
ÖSTERÅKERS GOLFKLUBB 2021

Bokning
• Gruppbokning för gäster får ske alla dagar på tider som finns tillgängliga för grupper.
• På helger har vi en generell riktlinje att bokning av grupp sker före kl 09.00 och efter kl 13.00. 
• En grupp med gästspelare ska bestså av minst 8 spelare (2 st 4-bollar).
• Förfrågan mejlas till vårt kansli via mejl: bokning@ostgk.se

Greenfee 
• Öster by Stenson 18 hål - 1500 kr/person alla dagar.
• Västerled 18 hål - 750 kr/person helger och 600 kr/person vardagar.
• 36 hål på båda banorna ges 50% rabatt på ord pris på rundan på Västerled. 
• 36 hål på endast Västerled ges 50% rabatt på ord pris för andra rundan.
• 36 hål på Öster by Stenson ges ingen rabatt på andra rundan.

Betalning
• En bokningsavgift på 100 kr per person och starttid faktureras till den som är ansvarig för gruppen.  
• 14 dagar efter bokning ska bokningsavgiften för hela gruppen vara betald för att bekräfta tiden.
• 14 dagar före speldag ska golf-id på samtliga spelare mejlas in.
• 7 dagar före starttid ska greenfee vara betald via Min Golf för samtliga i gruppen.

Avbokningsregler
• Avbokning av hela gruppen ska ske senast 14 dagar innan speldag.  
• Fram till 7 dagar före speldag kan antalet spelare regleras med max 25% av totala bokningen. 
• Vi återbetalar ej nyttjade tider vid incheckning, kan även återfås i form av greenfeecheckar. 
• Vid avbokning av enstaka platser i gruppen erhåller klubben rätt att fylla på med spelare. En grupp 

har alltid möjlighet att betala och reservera en ledig plats för att undvika andra spelare i bollen. 
• För tider som ej nyttjats och inte avbokats debiteras full greenfee. 
• Vid avbokning återfås ej erlagd bokningsavgift. 

Övrigt

GRUPPBOKNINGSREGLER
för greenfeegäster

Gästspel



ÖSTERÅKERS GOLFKLUBB 2021

Bokning
• En medlem får ha max en (1) gruppbokning åt gången. 
• En gruppbokning är minst 8 spelare (2 st 4-bollar)
• Gruppbokning får ske alla dagar och på tider som är tillgängliga för grupper. 
• På helger har vi en generell riktlinje att bokning av grupp sker före kl 09.00 och efter kl 13.00. 
• Startförbud, tävlingar och banarbete har alltid företräde gentemot gruppbokningar. 
• Förfrågan mejlas till vårt kansli via mejl: bokning@ostgk.se

Greenfee för gäst till medlem (max 3 gäster/medlem och starttid) 
• Öster by Stenson 18 hål - 800 kr/person alla dagar.
• Västerled 18 hål - 500 kr/person helger och 400 kr/person vardagar.

Betalning
• En bokningsavgift på 100 kr per person och starttid faktureras till den som är ansvarig för gruppen. 
• 14 dagar efter bokning ska bokningsavgiften vara betald för att bekräfta tiden.
• Bokningsavgiften på 100 kr/person dras av på greenfee för gäst till medlem.
• 3 dagar före speldag ska golf-id på samtliga spelare mejlas in. 

Avbokningsregler
• Avbokning av hela gruppen ska ske senast 14 dagar innan speldag.  
• Fram till 3 dagar före speldag kan antalet spelare regleras med max 25% av totala bokningen. 
• Vid avbokning av enstaka platser i gruppen erhåller klubben rätt att fylla på med spelare. En grupp 

har alltid möjlighet att betala och reservera en ledig plats för att undvika andra spelare i bollen. 
• För tider som ej nyttjats och inte avbokats debiteras full greenfee. 
• Vid avbokning återfås ej erlagd bokningsavgift. 

Övrigt
• Österåkers Golf äger rätt att flytta en grupp om tiden kan säljas till företagstävling.
• Om regler ej efterföljs äger klubben rätten avboka gruppen.

GRUPPBOKNINGSREGLER
för medlemmar + medlemmars gäster

Medlem - enstaka bokning



ÖSTERÅKERS GOLFKLUBB 2021

Bokning
• I första hand - boka dina tider via Min Golf, vilket är kostnadsfritt. 
• Återkommande gruppbokningar kan endast ske för 9 hål på slinga 10-18. 
• Gäller både Västerled och Öster by Stenson och tider mellan kl 05.00-06.48. 
• Bokning sker endast på vardagar som är bokningsbara i MinGolf. 
• Startförbud, tävlingar och banarbete har alltid företräde gentemot gruppbokningar.

Betalning
• En bokningsavgift på 50 kr per person och starttid debiteras den som är ansvarig för gruppen.  
• Senast 3 dagar före speldag ska bokningsavgiften vara betald för att bekräfta tiden.
• Senast 2 dagar före speldag ska golf-id på samtliga spelare mejlas in.

Avbokningsregler
• Avbokning av hela gruppen ska ske senast 2 dagar innan speldag.  
• Fram till 24 h före speldag kan antalet spelare regleras med max 25% av totala bokningen. 
• Vid avbokning av enstaka platser i gruppen erhåller klubben rätt att fylla på med spelare. En grupp 

har alltid möjlighet att betala och reservera en ledig plats för att undvika andra spelare i bollen. 
• För tider som ej nyttjats och inte avbokats tillkommer no-show på 300 kr/person. 
• Vid avbokning återfås ej erlagd bokningsavgift. 

Övrigt
• Österåkers Golf äger rätt att flytta eller avboka en grupp om tiden kan säljas till företagstävling eller 

betalande grupp.
• Om regler ej efterföljs äger klubben rätten avboka gruppen.

GRUPPBOKNINGSREGLER
för medlemmar

Medlem - återkommande tid


