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Saxnäs Golfklubb som Säker och Trygg Förening
Säker & Trygg Förening är en kvalitetsmärkning, ett bevis på att föreningen arbetar aktivt för en
bättre hälsa, minskad skadefrekvens, ökad trygghet för aktiva, ledare, föräldrar och övriga
medlemmar. Arbetet sker i samverkan med RF-SISU Småland och Mörbylånga kommun.
Föräldrar ska känna att deras barn och ungdomar är i säkra händer i vår förening. Ledarna ska
känna att de har rätt kunskap för att vara en säker och trygg ledare.
Vi, med flera andra föreningar, ser följande effekter av arbetet;
• Lättare att rekrytera medlemmar, ledare och styrelse
• Tydligare ansvarsområden och rutiner
• Säkerhet och trygghet i föreningen
• Statushöjare
Klubben informerar allmänhet och medlemmar via sin hemsida https://saxnasgolf.se/
Hemsidans allmänna sidor är öppna för alla besökare och merparten av klubbens information
finns här. Personer, kontaktuppgifter och nyheter och den aktuella informationen hittar du på
hemsidan.
Du kan klicka på Medlemmar i menyn på hemsidan där medlemsinformationen finns:
• Medlemsfilmer/information från styrelse och ordförande
• Rättigheter och skyldigheter för medlemmarna i Saxnäs GK
• Nyttjanderättsavtal
• Årsmöteshandlingarna
• Stadgar
• Personuppgiftshantering - GDPR
Tidigare år fanns en inloggning till medlemssidorna men den har tagits bort 2021. Vi vill att alla
som är intresserade av vår verksamhet ska kunna se hemsidans information.
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1. Mål och vision
Svensk golfidrott mot 2022
Svenska golfförbundet har en ”Verksamhetsinriktning 2019-2022” som ligger till grund för våra egna
mål och visioner och som antogs under hösten 2018. Verksamhetsinriktning uppdateras under 2022.
Svenska Golfförbundet har samlat mål och riktlinjer under följande fyra verksamhetstrategier:
•
•
•
•

Golfens attraktionskraft
Spelarutveckling
Golfspelaren
Samverkan och påverkan

Här kan du läsa Verksamhetsinriktning 2019-2022 i korthet:

Satsningar inom Säker och Trygg under 2022
2020-2022 blev på många sätt förlorade år, vad gäller utvecklingen av Säker och Trygg-arbetet, på
grund av Coronapandemin. De satsningar som trots allt kunde genomföras kommenteras på olika
ställen i detta dokument.

Prioriterade satsningar under 2022
•
•
•

Satsa på uppföljning/introduktion av de nya medlemmar vi fått som sökt sig till golfen under
pandemin. Golfarna i Sverige har aldrig varit så många som nu – var 20:e svensk spelar golf!
Utveckla höst-vintergolfen för ökad jämställdhet, gemenskap, träning och spel. Låta den
fortsätta som ”Måndagsgolf” under sommaren.
Utbildning på första hjälpen/hjärtstartaren görs fortlöpande i samverkan med RF SISU
Småland

Vision 50/50
Med hjälp av Vision 50/50 siktar Svenska Golfförbundet mot ett jämställt Golfsverige. Förutom
Annica Lundström, från Svenska Golfförbundet, så har vi även hjälp av förbundets klubbrådgivare
Sandra Tancred-Fulke. Förändringsarbetet bygger på en webb-utbildning, med fysiska möten och
diskussioner. Efter att utbildningen har genomförts så fortsätter Vision 50/50 som en del i vårt
kontinuerliga arbete. Arbetet utvärderas och uppdateras årligen och under 2021 kommer en ny plan
för åren 2021-2023 att fastställas. Nya styrelsemedlemmar/funktionärer/ungdomar och tränare får
från 2022 möjlighet att delta i en förkortad webbutbildning för att aktivt kunna delta i föreningens
fortsatta visionsarbete.
Målen fram till 2022, på riksnivå, är följande:
•
•
•
•
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200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
10 000 fler kvinnor som medlemmar
Minst 35 % kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
En mätbar förändring i kvinnors syn på golf
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Även i detta arbete är RF-SISU Småland vår samarbetspartner. Saxnäs GK har inriktat hela vårt ”Säker
och Trygg”-arbete på att, bland de första klubbarna i Sverige, satsa helhjärtat på ”Vision 50/50”.
Detta känns väldigt bra eftersom det är ett ämne som ligger helt rätt i tiden.
Våra mål i övrigt finns samlade i vår Handlingsplan för Vision 50/50 som finns på hemsidan:
Handlingsplan Vision 50/50 uppdateras under december 2021 och antas januari 2022
Sedan starten har vi arbetat enligt följande steg:
•
•
•
•

Steg 1: Spaning över vår verksamhet i form av iakttagelser, enkätundersökning och
diskussioner. Mars-oktober 2017.
Steg 2: Handlingsplan. Vi utarbetade en handlingsplan utifrån spaningen under november
2017. Handlingsplanen revideras sedan fortlöpande under november varje år.
Steg 3: Vi agerar i enlighet med planen och informerar om arbetet och implementerar det i
vår golfklubb, nu och in i framtiden.
Utifrån Steg 3 kommer vi också att utveckla våra Mål och Visioner. Våra egna Mål och
visioner som finns i handlingsplanen Vision 50/50 kommer samordnas med målen för
”Svensk golfidrott mot 2022” som ni kunnat läsa om i kapitlet innan.

Här kan du läsa mer om 50/50 på Svenska Golfförbundet

Certifiering jämlik klubb
2018 Diplomerades Saxnäs Golfklubb för vår genomförda
certifiering för jämlik klubb. Detta diplom utfärdas av
Smålands golfförbund när man som Golfklubb
uppnått följande kriterier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att det finns kvinnor i styrelsen
att det finns kvinnor valberedningen
att det finns kvinnor i andra kommittéer
att det finns verksamhet riktad till klubbens kvinnor
att det finns fadderverksamhet som inkluderar kvinnor
att banans layout är anpassad till kvinnors spel,
klippta ytor ska kunna nås vid utslag,
alternativa tee, orange tee, som är ”slopad”
tydlig skyltning
att det finns toaletter på banan

Nyttjanderättsavtal mellan Golfklubb och Banägare
2016 skrevs ett nytt nyttjanderättsavtal mellan Golfklubb och banägare. Avtalet finns i sin helhet som
bilaga till detta Säker&Trygg-dokument. Som ledstjärna för vårt samarbete gäller följande
uppdragsbeskrivning som den beskrivs i avtalet:
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•

•

•

Bolaget har det stora ekonomiska ansvaret och driver golfanläggningen som en
affärsverksamhet med ansvar för personal och externa parters avtal och har därför för
ögonen att anläggningen är till för såväl medlemmar, gäster och företag och ska generera
vinst för att driva utvecklingen framåt, vilket bör återspeglas i avtalet.
Klubben, som är en ideell förening, har som sin målsättning att bereda sina medlemmar
möjlighet till golfspel och bedriva idrottsverksamhet, främst i form av tävlingar, junior- och
elitverksamhet. Dessutom vill Klubben arbeta för en social trevnad för sina medlemmar.
Parternas avtalsförhållande förutsätter ett gott samarbete. Parterna förbinder sig därför att
hålla varandra väl underrättade och att kontinuerligt samråda om allt som rör parternas
gemensamma intressen, även då samråd inte är särskilt föreskrivet i detta avtal. Parterna
skall därvid eftersträva sådana problemlösningar som bäst gynnar golfsporten, Klubben och
anläggningens utveckling.

Sammanfattningsvis så är arbetsfördelningen väldigt tydlig mellan klubb och banägare.
•
•

Klubben ansvarar för den idrottsliga verksamheten, ungdomsverksamhet, tävlingar och
övriga sociala aktiviteter för medlemmarna.
Banägaren har ansvar för hela golfanläggningen, byggnaderna och deras säkerhet, skötsel
och personalansvar. Banägaren tar de ekonomiska riskerna och tar också hand om de
vinster/förluster som uppstår. Klubben får bedriva sin verksamhet utifrån en fastställd del av
medlemsavgiftena enligt avtalet.

