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Förslag från Stephen Archer 10.11.2018 med Styrelsens svar: 

 

Följande motion skulle jag vilja föreslå till årsmöte 

Spel på banan :  Upprätthållande av regler och villkor för spel på banan 

Under de senaste två åren som jag har spelat/vistats på banan är det vanligt förekommande att det 

finns folk ute på banan som inte hör hemma där, som förmodligen inte har egna klubbor, inte har 

tagit lektioner och inte innehar grönt kort. Det finns inte en enda respektabel bana i landet som 

tillåter delade klubbar och som släpper ut folk som inte har lärt sig grunderna i spel och 

etikett.  Oftast är detta förknippat med extremt långsam spel vilket leder till irritation och dålig 

spelupplevelse för andra mer seriösa spelare. Jag vill ta med i detta en del fyrbollar som går ut på 

banan där flera verkar antingen har hög handicap eller kanske inget handicap alls. 

Kopplat till detta finns även receptionens ansvar och agerande, där alltför ofta sitter den ansvarige 

inne på receptionen och rullar tummarna, läser böcker eller håller på med mobilen, detta bekostat av 

klubbens finanser. 

 

Jag skulle vilja föreslå att styrelsen överväger att införa några av följande punkter som förslag: 

 

 Att aktivt upprätthålla regler för anmälan till receptionen – idag nonchaleras detta av en del 
medlemmar. Dvs. man ska ha ständigt koll på vad som händer utanför klubbhuset  

 Att man sätter upp en större och tydlig skylt precis mitt emot klubbhusets trappor så att spelare 
inte kan undvika att uppmärksamma de 3-4 viktigaste regler för spel på banan: egna klubbar, 
handicap, registrering, skyndsamt spel  

 Att man kollar alla gäster i GIT för klubbmedlemskap och handicap och se till att inte långsamma 
fyrbollar skapas. Ev. införa regeln att fyrbollar inte få ha mer än 2st 54-hc spelare 

 Att man har koll på spelare som slår ut på ettan och bevakar speltempo på de tre första hålen – 
det kan man göra från klubbhusets altan genom att ha koll på köbildning på 2:ans och 3:ans tee 
samt ungefär tid att spela klart 3:an – inte mer än 35 minuter från starttid. I så fall skall man 
uppmärksamma bollen att genast släppa igenom de bakomliggande bollar, även löpande under 
resten av ronden. 

 Att man utbildar receptionspersonal och upplyser om ansvaret för ovanstående 
Detta innebär att receptionspersonal kommer att ha fullt upp många dagar istället för att sitta 

omkring, ovetande om vad som händer ute på banan. Man skulle även kunna ge Per ansvar mot viss 

ersättning för att hålla ordningen i receptionen och spel på banan då han vet precis hur golfspel ska 

bedrivas. 

 

Jag hoppas att styrelsen ser positivt på dessa förslag som ett led i att lyfta klubben och banan till en 

högre nivå där seriösa golfspelare trivs. 

 

Mvh, 

Stephen 
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Styrelsens svar: 

Stephen Archer förslag till årsmötet med ämnet: 

Spel på banan: Upprätthållande av regler och villkor för spel på banan 

Styrelsen är alltid tacksam för förslag och kritik som kan medverka till förbättring av klubben. 

Vi har försökt att dela vårt skriftliga svar i tre ämnen: 

- Okvalificerade spelare på banan 

Klubben kräver grönt kort (HCP 54) för att spela på banan vilket bl.a. framgår av startsidan på 

hemsidan om inte det är tal om fadderrundor. Vi försöker alla att påtala om vi konstaterar att 

undermåligt och farligt spel förekommer, t.ex. brist på spelvett. När klubbhuset är bemannat 

kan styrelsen säkert göra en tydligare instruktion till receptionspersonal om viss kontroll i 

mån av tid.  

- Registrering av spelare 

Vi registrerar idag alla spelare: i medlemslogg-boken eller greenfee-boken med golf-id. 

Vi använder enbart GIT som service. Klubben undersöker om vi kan bekosta ett 

bokningssystem via Golfförbundets system och därmed möjliggöra förbokning och enklare 

kontroll när vi har personal i klubbhuset. 

- Bevakning av speltempo.  

Detta ingår i spelvett för golf och bör lösas mellan spelarna på banan. Vi kan gärna 

kommunicera dessa regler tydligare för personal och spelare. Vi önskar inte att etablera 

generella begränsningar för 4-bollar då vi i hög grad är en junior och familjebana. Om vi får 

ett bokningssystem kan vi överväga hur vi ska lägga upp det. 

Generellt vill vi gärna bedriva en klubb som är lättillgänglig och har en vänlig tillmötesgående 

atmosfär.  En klubb som har plats till alla typer av spelare: barn, unga, föräldrar och seniorer. Särskilt 

viktig är juniorträningen där vi ger många ungdomar en mycket fin start i deras golfspel. Bortsett från 

vissa helger är banan absolut inte överfull med spelare och många använder banan under dagtid för 

rekreations- och träningsgolf.  

Styrelsen 

 

18.11.2018 

  

 

 

 


