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Bokningsregler	2022	

Bokningsbara	tider	
Bokning av star-der öppnas två veckor innan banan öppnar för säsongen. Datum för säsongstart 
meddelas på hemsidan och på Frösåkers facebooksida.   

Alla ?der - förutom sponsor?der - är bokningsbara via Min Golf, telefon eller på plats under 
öppe-der.  

Bokningsregler	
Bokning av star-d ska all?d ske med golf – ID oavseF val av bokning. DeFa gäller samtliga i bollen. 
Spelaren ska kunna legi?mera sig.  

Förbokning	gäster	
Gäster betalar greenfee avgiH vid boknings?llfället eller på plats. 

Förbokning	hotellgäster		
Gäster som bor på anläggningens hotell kan förboka star-d fredag mellan klockan 12.00 - 14.00 samt 
lördagar och söndagar mellan klockan 08.00 - 10.00. 

Förbokning	medlemmar	
Medlem har räF ?ll fyra (4) förbokade spel?der.  

Medlem får dock bara ha två (2) förbokade ?der under lördagar och söndagar.   

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

Rabatter	
Vid bokning och spel ?llsammans med medlem erhåller medföljande gäst (max 3 personer) 200 
kronor i rabaF på greenfeeavgiHen på vardagar och 250 kronor på helger (gäller vid full greenfee).  

Avbokningsregler		
Om den bokade ?den inte nyFjas och/eller antalet platser i bollen ändras ska ?den avbokas senast 1 
dag före spel (dvs. senast klockan 12.00 dagen innan). Om deFa inte sker, debiteras 300 kronor/
person - gäller både medlemmar och gäster. 
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Anmälan	före	start	
För aF få spela banan är både gäster och medlemmar skyldiga aF anmäla sig 20 minuter före start. 
Ankomstanmälan kan göras vid recep?onen i klubbhuset och i starthuset vid 1:a tee.  

Sponsortider			
Sponsorer med specialavtal har räF aF förboka den sista ?den, xx.- 50-?den varje ?mme mellan 
klockan 08.50-18.50 alla dagar. Undantag gäller på onsdagar klockan 08.00  – 10.30, onsdagar kl 
15.50, torsdagar kl 15.50 och när det förekommer företagsgolf, tävlingar och hotellbokningar.  
Används inte - 50-?den släpps den för fri bokning samma dag. 

Senior?der 
Onsdagar mellan klockan 08.00 – 10.30 är reserverad för seniorerna, dam och herr. Samråd med 
bokningen vid ev. företagsgolf. Ansvarig person skall informera bokningen om antal bollar innan spel 
påbörjas. 

Dam- och herrgolf  
Tider för damgolf är reserverad onsdagar klockan 15.40 – 16.30. Anmälan före säsongstart och 
maxantalet 40 damer.  

Tider för herrgolf är reserverad torsdagar klockan 15.00 – 16.00. Anmälan före säsongstart och 
maxantalet 40 herrar.  

Företagsgolf 
Företagsgolf skall i första hand genomföras på ?sdag och torsdag. 

Det åligger medlemmarna aF bevaka hemsidan med informa?on om inbokade företagsevenemang. 
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