Klubbens ansvar är inskrivet enligt nedan i § 6 i nyttjanderättsavtalet:
§6

Klubbens åtaganden
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

Klubbens förbinder sig i förhållande till Bolaget att vid varje tidpunkt uppfylla kraven
för medlemskap i Svenska golfförbundet.
Klubben förbinder sig att driva idrottslig verksamhet i enlighet med Svenska
golfförbundets, Smålands golfförbunds och Riksidrottsförbundets stadgar,
tävlingsregler, tävlingsbestämmelser, amatörbestämmelser och drogpolicy.
Klubben ska följa bestämmelser och beslut fattade av Svenska Golfförbundet och
Riksidrottsförbundet. Genom medlemskapet äger Klubben rätt att utnyttja regel och
handikappsystemet samt att utfärda handicapkort.
Klubben svarar för kostnader som följer av medlemskapet i Svenska golfförbundet
och tillhörigheten i Smålands golfförbund.
Klubben ombesörjer och bekostar styrelsens och kommittéers arbete i enlighet med
av Klubben upprättade mål och visioner, verksamhetsplan, policys m.m.
Klubben förbinder sig att verka för att Klubbens medlemmar visar stor omsorg om
spelområden, byggnader och andra åt Klubben upplåtna anläggningar.
Klubben skall försäkra sin egen verksamhet.

Kommentarer som inte finns under Säker &Tryggdokumentets punkter i övrigt
Saxnäs GK kommer också att lägga ett stort fokus på hur vi behandlar varandra som medlemmar och
hur vi arbetar för en klubb där alla ska känna sig inkluderade och välkomna att delta i klubbens
verksamhet, oavsett vilken nivå på sitt eget golfspel man vill uppnå.
5
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Vi har nysatsat på faddergolfen genom att försöka knyta styrelse/funktionärer till nybörjarkurserna
för att på det sätten slussa in nya golfare. Ansvariga tar aktivt kontakt med våra nya medlemmar
samt de medlemmar som inte kommit in i spelet och hittat golfpartners att spela med. Vi ser till att
bestämda tider avsätts där man kan anmäla sig och där det alltid finns funktionärer på plats.
Medlemmar, som vill delta som funktionärer i klubbens verksamhet, har möjlighet att höra av sig till
oss via vår medlemsenkät. Styrelsen bjöd in de som anmält sig under 2021 till en speldag på Kalmar
Golfklubb med golfspel och uppföljning av deras intresse av att engagera sig i Klubben. Klubbens
styrelse ska nu arbeta aktivt för att, på olika sätt, kunna engagera dessa medlemmar i Klubbens
verksamhet.
Vi ser gärna att fler medlemmar kommer med i Klubbens olika aktiviteter. Alla kan bidra på något sätt
om man vill och kan. På hemsidan kan du hitta namn och telefonnummer till faddrarna i Saxnäs GK.
Du kan också fråga/få hjälp i receptionen att hitta faddrar/spelpartners.
Saxnäs golf tillämpar hoplottning till tre och fyrbollar när det är trångt på banan. För oss som
medlemmar i Saxnäs golfklubb är det självklart att vi säger ja till ensamspelare som frågar om de får
gå med oss om de inte har någon att spela med.
Sun Girls, för daglediga damer, har funnits under flera år och har utvecklat sin verksamhet 2021 och
fått flera nya intresserade damer att delta. Höst/vintergolf för daglediga har varit en nyhet under
2021. Daglediga damer och herrar har spelat på lika villkor i samma tävlingsklass, med sitt handikapp
och från den tee man normalt spelar från. Anmälan och lottning sker så att man alltid får chans att
träffa nya spelpartners. Klubben har under året sökt, och fått, bidrag till ”idrott för äldre” från
Riksidrottsförbundet. Ur dessa medel lottas träningspriser ut till de medlemmar som deltar, ju fler
träningar man deltar i desto större chans till dessa träningspriser har man.
Läs mer under https://saxnasgolf.se/om-klubben/

2. Brandsäkerhet
Banägarens ansvar för brandsäkerheten på hela anläggningen
•
•
•

Erforderliga besiktningar av anläggningen dess byggnader och fasta tillgångar sköts av
banägaren som också tillser att de görs inom stipulerad tid och enligt gällande bestämmelser.
Detta gäller även maskinpark, ventilation, el/värme/öppen låga, kemiska preparat och
tryckbärande kärl.
En ny vagnhall har byggts under året för att underlätta arbetet med maskinerna. Man kan nu
arbeta inomhus under hela året och dessutom göra det på ett säkrare sätt än tidigare.

Klubbens ansvar för brandsäkerhet och överenskommelser om mötesrum/klubblokal.
•
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Under 2020 renoverades klubblokalen och öppnades upp för såväl medlemmar som gäster
med ett stort valv från hallen. Lokalen är öppen under de tider som ytterdörren till
golfanläggningen är öppen och den är tillgänglig för alla, såväl medlemmar som gäster.
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•

•

•

•

Klubben hyr inte ut sitt mötesrum/klubbrum till externa användare. Om banägaren kommer
att använda lokalen för särskilda arrangemang i sin verksamhet, nu när den är öppen för alla,
ska det alltid föregås av samråd med klubben.
Om klubben kommer att tillåta övernattningar i klubblokalen så ska lokalen vara godkänd för
övernattning. Det ska alltid finnas vuxna närvarande vid ev. övernattning och
räddningstjänsten ska alltid kontaktas om/när ev. övernattningar genomförs.
I klubbens policy finns skrivelser om att alkohol och droger inte får användas i mötesrummet.
Den öppna klubblokalen har vi samma ambition med men det kan inte vara ett krav eftersom
den nu används av såväl medlemmar som gäster som besöker oss, såväl dagsgäster, boende i
feriebyn och i husbilar samt på anläggningens ställ-platser.
Kaffebryggare/vattenkokare i klubblokalen har utrustats med timer 2020 i samband med
renoveringen av lokalen.

3. Regler och besiktning av anläggning/lokaler
Regler och tävlingsregler

Från 2019 började nya regler för golfspelet att gälla. Då utbildade klubben sina medlemmar i de nya
reglerna. Reglerna revideras sedan vart 3:e år.
Det som skiljer golfsporten från många andra sporter är att ”du själv är din egen domare”. Det gäller
att du som golfspelare känner till, följer och respekterar golfens regler. Detta innebär att ärlighet och
ansvar är grundstenar i golfutövandet.
Klubben har en egen ”Regel och Handikapp-kommitté” som arbetar fortlöpande med de frågor som
kommer upp.
Lokala regler
Lokala regler uppdateras varje verksamhetsår. Dessa återfinns under punkt 12, Bilagor.

Besiktning av anläggning/lokaler
Besiktning av anläggningens byggnader åvilar banägaren. Nyttjanderättsavtalet säger: ”Parterna
förbinder sig att hålla varandra väl underrättade och att kontinuerligt samråda om allt som rör
parternas gemensamma intressen, även då samråd inte är särskilt föreskrivet i detta avtal”.
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4. Utemiljön i vår närhet
En utbyggnad av restaurangen gjordes under 2019. Detta innebar att kapaciteten utökades från ca 35
till ca 100 gäster. Ägarna har under 2020 färdigställt etapp 1 av övernattningsstugor som gäster kan
utnyttja i samband med sitt golfspel, eller som semesterboende även utan golfspel, på Saxnäs
Golfbana.
Detta kommer att öka Saxnäs GK:s attraktionskraft som resmål vilket gynnar såväl turismen på Öland
som Saxnäs GK och banägaren. ”Saxnäs Golf Ferieby” kommer att invigas när etapp 2 är klar
(planerad start hösten 2022) eftersom pandemin satt stopp för invigning/större evenemang hittills.
Att gå en runda på Saxnäs golfbana är, förutom golfspelet, en stor naturupplevelse. Anläggningen
sköts på ett bra sätt av ägarna för att ge spelare och gäster en totalupplevelse av idrott, rekreation
och avkoppling. Att kunna gå en stärkande långpromenad på ca en mil/runda stärker vårt välmående
och är hälsofrämjande för alla.
Golfklubben har nära till bad och sol, andra naturupplevelser, ett ökat boende i omgivningarna och
tar emot medlemmar såväl från närområdet som från hela landet som är distansmedlemmar och
kommer till Öland och Saxnäs för att utöva sitt golfspel.
Golfklubben samsas med det rörliga friluftslivet på olika sätt. Allmänheten kan promenera genom
området på särskilda promenadvägar. Var och en som passerar golfbanan får hålla uppsikt på de
skyltar som finns och observera att man inte går in på spelfältet när spel pågår eftersom man då kan
riskera att bli träffad av bollar.
Ställplatser finns för husbilar och husvagnar och under högsäsong har vi många gäster som utnyttjar
möjligheten att bo nära golfbanan och utnyttja banans faciliteter, samtidigt som man spelar golf.
Länstrafikens bussar stannar vid infarten till golfbanan och man kan ta sig till golfbanan via en
promenad på några hundra meter. Särskilda parkeringsplatser finns för gäster och medlemmar som
besöker golfbanan. Det är ingen passerande trafik genom området och hastigheterna är i regel låga
när bilar kommer och åker från banan.

