Greenfee Småland
I Smålands Golfdistrikt finns sedan många år en överenskommelse med klubbarna om
greenfee i form av greenfee-biljetter.
För 2020 har Ekerum Resort Öland, Sand GC, Wiredaholm G&K och Växjö GK valt att
inte ingå i överenskommelsen. Biljetterna kan således inte nyttjas på någon av dessa fyra
klubbar.

Greenfeebiljetter
Klubben köper biljetterna av Smålands Golfförbund till priset 200 kr per biljett. Antalet biljetter
är maximerat till 50 st per klubb. Biljetterna gäller vid besök på annan klubb i Smålands
Golfdistrikt (förutom de tre enligt ovan).
- Hantering
Samtliga biljetter som köpts ska av köpande klubb stämplas/verifieras på framsidan och
mottagande klubb ska stämpla/verifiera densamma på baksidan. Genom att göra på detta
sätt kan biljetten användas endast en gång. Ostämplade biljetter får lätt en tendens att
användas flera gånger.
Vid säsongens slut skickar klubben in mottagna biljetter till Smålands Golfförbund för
inlösen. För varje inskickad biljett återfås 200 kronor. Faktura ska skickas tillsammans med
biljetterna ställd till Smålands Golfförbund, Att Hans Pettersson, Per Mörbos väg 5, 393 59
Kalmar. Sista dag för inlösen för det gällande året är den 31 januari påföljande år.
Även oanvända biljetter som köpts kan skickas tillbaka för inlösen. Klubben betalar således
inte för mer än vad som förbrukats. Greenfeebiljetter utdelade av distriktsförbundet kan
också lösas in. Dessa biljetter betalas av distriktsförbundet.
Konsekvensen blir att den klubb som vill utnyttja många biljetter får betala och den klubb
som får in flest biljetter får mest ersättning.
För de klubbar som inte är med i överenskommelsen gäller
Biljetter som delas ut i samband med aktiviteter anordnade av distriktet kommer inte att
tilldelas medlemmar i klubbar som valt att inte vara med i överenskommelsen.
- Aktiviteter, t ex
• Vinnande serielag i Smålandsserien
• Vinnare i Smålands Damtours olika deltävlingar eller final
• Smålandspokalen
• Vinnare i samband med DM
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