BRA ATT VETA OM GOLFMEDLEMSKAP PÅ MAURITZBERGS SLOTT & GOLF
Mauritzbergs Slott & Golf är en privatägd golfanläggning som är ansluten till Svenska Golfförbundet via ett associationsavtal (A1).
Anläggningen har dock samma skyldigheter som en M1 klubb (golfklubb som drivs som ideell förening) men med mindre rättigheter:
Mauritzbergs Slott & Golf har inte någon rösträtt hos Svenska Golfförbundet. Då endast ideella klubbar kan vara medlemmar i
Riksförbundet har man som medlem i Mauritzbergs Slott & Golf inte rätt att ta emot medalj vid deltagande i individuella SM och
DM plus att Mauritzbergs Slott & Golf inte kan delta i Lag DM, JSM Klubblag och Lag SM för herrar och damer

Golfspelarens rätt att använda anläggningen
Bolaget upplåter till Golfspelaren rätten att använda
bolagets golfbana, driving range och övriga
träningsområden.
Reception med golfartiklar, omklädningsrum med dusch
och toaletter för dam och herr har öppet från maj till
september. Om vädret tillåter, gäller längre öppettid.
Avgiftsfri parkeringsplats i nära anslutning till anläggningen.
Möjlighet att mot fast årsavgift hyra bagskåp.
Allt spel måste registreras i GIT-systemet för att spel skall
vara tillåtet.
Fadderrundor tillämpas inte.
Medlemskap för Golfspelare
Bolaget erbjuder fyra kategorier för säsongsspel på
golfbanan:
o
Spelavgift Säsong (senior, junior och knatte).
Fritt spel alla dagar.
o
Spelavgift Vardagar.
Fritt spel helgfria vardagar
o
Spelavgift Greenfee.
Rabatt på ordinarie greenfee alla dagar
o
Spelavgift Spelrätt.
Fritt spel alla dagar.
Endast för medlemskategori spelavgift
spelrätt.
-

-

Bolaget fastställer årligen avgifter och rabatter för den
kommande golfsäsongen och publicerar dessa senast i
december månad året innan på mauritzberg.se
o
Avgifterna tillfaller Bolaget.
I årsavgifterna ingår medlemsförsäkring, avgift till SGF
och ÖGF, golfförbundets medlemstidning, tillgång till gästspel på
banor i Sverige och hela världen, medlemskort och Golf-ID med
tillgång till ”Min Golf” för, bl.a., registrering av hcpronder, tidbokning, tävlingsanmälningar och utskrift av
handicapintyg.
o
De medlemmar som bor utomlands kan få
golfförbundets medlemstidning mot en extra
avgift.

Avtalstid och betalningsvillkor

-

-

-

Detaljerad information om de olika betalsätten publiceras
årligen på mauritzberg.se (bland annat bankgiro,
kortbetalning online på hemsidan och på plats i
receptionerna).
I början av året görs fakturautskicket för den nya
säsongen.

Bolagets ansvar
Bolaget ansvarar och bekostar drift, skötsel och underhåll
av anläggningen såsom daglig administration.
Bolaget bekostar under golfsäsongen byggnadernas
uppvärmning, vattenförsörjning (kallt/varmt), el- och
mediaförsörjning, va-avgift, avfallshantering och annat
sådant samt fastighetsskatt och liknande pålagor.
Bolaget skall vid varje tidpunkt hålla anläggningen och
dess verksamhet försäkrad.
Stängning av banan under golfsäsongen
Bolaget har rätt att helt eller delvis stänga golfbanan i
samband med tävling, företagsgolf, bokningar för
övernattande gäster och, om det påkallas, av otjänlig
väderlek och underhåll av denna.
Gästspel, greenfee och informella tävlingar
Storlek och utformning av avgift (greenfee) för gästers
spel på golfbanan fastställs av Bolaget.
o
Avgifterna tillfaller Bolaget.
På mauritberg.se informerar bolaget om bokningsregler
för medlemmar, gäster och företagsgolf m.m.
Golfspelaren får, efter tillstånd från Bolaget, anordna
informella golftävlingar. Med informell tävling avses där
en grupp av golfspelare beställer starttider i syfte att
tävla.
Ändring av villkoren
Bolaget äger rätt att ändra villkoren som nämns i detta
dokument. Ändringar träder i kraft tidigast en månad
efter det att Golfspelaren underrättats om dessa.
Bolaget äger rätt att avstänga och utesluta Golfspelaren
av disciplinära eller andra skäl
Bolaget äger också rätt att säga upp och avsluta löpande
avtal med Golfspelaren. Efter avräkning mot kvarvarande
bindningstid ska då återbetalning ske till Golfspelaren.

Medlemskapet är personligt och löper årsvis kalenderår
med automatisk förlängning. Uppsägning eller ändring av
detta avtal skall ske skriftligen, via brev eller e-post till
Mauritzbergs Slott & Golf (kontaktuppgifter se nedan).

Mauritzbergs Slott & Golf
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