5. Utrustning för den verksamhet som bedrivs
När man provar på golf, själv eller i våra olika träningsgrupper, så kan man låna golfklubbor. För
några tior kan man betala för en hink bollar som man kan slå ut på Drivingranchen. Att putta och
chippa kostar inte några pengar. Golfutrustningen är inte särskilt dyr och det finns gott om begagnad
utrustning på marknaden. Ska man köpa nytt är det klokt att prata med vår Pro så att man inte lägger
pengar på det som inte behövs.
Hur går det till att börja spela golf egentligen? Det är det många som frågar sig då det är mycket med
utbildning, regler, prov osv. Svenska Golfförbundet lanserar under 2020 ”Vägar in i golfen” som är en
digital utbildning som ett nytt sätt att tänka för att väcka intresse för golfen för såväl barn som unga.
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Innehållet i den digitala utbildningen kan användas som ett sätt att enkelt ta nästa steg i formandet
av morgondagens välkomnande. Här kommer det finnas tips och trix kring hur klubben tillsammans
med PGA-tränaren tar ansvar för och samordnar sin introduktionsverksamhet.
Läs mer om ”Vägar in i golfen” på följande länk: https://golf.se/vagarinigolfen

Säkerhet och utrustning.
Golfklubbor och bollar kan ställa till skada om säkerheten inte sköts på ett tillfredsställande sätt.
Saxnäs golfklubb arbetar bl.a. med följande:
•
•
•
•

•
•

I golfens grundutbildning ingår särskilda avsnitt om säkerhet, hänsyn och trygghet för
medlemmar och utövare.
Barn/ungdomar utbildas extra i hur man beter sig på ranchen/övningsfältet för att undvika
olyckor och tillbud.
Golfarna i allmänhet är duktiga på att använda sig av säkerhetsavstånd när medspelarna ska
slå sitt slag, för att undvika olyckstillbud.
Golfen har ett väl inarbetat system att man alltid skriker ”fore” om/när man slår snett, eller
ser någon annan slå snett, och riskerar att träffa någon som uppehåller sig på eller intill
golfbanan.
Förbandsmaterial finns i klubbrummet och i träningslokalen vid ranchen. Banägarna har
också förbandsmaterial i receptionen.
Jourtelefon: På scorekorten som varje spelare får med sig ut på rundan så är telefonnumret
till banägarna, 0485- 350 35, angivet. Banägarna har inte någon jourtelefon i dagsläget när
expeditionen är stängd utan då hänvisas till 112.

Knattar
Som knatte (6 - 12 år ca) eller ungdom (13 – 21 år) börjar man ofta med att testa på golfen genom att
vara med i knatte/ungdomsträningen. Här lär man känna andra yngre spelare och har kul
tillsammans på golfbanan.
Tillsammans med förälder får man spela på korthålsbanan vilket är en perfekt träningsbana för så väl
yngre som äldre. När man sedan är redo/mogen så hoppar man på en nybörjarkurs hos vår Pro där
man får lära sig ännu mer om golfsvingen och hur spelet går till.
Ungdomar
Även här börjar man med att testa på golfen vid särskilda "prova på-tillfällen". Som ungdom känner
man snabbare om man vill börja spela golf på riktigt och denna åldersgrupp brukar hoppa på en
nybörjarkurs ganska tidigt. Det finns sedan särskilda ungdomsträningar/aktiviteter för att umgås med
andra juniorer för att träna och spela tillsammans. Informationen från Pro:n ges fortlöpande på
hemsidan eller i de SMS-grupper/chat-forum man beslutar om tillsammans.
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Nybörjarkurser, träning inom och utomhus, bokas via anläggningens Pro.
Mikael ”Micke” Jansson kommer att fortsätta som Pro under 2022. Micke samverkar med ”Indoor
Golf”, en inomhusträningslokal med golfsimulator. Ett privat initiativ som ligger nära golfbanan och
kan utnyttjas året runt!

Golffritids
Under 2017 till 2019 har Saxnäs Golfklubb haft ett lyckosamt samarbete med Glömmingeskolan. Alla
fritidshemsbarn som går i klass två och uppåt erbjuds möjlighet till Golffritids under tre tillfällen
under våren. Barnen åker buss till golfbanan tillsammans med sina fritidspedagoger och hämtas på
golfbanan efter träningen av sina föräldrar.
Alla inblandade har varit nöjda med upplägget men tyvärr fick golffritids ställas in under 2020-2021
på grund av Corona-pandemin. Vi planerar att ta upp Golffritids igen 2022. Klubben har en tanke att
försöka få eleverna som slutat fritids att fortsätta träna golf i golfklubbens regi även när man blivit
äldre. Barnen kan då också ta bussen till golfbanan efter skolan och hämtas senare av föräldrarna.
Kanske att vi också kan vända oss till flera skolor.
Fritidshemmets lärare har ansvaret för barnen under golffritids medan ungdomsledarna (daglediga
medlemmar) från golfklubben har hand om träningen på eftermiddagstid. Pro:n är också involverad i
dessa grupper på olika sätt. Om man tycker det är roligt att fortsätta med golfspelet efter ”prova påtillfällena” så går man in i den ordinarie verksamheten som beskrivs nedan.

Nytt handikappsystem började gälla 2020
Det nya systemet har fallit väl ut och nu registreras ca 2/3 av spelade rundor mot tidigare 1/3 –
dubbelt så många som tidigare! Det har skapat ett rättvisare handikappsystem än det som tidigare
rått i golfsverige. Handikappsystemet gäller nu över hela världen vilket gör att utbytet mellan golfare
i olika länder underlättas.
Regel och handikappkommittén
På hemsidan/Klubben/Regel och HCP-kommittén hittar du aktuella namn och telefonnummer
Ansvarsområden
•
•
•
•
•
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Hantera alla lokala regler, tillfälliga lokala regler, ordningsföreskrifter och tävlingsregler.
I samråd med distriktets regelkommitté årligen genomföra revision av klubbens lokala regler.
I samråd med klubbens banansvarige ha ansvar för tidsbegränsade regler och
ordningsföreskrifter.
I samråd med banägaren ta fram lämpliga ordningsföreskrifter och medverka i efterlevnaden
av dessa (efter styrelsebeslut).
Bereda frågor som rör medlemmarnas spelhandikapp. Medverka i och genomföra årlig
handikapprevision. Utreda och besluta om förändring av medlemmars spelhandikapp i de fall
det finns särskild anledning. Exempel på sådana är om medlem fått nedsatt spelförmåga på
grund av sjukdom eller starka indicier på att medlem ej har ett spelhandikapp som motsvarar
dennes spelförmåga. Styrelsen skall underrättas om kommitténs beslut i dessa frågor.

