TIDBOKNINGSREGLER 2021
Alla personer i bollen behöver vara identifierade med golf-id när du bokar en starttid.
Fördelar med registrerade golf-id:
•
Enkelt kunna se sina bokade tider i Min Golf/Min Golf Bokning.
•
Smidigt kunna göra en hcp-justering efter en avslutad rond.
•
Underlättad kommunikation med receptionen vid om- eller avbokning av tider
samt vid ankomstregistrering.
•
Användning av olika appar för golfspel, såsom Min Golf Bokning, OnTag,
Sweetspot, Game Book, Caddee m.fl kommer bli mer funktionellt, bl. a för
scorehantering.

Vanliga frågor (FAQ)
Hur många tider kan jag som medlem boka?
Som aktiv medlem, dvs fullvärdig medlem eller medlem med begränsad spelrätt får du
ha två (2) tider på Gamla Banan och två (2) tider på Nya Banan bokade samtidigt på ditt
golf-id, dvs fyra (4) tider. Dessa tider kan du boka hur lång tid som helst i förväg med start
18 januari 2021. Tiderna mellan 09.00-14.00 på högsäsong (28/6-22/8) är reserverade för
medlemsbokningar fram till 2 dagar innan, därefter släpps de för gäster.
Två dagar innan kan du boka ytterligare en tid på Gamla Banan och en tid på Nya Banan,
utöver de övriga två på varje bana om du har dem uppbokade sedan tidigare. Dessa kan
enbart bokas vida receptionen på telefon eller över disk.
OBS. Notera att denna regel endast gäller för inbokning av ditt golf-id på ytterligare tid som är
inom de två nästkommande dagarna, dvs. har du redan en tid bokad inom de två närmaste
dagarna kan du inte boka ytterligare en tid längre fram än så. Regeln finns till för att fylla upp
de obokade tider som finns kvar inom de två närmaste dagarna.
Hur bokar jag enklast en golftid?
Du bokar din starttid smidigast via appen Min Golf Bokning (MG Bokning), men du kan även
boka via internet på Min Golf, per telefon (0431-78370), på plats i receptionen eller i vår
terminal.
Vi rekommenderar att du använder funktionen Mina Golfvänner i MG Bokning och i Min Golf,
då går det snabbt och smidigt att boka in de du ska spela med.

När under säsongen har vi tidbokning?
Bollränna gäller på båda banorna fram till den 28 mars och från den 1 november igen.
Tidbokning gäller alla dagar 29 mars till 31 oktober mellan 06.00-19.50. Före 06.00 gäller
startförbud.
Vad gäller för bokningsregler?
Du kan boka dina starttider så lång tid i förväg som du önskar.
Vad gäller för de sk. På-plats tiderna?
Varje timme (.50) under hela säsongen finns en så kallad På plats-tid som kan bokas samma
dag i receptionen. Endast nästkommande ledig På plats-tid får bokas.
Vad gäller för avbokningsregler?
Avbokning eller förändring av antalet spelare i er starttid ska ske senast 2 timmar innan start.
Om så inte sker kommer den som bokar starttiden vid första tillfället få en varning.
Vid upprepade tillfällen kommer den som bokat att debiteras, för medlemmar 200 kr och för
gäster full gällande greenfee.
Avbokning av starttider sker på www.svenskgolf.se, alternativt genom att skicka ett mail
angående avbokningen/förändringen till kansli@bgk.se eller genom att ringa till receptionen
på 0431-783 70.
Vid starttid tidigt på förmiddagen eller sent på eftermiddagen är det bäst att själv gå in på
www.svenskgolf.se och avboka sin starttid eftersom receptionen då kan vara stängd.
Hur meddelar jag ankomst till klubben?
Du ska bekräfta din starttid i receptionen senast 20 minuter innan start. Du kan även
ankomstregistrera dig i appen MG Bokning. Missar du att bekräfta din startid innan du går ut
räknas detta som No Show.
Med reservation för tävlingar, företagsgolf och större bokningar.
Kansliet förbehåller sig rätten att ta större bokningar utanför gällande regelverk.
Kansliet förbehåller sig rätten att vid hård belastning sätta samman bollar. Vid flytt av spelare
mer än 10 minuter kontaktas ni av kansliet.

