
Namn Personnummer  

Adress 

Postnummer Postort 

Mailadress Golf-id

                                                                   Telefon

GOLFAVTAL
2022

Avtalet skickas till:  Lannalodge AB
 Vretavägen 3
 719 93 Vintrosa

Jag har läst och godkänt avtalets villkor som finns på baksidan av detta avtal, finns också redovisade på Lannalodge hemsida.

Ort Datum

Namnteckning Namnförtydligande

  

Samtliga uppgifter är obligatoriska.

Val av medlemskap:

Senior

 Lodge Member   17.850 kr 

 VIP Member   13.770 kr

 Exclusive Member    8.670 kr

 Member Par 3     4.075 kr

 Greenfee Member          995 kr

I samtliga medlemskap ingår försäkring, avgift till SGF, GDF,    
avgift för GIT systemet och tidningen Golfa (en per familj).

Junior

 Knatte 0–12 år       1.595 kr

 Junior 13–21 år   2.595 kr

 Exclusive Junior 13–21 år  8.495 kr



§1 Golfspelarens rätt att använda anläggningar
1:1 Bolaget upplåter till Golfspelaren rätten att använda bolagets golfbanor, 
drivingrange och övningsområde för fri träning med egna bollar.

1:2 Omklädningsrum med dusch och toaletter för dam och herr öppet 
under golfsäsong första maj till sista september.

1:3 Avgiftsfri parkeringsplats i nära anslutning till anläggningen. El till el-bil 
erbjuds mot avgift i mån av plats.

1:4 Möjlighet att mot fast årsavgift hyra bagvagnsskåp i låst utrymme.

1:5 Möjlighet att mot fast årsavgift ladda och förvara golfvagnsbatteri i låst 
utrymme.

1:6 Allt spel innan kl 07.00 är ej tillåtet. Allt spel måste/skall registreras i 
GIT-systemet för att spel skall vara tillåtet.

§2 Medlemskap för Golfspelare som fyllt 22 år
2:1 Inskrivningsavgift på 5 000 kr
Avgiften betalas av tidigare medlem som vill komma tillbaka till klubben. 
Ny eller befintlig medlem berörs inte. Inskrivningsavgiften, som är ett 
engångsbelopp, återbetalas inte om medlemskapet upphör. För de som vill 
pausa sitt medlemskap pga skada eller graviditet får, mot uppvisande av 
läkarintyg, gå ner till Greenfee Member utan att betala inskrivningsavgift. 

2:2 Lodge Member: Fritt spel på Par 3-banan.
Fritt medlemskap i gymmet under hela året. 100 fria spel på 18-hålsbanan 
med rätt att boka mellan 7.00-20.00, även på hotelltid. 10 st samtidiga tids-
bokningar varav 4 helg och 6 vardag. Rabatt 100 kr/greenfeegäst i bollen.
50% rabatt på ord greenfee fr. o. m. runda 101. Autogiro 10 månader 
februari-november. Max antal 25 st. 

2:3 VIP Member: Fritt spel på Par 3-banan. Fritt medlemskap i gymmet 
under hela året. 60 fria spel på 18-hålsbanan med rätt att boka alla dagar 
förutom fre-sön, helgdag 9.00-14.51. 10 st samtidiga tidsbokningar varav 
4 helg och 6 vardag. Rabatt 100 kr/greenfeegäst i bollen. 50% rabatt på 
ord greenfee fr. o. m. runda 61 på tid som normalt ingår i medlemskapet. 
Autogiro 10 månader februari-november.
 
2:4 Exclusive Member: Fritt spel på Par 3-banan. 50 fria spel på 18-håls-
banan med rätt att boka mån-tors. 5 st samtidiga tidsbokningar mån-tors. 
50% rabatt på ord greenfee fr. o. m. runda 51 mån-tors. Autogiro 10 
månader februari-november.
 
2:5 Member Par 3: Fritt spel på Par 3-banan. Greenfee på 18-hålsbanan 
med 100 kr rabatt på ord greenfee mån-tors. 
Autogiro 10 månader februari-november.
 
2:6 Greenfee Member: Greenfee alla dagar på båda banorna. 
100 kr rabatt på ord greenfee för 18-hålsbanan mån-tors.

I årsavgifterna ingår försäkring, avgift till SGF, GDF, serviceavgift för 
GIT-systemet samt tidningen Golfa.

§3 Medlemskap för Golfspelare under 22 år
3:1 Knatte: Fritt spel på Par 3 banan. 60 fria spel på 18-hålsbanan med rätt 
att boka alla dagar förutom fre-sön, helgdag 9.00-14.51. 5 st samtidiga tids-
bokningar varav 2 helg och 3 vardag. 50% rabatt på ord greenfee 
fr. o. m. runda 61 på tid som normalt ingå i medlemskapet. Autogiro 10 
månader februari-november.
 
3:2 Junior: Fritt spel på Par 3-banan. 60 fria spel på 18-hålsbanan med rätt 
att boka alla dagar förutom fre-sön, helgdag 9.00-14.51. 5 st samtidiga tids-
bokningar varav 2 helg och 3 vardag. 50% rabatt på ord greenfee fr. o. m. 
runda 61 på tid som normalt ingå i medlemskapet. Autogiro 10 månader 
februari-november. 