2022 – Antagen den 10/1 2022
•

•
•

Tillse att banan har erforderliga markeringar, utföra underhålls- och kompletteringsarbeten
för markeringar, föreslå till styrelsen och i samråd med banägaren genomföra större
förändringar av banmarkeringarna. I samråd med distriktets regelkommitté dokumentera
banans markeringar.
Vara svars- och upplysningsinstans åt medlemmarna i fråga om regeltolkning.
Medverka i regelutbildning av klubbens medlemmar.

Säkerhet på golfbanan
Allmänt
Spelare bör, innan de slår ett slag eller en övningssving, förvissa sig om att ingen står så eller i ett
sådant läge att personen kan träffas av klubban, bollen eller stenar, grus, grenar eller liknande.
Spelare bör inte spela förrän framförvarande spelare är utom räckhåll. Spelare bör alltid påkalla
uppmärksamhet från banarbetare i närheten eller i spelriktningen, innan de slår ett slag som kan
innebära fara för dessa. Om en spelare slår en boll i en riktning där det är risk att träffa någon bör
spelaren omedelbart ropa en varning. Det traditionella varningsropet i sådana situationer är "FORE”
Under 2019 har golfklubben förtydligat ”Rättigheter och skyldigheter för medlemmarna i Saxnäs
Golfklubb” i ett dokument som finns tillgängligt på medlemssidorna på hemsidan. Detta ska såväl
underlätta för medlemmarna att veta vad som gäller samt utgöra ett tydligt underlag för att klubben
ska kunna ta tag i ev. disciplinärenden och att behandla medlemmarna likvärdigt.
Banarbetare
Det är bara tillåtet att spela när banarbetarna givit klartecken.
Överträdelse av denna ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.
Bryta in på hål
Det är förbjudet att bryta in på hål om det finns spelare på föregående hål/tee/green/fairway.
Dimma
Vid dimma skall spelarna vänta med att slå ut från första tee tills de röda markeringarna för
pliktområde rakt fram i spelriktningen är synliga. Vid inspel mot en green måste flaggan kunna ses. På
par 4 hålen måste 150-meterspinnen kunna ses från tee och på par 5 hålen måste den grön-vita
pinnen kunna ses från tee. Överträdelse av denna ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller
annan disciplinär åtgärd.
Använda gångväg
Den markerade gångvägen till nästa tee måste användas på hål 6 om det finns spelare på tee nr 17.
Försiktighet måste alltid iakttagas när man går från greenområdet på detta hål till tee nr 7.
Dold fara
På hål nr.2 finns en övningsbana till höger om högra björkdungen. Övningsbanan är markerad med
”Out of bounds” pinnar som är svåra att se från tee. Vid kraftig ”slice” varna genom att skrika FORE.
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På hål nr. 10 finns boningshus till höger om ”Out of bounds” pinnarna. Under 2017 har
bansträckningen gjorts om för att göra boendet intill banan så säkert som möjligt, genom att vinkla
hålet bort från husen och använda de höga träd som finns som ett naturligt skydd för de närboende.
Leta boll
Om spelare avviker från fairway för att leta boll i dolda partier, måste detta markeras, genom att
lämna golfvagn eller bag, väl synlig för bakomvarande spelare.

6. Föreningskultur – klimat. Trygga idrottsmiljöer
Utdrag ur belastningsregistret
Under 2019 påbörjade vi arbetet med att alla som i någon form arbetar ideellt för klubben och
kommer i kontakt med barn och ungdomar, ska visa upp ett registerutdrag ur belastningsregistret.
Klubben följer årligen upp att alla har lämnat utdrag och att de förnyas vid behov och när nya
funktionärer tillkommer. Uppföljning görs på styrelsemöten, då utdragen visas upp namnen på de
som visat sina utdrag protkollförs. Sekreteraren sköter uppföljningen och efter att man visat sina
utdrag så tas de hem. Utdragen förvaras inte på klubben.
Hot och Våld
Klubben tillåter ingen som helst form av hot eller våld under tiden man besöker vår verksamhet. Om
det uppstår en situation ska inblandad klubbmedlem omgående ta en kontakt med klubbens
ordförande för vidare handläggning.
Mobbning eller Trakasserier
Klubben tillåter ingen som helst form av mobbning eller trakasserier under tiden man besöker oss,
under arrangemang som anordnas av oss eller arrangemang där vi som klubb deltar. Skulle mobbning
eller trakasserier upptäckas agerar klubben med att först ta ett enskilt samtal med berörda. Därefter
och utifrån dessa samtal bestämmer klubben om eventuella ytterligare åtgärder.
Likabehandlingsplan
Under 2020 infördes nya riktlinjer kring likabehandling i klubbens policy där det tydligt framgår att
klubben strävar mot en likabehandling av alla medlemmar och att ingen form av diskriminering
tillåts. Med diskriminering menas att en person blir utsatt på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.
I samband med detta arbete kommer klubbens styrelse att ytterligare sätta sig in Barnkonventionen
och se till att vi följer den, så gott det går, i vårt kommande arbete. Vi kommer även att fortsätta
arbeta med Riksidrottsförbundets riktlinjer ”Skapa trygga idrottsmiljöer” och vid behov se över våra
stadgar.
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Föräldrapolicy/föräldrautbildning
Information till våra idrottsföräldrar sker via hemsida och sociala medier. Ansvaret för detta delas
mellan klubbens Pro och våra ansvariga ungdomsledare. Under 2022 hoppas vi att kunna
komplettera med en ny anslagstavla vid drivingranchen som blir lätt tillgänglig för såväl barn,
ungdomar som föräldrar. Den ska då innehålla olika policydokument liksom aktuell tränings-,
utbildnings- och tävlingsinformation.
Golfen är en individuell idrott och i dagsläget har vi väldigt få barn och ungdomar som tävlar så kan vi
ha en direktinformation till deras föräldrar så att de har bra koll på vad som gäller i vår klubb och att
de vet vad som förväntas av dem. Inbjudan till aktuella kurser och aktuellt material ska kontinuerligt
erbjudas våra idrottsföräldrar.
Åtgärder
Om vi upptäcker att en ledare/klubbmedlem/förälder inte följer ovanstående riktlinjer agerar vi på
följande sätt:
•
•
•

Styrelsens ordförande pratar med den berörde personen
Vid upprepade förseelser stängs ledaren av från sitt uppdrag
Som sista åtgärd utesluts ledaren/klubbmedlem ur klubben.

7. Olycksfall/akut insjuknande
Styrelse, ungdomsledare och kommittémedlemmar erbjuds kontinuerligt utbildningar i Hjärt och
Lungräddning. Målgruppen är styrelse, funktionärer, medlemmar och banpersonal. Kursen innehåller
även en del om HLR för att hjälpa barn och ungdomar. RF SISU Småland hjälper oss med inbjudan och
stöd till kursen.
•

•

•

•
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Hjärtstartare finns i hallen utanför reception, alltid lätt tillgänglig för alla under de tider
anläggningen/golfbanan är öppen. Banägaren har köpt/äger den och banpersonalen har gått
hjärtstartarutbildning och är alltid beredda att hjälpa till när det behövs, under ordinarie
öppettider.
Under Coronapandemin har klubb/ägare följt de säkerhetsföreskrifter som
Folkhälsomyndigheten, Svenska Golfförbundet och idrottsrörelsen antagit för att minimera
riskerna för smittspridning. Tillfälliga lokala regler har då använts. Coronasäkringen av
golfspelet har också inneburit att fler och fler spelar med scorekort i mobilen. Man har
ankomstanmält sig via mobilen för att undvika trängsel i hall och shop
Medlemmarna har informerats om vikten av att alltid anmäla sina speltider och att alltid
ankomstregistrera sig. Detta för att man säkert ska kunna se vilka som är på banan och för
att försäkringarna ska gälla om något skulle hända.
Skulle en medspelare/medmänniska drabbas av hjärtstillestånd/allvarlig sjukdom på banan,
ring alltid först 112!
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•

•

Ta sedan kontakt med banägarna på tel 0485-350 35. På scorekortet, som medlemmar och
gäster får när man spelar på banan, finns telefonnummer till reception och shop.
Reception/banägare har tillgång till golfbilar som kan hjälpa till med transport in till
klubbhuset. Detta gäller vid mindre olyckor/skador som inte kräver ambulanstransporter.
OM du är ute och spelar golf under tider då inte shop eller reception är öppen så är det
viktigt att du har mobiltelefon med dig så att du kan ringa 112 eller tillkalla hjälp om det
behövs.

