Golfbilsregler
•
•
•
•
•
•

Erlägga gällande avgift för framförande av golfbil såväl som för privatbil som för hyrbil.
Giltigt körkort krävs samt samma regler som gäller vid bilkörning i trafik
Körning är endast tillåten på fairway, semiruff, samt på transportvägar mellan golfhålen.
Ej på parkeringar eller inom lägenhetsområde.
Max två personer får färdas i en bil.
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller
hastiga manövrar är tillåtna.
Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

Installation av GPS
Inför säsongen 2018 inför Ekerum Resort ett GPS system på alla bilar till uthyrning. Man kan då styra
var på banan bilarna kan köra, samt att i skärmen visar hur långt det är kvar till flaggan eller andra
mått på banan.
Som konsekvens av problem i leverantörskedjan förlänger vi tidsfristen för införandet av GPS
systemet ”DSG TAG” på privata golfbilar som ska framföras på Ekerums golfbanor och som innebär
halv golfbilsavgift 2018.
Förutsatt att golfbilsavgift erlagts för 2018, kan man köra utan gps systemet fram till den 1 juni.
Det är from den 13 april tillåtet med golfbilar på banan igen. Obs att situationen kan komma att
ändras från dag till dag beroende på väder och banans kondition. Information om huruvida bilar är
tillåtna eller ej den aktuella dagen finns alltid på www.ekerum.com.

Privata golfbilsägare omfattas också av detta enligt nedan:
•
•
•
•
•
•

Golfbilsavgift måste erläggas innan en privat golfbil får framföras på Ekerums banor
alla system som är kompatibla så de kan skötas via vårt DSG Tag Golf Control Unit*** är ok
de ”befintliga”* bilar som installerar före 1/6/2018 får 50% rabatt på golfbilsavgiften 2018
för de ”nya”** bilarna är det obligatoriskt med installation för att köra på banan 2018
alla bilar som ska köra på golfbanan ska ha systemet installerat senast 1/1/2019
om någon har ekonomiska svårigheter, kontakta Ekerum så hittar vi en lösning

•

(Ekerum reserverar sig rätten att neka spel/spelavgift, dvs får ej spela på Ekerum, om
reglerna inte följs)

Fakturering av golfbilsavgift kommer att ske i två steg:
– 50 % faktureras med start måndagen den 16 april
– 50 % faktureras den 1 juni 2018 för de bilar som betalat avgift för 2017 men som valt att inte
installera gps systemet 2018.”
Nya** golfbilsägare kontakta Karl-Martin 0485 – 800 75

Definitioner:
*”befintlig” bilar = de som betalat golfbilsavgift 2017
**”nya” bilar = de som inte betalat golfbilsavgift 2017
***En återförsäljare som säljer detta system är Gräsvårdsmaskiner i Malmö 040-92 52 86