3:3 Exclusive Junior: Fritt spel på Par 3-banan. Fri tillgång till gymmet un-
der hela året. 100 fria spel på 18-hålsbanan med rätt att boka mellan 7.00-
20.00, även på hotelltid. 10 st samtidiga tidsbokningar varav 4 helg och 6 
vardag. Rabatt 100 kr/greenfeegäst i bollen. 50% rabatt på ord greenfee 
fr. o. m. runda 101. Autogiro 10 månader februari-november.

I årsavgiften ingår försäkring, avgift till SGF, GDF, avgift för GIT-systemet 
samt tidningen Golfa.  

 Avtalsregler §4 Avtalstid – betalningsvillkor
4:1 Detta avtal är personligt och löper årsvis kalenderår med automatisk 
förlängning.

4:2 Uppsägning eller ändring av detta avtal skall ske skriftligen, via brev 
eller e-post, senast under januari månad. I annat fall förlängs avtalet med 
ett (1) år.

4:3 Vid anslutning till autogiro: Blankett hämtas på hemsidan och skall vara 
oss tillhanda senast den 31 januari. Första månadsdragningen sker den 28 fe-
bruari och avslutas den 28 november. Autogiro kan väljas senare under säsong-
en och då dras tidigare månader vid första dragningen. Om täckning saknas 
vid autogirodragning skickas istället faktura på månadskostnaden med tillägg 
för sedvanlig fakturaavgift på 200 kr samt en påminnelseavgift på 50 kr.

4:4 Vid betalning mot faktura, i februari förbereds fakturautskicket för de 
som inte valt kontoöverföring eller autogiro. Pålägg 200 kr tillkommer.  
Förfallodag på fakturan ställs till den 28 februari.

4:5 Vid direkt kontoöverföring betalas hela årsavgiften till BG 342-7440  
senast den 31 januari. Märk betalningen med namn och golfid. Var  
noggrann så att pengarna hamnar på Lannalodge AB.

4:6 Påminnelseavgift 50 kr, avser faktura som förfallit till betalning men 
inte betalats enligt villkoren.

4:7 Faktura och autogiro som inte betalats efter Bolagets påminnelse  
överlämnas till inkasso.

4:8 Årsavgiften indexregleras varje år.

§ 5 Bolagets ansvar
5:1 Bolaget försäkrar, ansvarar och bekostar drift, skötsel och underhåll av 
alla de anläggningar som anges i §1.

5:2 Bolaget bekostar under golfsäsong byggnadernas uppvärmning, vatten-
försörjning (kallt/varmt), el- och mediaförsörjning, va-avgift, avfalls  
hantering och annat sådant samt fastighetsskatt och liknande pålagor.

§6 Anläggningarnas öppethållande
6:1 Bolaget förbinder sig att hålla de anläggningar som ingår i §1 öppna för 
dess ändamål under golfsäsongen första maj till sista september.

6:2 Bolaget har rätt att helt eller delvis stänga golfbanan om det påkallas av 
otjänlig väderlek.

§7 Bolagets egen golfverksamhet
7:1 Företagsgolf skall i möjligaste mån redovisas i GIT. Med företagsgolf 
avses upplåtelse av golfbanan åt juridisk person som medför att golfbanan 
måste stängas för annat spel. Bolaget har rätt att reservera 50% av de totala 
golftiderna.

7:2 Vid golftävling som arrangeras av Bolaget sker ingen avräkning av  
ronder enligt §2–3. 

§8 Gästspel, greenfee och informella tävlingar
8:1 Storlek och utformning av avgift (greenfee) för gästers spel på golfbanan 
fastställs av Bolaget. Avgifterna för gästspel tillfaller Bolaget.

8:2 Bolaget skall på hemsidan dokumentera reglerna i bokningssystemet för 
medlemmar och gäster.

8:3 Golfspelaren får, efter tillstånd från Bolaget, anordna informella golf-
tävlingar. Med informell tävling avses där en grupp av golfspelare beställer 
starttider i syfte att tävla. Ronden räknas av enligt avtal, se §2–3.

§ 9 Överlåtelseförbud
9:1 Golfspelaren får inte utan Bolagets medgivande överlåta detta avtal.

§10 Ändring av villkoren
10:1 Bolaget äger rätt att ändra villkoren i detta avtal i enlighet med denna 
bestämmelse. Ändringen träder i kraft tidigast en månad efter det att Golf-
spelaren underrättats om ändringen.

10:2 Bolaget äger också rätt att säga upp och avsluta löpande avtal med 
Golfspelaren. Efter avräkning mot kvarvarande bindningstid i avtalet ska då 
återbetalning ske till Golfspelaren.

§11 Så behandlas dina personuppgifter i avtal
För att kunna bearbeta din ansökan behöver vi behandla och spara dina 
personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och 
kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad 
som är nödvändigt för vår verksamhet. Den rättsliga grunden för vår be-
handling är avtal. Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge 
de behövs för ändamålet. Erbjudanden och information skickas via e-post. 

§12 Tvist
I tvister rörande tolkningen eller tillämpningen rörande detta avtal skall 
avgöras av allmän domstol.