8. Föreningskunskap
Golfklubbens organisation regleras i klubbens stadgar och i det nyttjandeavtal som vi har tillsammans
med banägaren. Vi har en styrelse som består av sex ledamöter och två suppleanter som
sammanträder ungefär en gång/månad. Årsmötet på våren styr verksamheten och utser vilka som
ska leda klubbens arbete under kommande verksamhetsår.
Informationen till medlemmar sköts via hemsidan, medlemsbrev och medlemsfilmer. Vi har även en
facebookgrupp för klubben och en facebookgrupp för damerna
Den löpande informationen via facebook ökar fortlöpande och fler funktionärer har blivit delaktiga i
att uppveckla vårt facebook-användande, detta i samverkan med Pro och banägare.
Den största skillnaden mellan en golfklubb och flertalet övriga idrotter är att golfen har flertalet av
våra medlemmar längre upp i åldrarna medan de flesta andra idrotter har tyngdpunkten på barn och
ungdomar. I undersökningarna har det visat sig att golfaren i allmänhet lever fem år längre än
personer som slutar att idrotta för att deras idrott inte fungerar när man blir äldre.
Golfen är en friskvård för alla åldrar, likaväl som en tävlingsidrott!
Genom golfens handikappsystem så kan alla åldrar, barn och vuxna, kvinnor och män, spela golf med
varandra och tävla på lika villkor, trots olika förutsättningar, vilket är snudd på unikt!
En av våra viktigaste uppgifter är att verka för ett gott samarbete med banägaren. Vi ska tillsammans
utveckla Saxnäs golfklubb och Saxnäs golfbana till varumärken som både lockar medlemmar och
gäster till en anläggning där vi alla kan trivs och utvecklas som golfare och människor.
Föreningslära och kompetens bland styrelse och funktionärer
Via vår utbildning/satsning på Vision 50/50 har vår nuvarande styrelse god kompetens inom områden
som likabehandling och jämställdhet. Vi eftersträvar en så jämn könsfördelning som möjligt. Saxnäs
GK var bland de första inom golfsverige som fick en majoritet av kvinnor i vår styrelse vilket bland
annat är en garant för att alla beslut belyses ur jämställdhetssynpunkt innan de tas i styrelsen.
Styrelsen har en god kunskap i föreningslära. Vi har också en bred och blandad kompetens i vår
styrelse nu, vilket bland annat innebär:
•

14

Styrelsen genomgår olika typer av utbildningar kontinuerligt. Styrelsemedlemmar har också
deltagit i kurser och föreläsningar som ges av RF/SISU Småland.
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•
•
•

Flera ur styrelsen har idrottsledar- och domarbakgrund såväl inom golfen som till exempel
inom fotboll, handboll, badminton och bordtennis.
Professionell utbildning som förskollärare/fritidspedagog kombinerat med skolledartjänster
finns hos två styrelsemedlemmar.
God kunskap kring ekonomi, bankväsende, arbetsledning, sjukvård, IT/teknik med mera gör
att vi har en bred och blandad kompetens i styrelsen.

Klubbrådgivning och ”Pitch”
Vår klubbrådgivare Sandra Tancred-Fulke från Golfförbundet stöttar oss kontinuerligt och materialet
”Att leda en golfklubb” kommer fortsättningsvis att användas i vårt styrelsearbete.
Satsningen på ”Pitch”, web-utbildningar och web-seminarier, har genomförts under 2021.
Ordföranden har deltagit kontinuerligt och alla intresserade, såväl funktionärer som medlemmar kan
ta del av materialet. Läs mer på hemsidan:
https://www.ledagolfklubb.nu/pitch/
Vår valberedning består av två ledamöter samt en kontaktperson i styrelsen. Kontakt hålls under året
så att de är väl medvetna om vad som sker och att de kan vara väl förberedda inför varje nytt
verksamhetsår. En utökning av valberedningens uppdrag och ett aktivare valberedningsarbete
prioriterades och genomfördes under 2021.
Försäkringar
Banägaren ansvarar för att lokalerna har de försäkringar som behövs för anläggningen.
Via Svensk Golf har medlemmarna ett fullgott försäkringsskydd som gäller för oss som medlemmar
om vi skulle bli skadade, eller orsakar skador på andra golfspelare. Försäkringen gäller också om man
skulle råka slå så snett att man skador parkerade bilar eller grannar eller grannars tillgångar, t.ex.
skador på hus etc.
Barn och ungdomar är försäkrade dygnet runt så länge de går i skolan. Föräldrarna kan dock se över
sitt eget försäkringsskydd om man upplever att det behövs göra kompletteringar.

9. Ledarskap
Vi försöker aktivt rekrytera nya ungdomsledare. Vi satsar dels på att utbilda ”daglediga”, som kan
rycka in och ha golffritidsgrupper på eftermiddagarna. Vi vill även ha flera ”golfföräldrar” som kan
ställa upp som ledare till sina egna och andras barn, i likhet med ungdomsidrotten i stort.
Även 2021 blev ett tappat år för barn och ungdomsverksamheten p.g.a. Coronapandemin. 2022 gör
vi en nystart av en renodlad knatteverksamhet för barn upp till 12 år. Vi har nu en erfaren
ungdomsledare som kommer att satsa på en knatteverksamhet där föräldrarna är delaktiga och
sköter knatteverksamheten enligt god svensk föreningstradition.
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Från 13 års ålder kommer vår Pro att genomföra ungdomsträningar. Infokväll med inomhusträning i
februari för att undersöka intresse och behov inför säsongen. I maj startar utomhusträningen med
utvalda dagar med längre träningspass i stället för fortlöpande veckoträningar. Ambitionen är att
sedan starta upp särskilda träningsgrupper för intresserade ungdomar och ev. ett sommarläger.
Avgiftsbelagda sommarträningar kommer att erbjudas av Pro för att även få med distansmedlemmar.
Vår målsättning med verksamheten är att det skall vara roligt, spännande och lärorikt att spela golf
oavsett om man enbart spelar för att det är kul eller om juniortouren lockar!

Saxnäs Golfklubb har tillgång till en egen Pro = Golftränare.
Vår Pro är anställd av banägaren och finansierar sin verksamhet via de träningar, lektioner som vi
som enskilda medlemmar, gäster eller klubb betalar för.
Klubben köper in träningen till ungdomsverksamheten medan vuxna själva får betala för den träning
man vill ha av. Man kan ta enskilda lektioner, par-lektioner eller delta i olika former av
gruppträningar.
Pro:n ansvarar också för att ordna ”Grönt kort-utbildningar” (Golfens körkort) för såväl barn och
unga, som för de vuxna som vill börja spela golf

