
Regler för gästspel vid Ålands Golfklubb 

Från Ålands Golfklubbs sida är vi väldigt glada över att du har valt att komma till oss för spel på någon av 

våra omtyckta banor. För att upplevelsen ska bli så positiv som möjligt för dig själv, för övriga gäster samt 

för klubbens medlemmar så vill vi från klubbens sida att du följer nedanstående regler. 

Givetvis förutsätter vi att du och ditt sällskap följer allmänna regler för vett och etikett på golfbanan, t ex 

genom att reparera uppslagen torv samt nedslagsmärken på greenerna. 

Rätt till spel 
Ett aktivt medlemskap (golf-ID) i en golfklubb är nödvändigt för att spela på Slottsbanan och Kungsbanan. 
Vid slutlig bokning ska namn och golf-ID för samtliga besökare uppges. 

Alla gästspelare med grönt kort är välkomna alla dagar i veckan för spel på Slottsbanan och Kungsbanan. 
Minst en spelare i bollen måste ha 36 eller lägre i hcp och bollens totala hcp får vara högst 140. 

Incheckning 
Vid ankomst till golfklubben ska du anmäla dig i receptionen personligen senast cirka 30 minuter före start. 

Om din ankomst är försenad, meddela gärna om detta per telefon (+358 18 41500). För ett sällskap som 

spelar tillsammans räcker det med att en i sällskapet bekräftar samtliga spelares närvaro. 

Efter incheckning säkerställer du att du är vid första tee i god tid, gärna senast 10 minuter före din angivna 

utslagstid. 

Speltempo 
Den beräknade speltiden är 4,5 timmar på Slottsbanan och Kungsbanan. Vid hög beläggning kan den totala 

speltiden närma sig 5 timmar. Som regel har klubben golfvärdar som trafikerar banorna och hjälper till för 

att spelet ska flyta på så bra som möjligt. 

Säkerhet 
Vid minsta osäkerhet gällande ditt utslag, ropa ”Fore!” för att varna andra spelare om potentiell fara. På hål 

med begränsad sikt på utslagsplatsen, säkerställ i mån av möjlighet att spelfältet framåt är fritt innan 

utslag. På Slottsbanans hål 5, med ett blint utslag, bör du vänta tills föregående boll har ringt i klockan 

bakom krönet innan du gör ditt utslag. 

Tillåtna golffordon 
På Ålands Golfklubbs anläggning tillåts endast anläggningens egna golfbilar. Den främsta orsaken till detta 

är att bilarna är utrustat med ett GPS-system som göra att klubben kan kontrollera att fordonen inte 

framförs på ytor som kan ta skada av golfbilar. 

Vid hyra av golfbil ansvarar föraren för bilens säkerhet och maximalt en person utöver föraren får åka med i 

bilen. Eventuella skador på fordon, bana eller banutrustning som orsakas av föraren ersätts till klubben 

efter reparation. Hyra av bil och alkoholkonsumtion accepteras inte. 

Alkoholförtäring på golfklubben 
På Ålands Golfklubbs anläggning är alkoholförtäring tillåten endast på de 

utskänkningsområden som finns, i anslutning till Golfrestaurangen samt vid 

Slottsbanans kiosk.   

Hänsyn till övriga gäster 
Utöver ovanstående riktlinjer önskar vi att du visar hänsyn till övriga gäster på banan, 

exempelvis genom att inte spela hög musik, använda ovårdat språk, uppvisa aggressivt 

beteende eller klä dig ovårdat.  

Tack för visad förståelse och varmt välkommen till Ålands Golfklubb! 


