
Policy vid skada eller sjukdom som omöjliggör golfspel, samt dödsfall.  

Skogaby GK får varje år några stycken begäran om återbetalning av medlemsavgift pga av 
sjukdom eller skada. Hittills har styrelsen behandlat dessa ansökningar mycket restriktivt.  

 

Olycksfall 

Klubben har i sin försäkring en årsavgiftsförsäkring som lämnar ersättning för den del av 
årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av plötslig och oväntad olycksfallsskada. 
Alla skador som beror på olycksfall ska anmälas till Folksam.  

Länk till skadeanmälan finns nedan. https://golfforsakringar.se/wp-
content/uploads/2020/01/skadeanmalan_arsavgiftsforsakring1.pdf 

 

Sjukdom eller skada som inte är olycksfallsskada hanteras av golfklubben. 

Återbetalning av årsavgift sker endast så länge banan ej öppnat för spel med ordinarie 
greener.  Medlemsavgiften (500 kr) återbetalas aldrig efter den 15 april.  

Anmälan som inkommer före 15 april och då banan ej öppnat med ordinarie greener ges 
100% återbetalning av spelavgift och medlemsavgift.  

Anmälan som inkommer efter 15 april och banan ej öppnat ordinarie greener återbetalas 
100% av spelavgift. 

Anmälningar som inkommer efter att banan har öppnats för spel med ordinarie 
greener ger kompensation genom reduktion av nästa års spelavgift.   

Anmälan som inkommer före 1 juni ger medlemmen 75% avdrag på spelavgiften för 
nästkommande år 

Anmälan som inkommer före1 juli ger medlemmen 50 % avdrag på spelavgiften för 
nästkommande år 

Anmälan som inkommer före 1 augusti ger medlemmen 25% avdrag på spelavgiften för 
nästkommande år 

Anmälan som inkommer efter 1 augusti ges ingen kompensation. 

Den medlem som vill åberopa denna policy, skall senast 30 dagar efter skadan eller 
sjukdomen uppstått, begära skriftligen till styrelsen om detta. Begäran skall styrkas med 
läkarintyg. 

Kompensation genom reduktion av nästkommande års spelavgift gäller endast nästa år och 
kan inte skjutas upp fler år framåt. 

Medlem som avlider:  

Om dödsbo begär återbetalning av årsavgift gäller följande:  

Om medlem avlidit före 15:e april återbetalas hela årsavgiften (medlemsavgift+spelavgift).  

Om medlem avlider före 1:a juli, åter betalas halva spelavgiften.  

Om medlem avlider efter 1:juli görs ingen återbetalning av medlemsavgiften till dödsboet. 