Medlemsformer
I alla medlemskap ingår fri tillgång till vår korthålsbana och man får möjlighet att kunna deltaga i
Klubbmästerskap, Ölandsmästerskapen och möjligtvis en chans till att deltaga i alla våra lag i
seriespel. Man får även möjligheten att deltaga i våra kontinuerliga tävlingar som vi spelar under
säsongen. Man kommer att kunna vara med på temadagar och arrangemang under sommaren.
Grundmedlemskap: (Även kallat greenfeemedlemskap) Är till för dig som inte spelar så mycket. Du
får betala en reducerad greenfee (18 hål) när du spelar hos oss. Som medlem har du även rabatt hos
de grannklubbar vi har avtal med runt om i Kalmar län. Spelar du fler än 8 rundor per säsong så tjänar
man rent ekonomiskt på att skaffa ett fullvärdigt medlemskap, se Medlem med lånad spelrätt. Det
går när som helst under säsongen att uppgradera sitt grundmedlemskap till fullvärdig medlem,
genom att betala mellanskillnaden mellan de två medlemskapen.
Medlem med ägd spelrätt: När man äger en spelrätt, kommer man kunna hålla ner sin årliga kostnad
med 1000 kronor. Detta är ett bra alternativ för dig som tänker vara medlem hos oss på lång sikt.
Spelrätt går att skaffa antingen på klubben eller på blocket/nätet. Vill du ha mer information
angående spelrätter, var god kontakta receptionen. Man får fri tillgång till banan och därmed
behöver man inte erlägga någon greenfee på Saxnäs GK under 2021.
Medlem med lånad spelrätt: För dig som inte vill ha någon spelrätt utan enbart betala en årlig
summa och ha fri tillgång till banan och korthålsbanan under 2021. Detta är ett bra alternativ för dig
som ska spela fler än 8 rundor på Saxnäs GK och vill komma och spela när man vill utan att behöva
tänka på hur mycket man ska betala varje gång. Detta är vår mest populära medlemsskapsform!
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Vardagsmedlem: För er som vill hålla ner medlemsavgiften och känner att ni mestadels spelar på
vardagar. Man spelar fritt under vardagar. Under helger och helgdagar får man reducerat pris på sin
greenfee. Passar perfekt för er som tycker om att spela på vardagar och ändå kunna vara med på
onsdagsgolfen och slåss om segern.
Högskolestuderande: Studerar ni heltid under 2021 får ni en lägre årlig avgift. Intyg krävs och
innebörden är densamma som medlemsskap med lånad spelrätt.
Medlemsansökan, med prisuppgifter och övrig information, finns på hemsidan under knappen ”Bli
Medlem” eller under fliken Klubben/Medlemskap.

Tävlingar
Coronapandemin innebar att flertalet tävlingar våren 2021 ställdes in. På försommaren startade
tävlingsverksamheten igen och har kunnat genomföras ”Corona-säkert” genom att undvika större
folksamlingar och större prisutdelningar. Betalningsrutiner, anmälningar m.m sköts via nätet i större
utsträckning nu än tidigare
Golfklubben genomför tävlingar, såväl singeltävlingar som olika former av lagtävlingar.
Onsdagsgolfen som spelades varje onsdag från och med den 2/6.
Klubbens tävlingskommitté är ansvarig för tävlingsverksamheten och utgår i det arbetet från
Tävlingshandboken som utges av Sveriges Golfförbund.
Golfen har också ett väl utvecklat seriesystem där man kan tävla, klubbarna emellan, i åldersklasser.
Detta ger medlemmen chans att spela seriespel även i en ålder där man normalt inte skulle platsa i
ett A eller B-lag inom andra idrotter.
Onsdagsgolfen fick ett lyft under 2021 då man som nyhet även kunde spela en 9-hålsklass för dem
som inte hann spela onsdagsgolf 18 hål på grund av sina arbetstider. Sedan 2020 har man kunnat
anmäla sig för hela säsongen och även betala in sin årsavgift direkt för hela säsongen. Detta har mött
lovord från deltagarna och vi har fortsatt på den inslagna vägen. När väl vi kunde börja med
Onsdagsgolfen så slogs direkt deltagarrekord – många var sugna på att börja tävla efter vårens
tävlingsförbud.
För daglediga medlemmar har vi en damgrupp, Sun Girls, som har fortsatt att träffas Coronasäkert
under året. Damerna brukar träffas varje vecka under säsongen och spela golf tillsammans, såväl
sällskapsspel som tävlingar. Ibland gör man också aktiviteter tillsammans.
Klubben nysatsning för daglediga: Höstgolf/vårgolf, för både herrar och damer, blev en succe när den
väl kom igång hösten 2021. Se mer om detta under kapitel 1, Vision 50/50.

Tävlingskommittén
På hemsidan/Klubben/tävlingskommittén hittar du aktuella namn och telefonnummer
Verksamhetsplan för tävlingskommittén
•
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Att i samverkan med banägaren planera och på bästa sätt genomföra lämpligt antal
klubbtävlingar, tilldelade serietävlingar och deltävlingar i Grannsämjan.

2022 – Antagen den 10/1 2022
•
•

Presentera ett komplett tävlingsprogram. Programmet skall finnas tillgängligt på
anslagstavlan och på hemsidan.
Svara för kontakter med medverkande funktionärer i tävlingsverksamheten och att hålla
dessa informerade om tävlingsprogrammet.

Ansvarsområden

•
•
•

•
•
•

Tävlingskommitténs ordförande sammankallar till möten, är kontaktperson mot
Smålands Golfförbund och uppdaterar hemsidans tävlingssidor.
Tävlingar läggs upp i GIT = Golfens IT-system. Medlemmar och gäster kan anmäla sig via
Mina sidor i GIT, här kan de även komma åt övriga uppgifter som t.ex. kontaktuppgifter,
golfvänner, statistik och även tidsbokning på samtliga golfklubbar i landet.
Tävlingskommittén tar hand om inkomster och utgifter för tävlingar, såväl egna som
smålandsserier och juniortävlingar, och redovisar till styrelsen.
Tävlingsledare och funktionärer ansvarar för och hjälper till vid klubbtävlingar.
Arbetsuppgifter som lottning, utlämning av scorekort att vara starter m.m. ingår i
arbetsuppgifterna.
Från 2022 eftersträvar vi en kontantfri hantering, där man använder swish för
tävlingsavgifter. Klubben har även sagt upp sin egen betalterminal eftersom den använts
så lite och kostat mycket pengar årligen att ha.
Smålandsserieansvarig skicka ut inbjudan till klubbar vid smålandsserietävlingar på
Saxnäs GK, lägga upp smålandsserietävlingar samt redovisar resultat till Smålands
Golfförbund

10.

Alkohol/narkotika/doping/tobak/spel

Saxnäs Golfklubb har en policy som reglerar dessa frågor inom klubben. Den revideras på varje
årsmöte. Nu gällande policy finns på hemsidan och går att läsa i sin helhet här:
https://saxnasgolf.se/om-klubben/
Utdrag ur policyn och gällande beslut som tagits inom styrelsen redovisas nedan:
Allmänt
Saxnäs Golfklubb är en ideell förening med målsättning att låta medlemmarna, juniorer såväl som
seniorer, få spela golf på såväl motionsnivå som tävlingsnivå. Genom detta vill klubben verka för
fysisk fostran, gott kamratskap och ge medlemmarna en meningsfull fritid.
Klubblokal/styrelserum
I klubbens egen lokal ska föreningsverksamhet bedrivas. Alkohol är inte tillåten i
klubblokal/styrelserum och den hyrs inte ut till extern part. Om den lånas ut till ägare/extern part
gäller klubbens policy fullt ut. Då krävs ordförandes tillstånd och styrelsemedlem/ägare eller medlem
i klubben ska delta och tar ansvar för att policyn följs.
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Klubbrummet renoverades under 2020 och öppnades upp så att såväl medlemmar som greenfeegäster och boende på anläggningen har full tillgång till lokalen. Ansvaret för klubbrummet delas
mellan ägare och klubb vilket gör att vi inte ensidigt kan sätta vilken policy som ska gälla för den
delen av lokalen utan här kommer en överenskommelse att göras tillsammans med ägarna vid
ägaraktiviteter i lokalen.
Etik och Rent Spel
En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. För en del är ändå idrottens regler inte
självklara. Här kan aktiva, föräldrar och ledare hjälpa till. Kamratskap och rent spel handlar mycket
om attityder och värderingar. Alla har här ett ansvar för att diskutera och fundera över sin egen
ståndpunkt.
Varför ska vi ha en drogpolicy?
Att vara med i Saxnäs Golfklubb är mer än att bara träna och tävla. Det handlar om social gemenskap
över åldersgränserna. Vi har aktiviteter där gammal som ung samtidigt kan delta under golfens
villkor. Vi har en gemensam knutpunkt och det är Saxnäs Restaurang, där även utskänkningstillstånd
finns. Med alkohol inom Saxnäs Golfklubb område, kräver det en extra tanke hur vi förhåller oss till
just alkohol. Idrottsledare är en viktig social förebild, där ledarens förhållningssätt till droger kan
påverka barn och ungdomarnas värderingar. Det är därför viktigt att miljön omkring idrottandet så
långt som möjligt är drogfri och Saxnäs Golfklubb har därför antagit följande drogpolicy:
Alkohol Tobak och Snus
Inga alkoholdrycker (spritdrycker, vin och starköl) skall förekomma bland vare sig ledare, föräldrar
eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar.
Klubben tillåter inte att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol, tobak och/eller snus inom
vår verksamhet (träning, tävling eller läger). Som ungdomsledare har man ett stort ansvar som
förebild för ungdomarna. Därför kräver klubben att alla ledare avstår från att använda alkohol eller
vara påverkad av alkohol i samband med pågående träning, tävling och lägerverksamhet.
Narkotika och Dopningspreparat
Allt bruk av narkotika är förbjuden enligt svensk lagstiftning. Vi kräver att våra medlemmar helt
avstår från narkotiska preparat och dopingmedel under verksamhet bedriven i klubbens regi och på
fritiden. Under 2021 genomfördes en ”vaccinering mot doping” (initierat av Sveriges Golfförbund) i
samverkan mellan med klubbens aktiva ledare och spelare och styrelsen. Det resulterade i en
Antidopingplan som man kan läsa på hemsidan
Åtgärder
Om vi upptäcker att någon använder droger agerar vi på följande sätt:
•
•
•
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Ledare samtalar med den aktive
Ledare/styrelsemedlem samtalar med föräldrar om det gäller ungdomar.
Om inte upprepade samtal med den aktive/föräldrar hjälper utesluts den aktive ur klubben
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Om vi upptäcker att en ledare/klubbmedlem/förälder inte följer ovanstående riktlinjer agerar vi på
följande sätt:
•
•
•

