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1. Tillgång till bokningssystemet i Boka.se för golfbilar tillhörande Umeå 
Sörfors GK med siffernumrering 1-5 fås efter betalning för bilhyra som är 
1000 kronor för hela säsongen. Anmälan om intresse att erlägga 
säsongsavgift görs till Gloria på tfn nr 070-252 1602.  Betalning görs via 
faktura utställd av Umeå Sörfors golfklubb.  

 
2. Nycklar till golfbilarna finns i ett nyckelskåp med kodlås i receptionen 

med koden 055. Skåpet skall alltid vara låst. 
 

3. Vid varje tillfälle som golfbil använts skall noteringar göras i loggboken i 
samband med återlämnandet av nyckel i receptionen. 

 
Då skall följande anges: 
Golfbilens nummer, datum och tid, namn på den som använt bilen samt 
namn på eventuell medåkande. Loggboken är underlag för revision av 
debitering av billån för medåkande. Det ska även noteras om något fel 
eller brist finns på den hyrda bilen eller annan nyttig information. 
 
Anteckning ska göras i loggboken för vilken tid som bilen sätt på laddning 
efter golfrundan, detta gäller i första hand vid bokning av förmiddagens 
golfrunda. Bokning av förmiddagstider bör i görligaste mån väljas så att 
laddning ska påbörjas senast kl:13:00. Bilarna sätts på laddning direkt 
efter avslutad runda för att få tillräcklig tid för laddning inför en 
eftermiddagsbokning. Tänk också på att köra energisnålt för att spara 
batteriet. 
 
Om säsongsbetalande tar med en medåkande som är medlem i HD 55 
men ej betalt säsongsavgiften betalas 50 kronor. Icke medlemmar i HD 55 
som samåker med säsongsbetalande HD55-medlem betalar 100 kronor.  
 
Efter avslutad runda noteras namn och golf-ID i loggboken för den 
medåkande. I slutet av säsongen görs en summering per golf-ID och en 
faktura skickas ut av klubben.  
 
 



4. Tillgång till golfbil för enstaka tillfälle.  
För medlem i HD 55 som ej betalat säsongsavgiften kan bokning av bil 
begäras hos någon av styrelsemedlemmarna i HD 55.  

 Avgiften är då 100 kr/gång. Eventuell  medåkande betalar då också 100 
kr. Efter avslutad runda noteras namn och golf-ID i loggboken för både 
den bokande och den eventuelle medåkande. I slutet av säsongen görs 
en summering per golf-ID och en faktura skickas ut av klubben.  
 
Sådana bokningar begränsas till tre tillfällen under säsongen. I annat 
fall krävs en betalning om 1000 kr. 
  

5. I mån av tillgång till bilar kan bokning göras ända fram till tid för 
golfrunda. Det får bara finnas en (1) aktiv bokning i taget per person. 

Vid bokning av golfbil där den bokande är ensam i bilen skall starttid för 
golfrundan anges i Boka.se. Då kan en annan bokande via Boka.se ta 
kontakt för samåkning. 
 
Vid återlämnandet skall bilarna ha genomgått en allmän översyn och vara 
städade samt i gott skick. Vid eventuella fel eller skador på en golfbil ska 
noteringar göras i loggboken och kontakt ska omgående tas med: 
Lars Carlsson 070-602 4662 alt. Kjell Jansson 070-227 7263. Dessa utför 
även service och batterikontroll under säsongen. 
 

6. Vid tävlingar kan inga bilar bokas. Anmälan om behov av golfbil vid 
tävling kan endast göras av säsongsbetalande. Anmälan görs via GIT-
systemet på samma sätt som tidigare genom att markering görs i rutan 
för ”golfbil önskas”. I samband med lottningen fördelas bilarna på 
bilburna bollar. Tävlingsledarna fördelar nycklarna per bilboll vid 
utlämnande av score-kort.  
De som använt bilarna under tävlingen ansvarar för att bilar och nycklar 
återställs på sätt som tidigare angivits i denna instruktion. 

7.  
Om behovet överstiger 5 bilar ska den som lottar tävlingen redan ha 
bokat en extra bil av klubben via receptionen som lägger en extra nyckel i 
HD 55:s nyckelskåp. Eventuella kostnader fördelas då solidariskt mellan 
de som betalat säsongsavgiften. Reglering görs efter avslutad säsong.   
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