalet tävlingar påverkas av antalet
Golfspelare som är behjälpliga som tävlingsfunktionärer.
7.3 Seriespel
Finns intresse av Golfspelarna som är ansluta till Bolaget att delta i seriespel ställer sig
Bolaget positiv till detta och står för anmälningsavgifter. Det kräver dock att varje lag i
seriespelet har en lagledare framtagen av Golfspelarna. Det gäller t.ex. dessa seriespel: H70,
H60, H50, H40, H30, D60, Dam, Herrlag som spelar SM i division 1 eller 2, Damlag som spelar
SM i division 1 eller 2, Mellansvenska Scratchserien och övriga seriespel sanktionerade från
Södermanlands Golfförbund och Svenska Golfförbundet.
7.4 Damverksamhet
Finns intresse av Golfspelarna som är anslutna till Bolaget att bedriva en damverksamhet
ställer sig bolaget positiva till detta. Det förutsätter dock att det finns en ansvarig
person/ansvariga personer som genomför detta. Den ansvariga personen tas fram av
Golfspelarna som är anslutna till Bolaget.

7.5 Seniorverksamhet
Finns intresse av Golfspelarna som är anslutna till Bolaget att bedriva en seniorverksamhet
ställer sig bolaget positiva till detta. Det förutsätter dock att det finns en ansvarig
person/ansvariga personer som genomför detta. Den ansvariga personen tas fram av
Golfspelarna som är anslutna till Bolaget.
7.6 Handigolf
Finns intresse av Golfspelarna som är anslutna till Bolaget att bedriva en
handigolfverksamhet ställer sig bolaget positiva till detta. Det kräver dock att det finns en
ansvarig person/ansvariga personer som genomför detta. Den ansvariga person tas fram av
Golfspelarna som är anslutna till Bolaget.
7.7 Elitverksamhet
Om Bolaget anser att det finns elitspelare som är anslutna till Bolaget är Bolagets avsikt att
stötta de spelarna.

7. Ändring av villkoren
Detta dokument uppdateras årligen och finns tillgängligt på Kallfors Golfs hemsida.