Styrelsens ordförande pratar med den berörde personen
Vid upprepade förseelser stängs ledaren av från sitt uppdrag
Som sista åtgärd utesluts ledaren/klubbmedlem ur klubben.

11.

Resor och transporter

Våra resedokument uppdaterades kontinuerligt. Dessa reglerar vad som ska gälla när våra
medlemmar reser och tävlar. I den ingår vad som gäller för ersättningar, samåkning, säkerhet m.m.
Under 2021 har vi haft en begränsad juniorverksamhet på grund av pandemin. En ny junior har vi
dock fått fram som fått lite extra stöd från klubben eftersom han också ställer upp för klubben som
barn och juniorledare.
Om särskilda satsningar görs på elitjuniorer, enligt ovan, eller klubben gör enskilda satsningar på
juniorer eller spelare inom klubben ska detta regleras i avtal mellan den enskilde och klubben.
Vuxna som tävlar för Saxnäs Golfklubb i våra olika lag får reseersättning och startavgifter. Övriga
kostnader står man själv för som aktiv senior. Vi har för avsikt att bjuda funktionärer på lunch när
man gör heldagsaktiviteter för klubben. Detta kan exempelvis vara våra tävlingsledare. Vi har även
säkrat upp att det blir rätt gjort skattemässigt för den enskilde och klubben.

För Saxnäs Golfklubb

Sune Carlsson
/Ordförande

OBS: Bilagor med Nyttjanderättsavtal och Lokala regler följer nedan, på kommande sidor
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12 Bilagor
a) Nyttjanderättsavtal
Mellan Saxnäs Golfklubb, organisationsnummer 832000-5948, nedan kallad ”Klubben” och
driftbolaget Färjestaden Golf AB, organisationsnummer 556720-4002, nedan kallat ”Bolaget”, har
denna dag följande avtal träffats.

Klubbens och Bolagets respektive uppdrag.
Uppdragsbeskrivningen nedan ligger till grund för det avtal som slutits mellan parterna
•

Bolaget har det stora ekonomiska ansvaret och driver golfanläggningen som en
affärsverksamhet med ansvar för personal och externa parters avtal och har därför för
ögonen att anläggningen är till för såväl medlemmar, gäster och företag och ska generera
vinst för att driva utvecklingen framåt, vilket bör återspeglas i avtalet.
Klubben, som är en ideell förening har ju å sin sida som sin målsättning att bereda sina
medlemmar möjlighet till golfspel och bedriva idrottsverksamhet, främst i form av
tävlingar, junior- och elitverksamhet. Dessutom vill Klubben arbeta för en social trevnad för
sina medlemmar.
Parternas avtalsförhållande förutsätter ett gott samarbete. Parterna förbinder sig därför
att hålla varandra väl underrättade och att kontinuerligt samråda om allt som rör
parternas gemensamma intressen, även då samråd inte är särskilt föreskrivet i detta avtal.
Parterna skall därvid eftersträva sådana problemlösningar som bäst gynnar golfsporten
och anläggningens utveckling samt Klubbens medlemmar.

•

•

§1

Nyttjanderätt till anläggningar för golfspel
l)
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Bolaget upplåter med nyttjanderätt till Klubben följande anläggningar, belägna inom
fastigheten Saxnäs 1:7 i Mörbylånga kommun:
a)

Golfbana med 18 hål, korthålsbana med 5 hål, tre putting-greener, drivingrange och övningsområde enligt bifogad beskrivning och karta, Bilaga 1.

b)

Klubbhus med klubbrum och utbildningslokal/klubbexpedition, två
omklädningsrum med duschar och toaletter. Klubbrummet, och samtliga
inventarier, disponeras av Klubben enligt Bilaga 2.

c)

Parkeringsplats för cirka 100 bilar.
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§2

2)

Klubben och dess medlemmar har full tillgång till golfshop, restaurang och de toaletter
för golfspelare som finns på banan som drivs och bekostas av Bolaget.

3)

Bolaget ska följa SGF:s utfärdade bestämmelser avseende upplåtelse av banan för
förbunds- och distriktstävlingar

Avtalstid

l)

Detta avtal gäller från 1/9 2016 och tillsvidare efter att båda parter undertecknat avtalet.

2)

Antalet kan sägas upp eller omförhandlas inför varje nytt verksamhetsår, tidigast inför 2018,
om någon av parterna så önskar. Då gäller en uppsägningstid av tre månader

§3

Spelrätter, spelrättsregister och spelrättighet m.m.

Bolaget förbinder sig att föra register över medlemmar med spelrätt (rätt att spela på golfbanan)
som Bolaget medgett/upplåtit. Bolaget medger Klubben rätt att ta del av spelrättsregistret. Bolaget
och Klubben har ett gemensamt intresse av att både behålla sina medlemmar och att rekrytera nya.
Bolaget förbinder sig att medge person rätt att spela på banan om han eller hon uppfyller något av
följande kriterier:
•
•
•
§4

Personen är medlem i Klubben och antecknad i spelrättsregistret, innehar ägd eller lånad
spelrätt, är greenfee-medlem eller innehar annan medlemsform.
Personen har fått sin spelrätt genom upplåtelse av bolaget
Personen är gästspelare.

Avgifter

För sina rättigheter enligt detta avtal skall klubben erlägga en årlig avgift till Bolaget. Denna avgift är
78 % av inkomna medlemsavgifter. De resterande 22 % förfogar klubben över. Denna del av
medlemsavgiften används av klubben bl.a. till att fullfölja skyldigheten att betala stadgade avgifter
beslutade vid Sveriges Golfförbunds förbundsmöte respektive Smålands golfdistrikts årsmöte.
Medlemmar som innehar ägd eller lånad spelrätt, är greenfee-medlem eller innehar annan
medlemsform, skall för spel på Saxnäs golfbana erlägga särskild årsavgift till Bolaget eller bolag som
Bolaget anvisar.
Bolaget åtar sig att utan kostnad samordna Klubbens avgiftsuttag hos medlemmarna.
Årsavgiften faktureras genom klubbens administrationssystem och förs över till Bolagets konto av
Bolaget.
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§5

Bolagets åtaganden för drift, skötsel och underhåll
1)

§6

2)

Bolaget bekostar och ombesörjer den dagliga administrationen av såväl Bolagets som
merparten av Klubbens administration, samt skötsel och bemanning av reception och
kansli. Klubben ansvarar själva för sitt Bokslut och att upprätta tydliga dokument och
informera Bolaget om vad som gäller i alla de ärenden som rör klubbens
administration. Bolaget sköter årsfaktureringen av medlemsfakturorna. Klubben och
Bolaget hjälps åt med lärgruppsrapporteringen till SISU och uppföljning av ev.
uteblivna medlemsavgifter. Klubben och Bolaget har full tillgång till, och rätt att
disponera, GIT (Golfens IT-system).

3)

Bolaget och Klubben ska ha delat ansvar och samråda för att se till att det alltid finns
utbildad och godkänd Golfinstruktör (PRO).

4)

Bolaget bekostar under golfsäsong byggnadernas uppvärmning, vattenförsörjning
(kallt/varmt), el- och mediaförsörjning, va-avgift, avfallshantering, övriga
driftkostnader samt fastighetsskatt och liknande pålagor.

5)

Bolaget skall vid varje tidpunkt hålla anläggningarna erforderligt försäkrade.

6)

Bolaget ombesörjer och bekostar tryckning av greenfeebiljetter, scorekort m.m. åt
Klubbens medlemmar. Bolaget har rätt att upplåta plats för reklam på
greenfeebiljetter, scorekort och medlemsbrickor.

7)

Bolaget äger hemsidesdomänen saxnasgolf.se. Bolaget bekostar, uppdaterar och
underhåller hemsidan. Bolaget medger Klubben rätt att för sin verksamhet påverka
innehållet i och nyttja hemsidan.

8)

Aktiv PRO på Saxnäs Golfbana ansvarar för utfärdande av Övningskort, Grönt kort
samt Officiella handicapkort.

9)

Bolaget ska vara involverade och engagerade i Klubbens arbete med ”Säker och trygg
förening” så länge som det arbetet pågår.

Klubbens åtaganden
1)
2)

3)

4)
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Bolaget förbinder sig i förhållande till Klubben att vid varje tidpunkt uppfylla de krav
som gäller för Klubbens medlemskap i Svenska golfförbundet.

Klubbens förbinder sig i förhållande till Bolaget att vid varje tidpunkt uppfylla kraven
för medlemskap i Svenska golfförbundet.
Klubben förbinder sig att driva idrottslig verksamhet i enlighet med Svenska
golfförbundets, Smålands golfförbunds och Riksidrottsförbundets stadgar,
tävlingsregler, tävlingsbestämmelser, amatörbestämmelser och drogpolicy.
Klubben ska följa bestämmelser och beslut fattade av Svenska Golfförbundet och
Riksidrottsförbundet. Genom medlemskapet äger klubben rätt att utnyttja regel och
handikappsystemet samt att utfärda handicapkort.
Klubben svarar för kostnader som följer av medlemskapet i Svenska golfförbundet
och tillhörigheten i Smålands golfförbund.
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5)
6)
7)
§7

§8

Klubben ombesörjer och bekostar styrelsens och kommittéers arbete i enlighet med
av klubben upprättade mål och visioner, verksamhetsplan, policys m.m.
Klubben förbinder sig att verka för att Klubbens medlemmar visar stor omsorg om
spelområden, byggnader och andra åt Klubben upplåtna anläggningar.
Klubben skall försäkra sin egen verksamhet.

Anläggningarnas öppethållande
1)

Bolaget förbinder sig att hålla golfbanan öppen under hela den del av året som det
går att bedriva golfspel på banan.

2)

Bolaget har rätt att helt eller delvis stänga golfbanan om det påkallas av företagsgolf,
svampangrepp på banan, snö, frost eller otjänlig väderlek i övrigt.

3)

Bolaget skall i god tid meddela Klubb och gästspelare innan golfbanan stängs av för
planerade anläggnings- eller underhållsarbete. Hemsidan används så att så många
som möjligt kan ta del av informationen

Bolagets egen golfverksamhet och företagsgolf

Försäljning av företagsgolf, och efter vilka principer som banan hyrs ut, handhas helt och hållet av
Bolaget. Med företagsgolf avses upplåtelse av golfbanan åt juridisk person som medför att golfbanan
måste stängas för annat spel. Klubben är inte delaktiga i planeringen och har därför inte heller något
ansvar för denna del av Bolagets verksamhet.
Följande principer gäller för Bolaget rätt att stänga av banan:
•

•

§9

Följs inte kraven för medlemskap i SGF och klubbens drogpolicy ska banan vara helt
avstängd hela dagen för medlemmar och greenfeegäster som inte är inbjudna till
företagsgolfen. Under alla årets övriga dagar, då vädret så tillåter, är banan tillgänglig för
spel.
Vid Bolagets ev. egna tävlingar/greenfeespel, som följer Svenska golfförbundets policys
och klubbens drogpolicy, så kan vanliga golfare och företagsgolfare samsas på golfbanan.

Gästspel, greenfee

Punkterna under denna § ska föregås av samråd i enlighet med den inledande
uppdragsbeskrivningen i avtalet:
1)
2)
3)

4)
5)
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Storlek och utformning av avgift (greenfee) för gästers spel på golfbanan fastställs av
Bolaget. Avgifterna för gästspel tillfaller Bolaget.
Greenfeeavgift tillfaller Bolaget medan startavgiften i klubbtävlingar tillfaller klubben.
Bolaget bestämmer storlek och utformning av greenfee, säsongspriser och
tävlingsgreenfee samt startavgifter i tävlingsvecka. Startavgifter i klubbtävlingar
bestämmer klubben.
Parterna skall verka för att undvika trängsel på banan och anpassa formerna för
gästspel och greenfee för att förbättra tillgängligheten.
Parterna skall inför varje golfsäsong överenskomma om och dokumentera
bokningssystem för medlemmar och gäster.
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6)
7)

Bolaget ombesörjer och bekostar tryckning av spel- och greenfeebiljetter med Saxnäs
Golf-loggan.
Namnet SAXNÄS GOLFKLUBB är klubbens egendom och får endast användas av
klubben. Om banägare, PRO etc. vill använda klubbnamnet i något sammanhang så
ska det alltid föregås av samråd mellan parterna.

§ 10 Klubbens verksamhet
Klubben ombesörjer erforderliga kommittéers verksamhet samt utbildning inom kommittéernas ram.
§ 11 Reklam inom golfanläggningen m.m.
Bolaget har rätt att upplåta utrymme för reklam på och vid de anläggningar som nämns i
§ 1 och att uppbära intäkterna från reklamen/sponsorsverksamheten. Klubben har rätt att vid egna
arrangemang och tävlingar, i samråd med Bolaget, låta sponsorerna göra reklam för sin verksamhet
och att uppbära intäkterna. Parterna är eniga om att ev. gamla avtal kring sponsring som finns slutar
att gälla vid datum för undertecknandet av detta avtal
§ 12 Överlåtelseförbud
Klubben får inte utan Bolagets medgivande överlåta nyttjanderätten enligt detta avtal.
§ 13 Tvist
Tvister rörande tolkningen eller tillämpningen rörande detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

b) Lokala regler för Saxnäs golfklubb 2021
LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR SAXNÄS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande
Lokala regler och Tävlingsvillkor:
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan
(www.saxnasgolf.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med
en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell
för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
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1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. De vitmålade stolparna i häststängslet öster om hål 12 definierar gränsen för out of bounds
Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på hål
12 får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som
är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel
14.7a.

2. Pliktområden (Regel 17)
1. Alla omarkerade diken är röda pliktområden. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.

3. Green (Regel 13)
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
•
•
•

spelaren,

klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som
lätt kan tas bort) räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Bollen träffar kraftledning
1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål
9 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel
14.6 för vad som ska göras).

5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark
under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel
16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
genom sanden är mark under arbete.
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5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort
enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som
oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Orange plattor och avståndsplattor vita (200m), gula (150m) och röda (100m) som visar avståndet
till greenens mittpunkt samt 150 meters markeringen i form av en stolpe är oflyttbara hindrande
föremål.
c) Organiska delar av banan
1. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur murarna.

Beslutade av Saxnäs GK:s styrelse 2021-03-15

Notering:
Nya lokala regler för 2022 antas under våren 2022 och kunde därför inte vara med i detta Säker och
Trygg-dokument när det antogs i Januari 2022
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