
 
 

 
 

REGLER FÖR GOLFBIL 
 

Vid mottagande av nyckel till golfbilen åtar sig hyresmannen att följa nedanstående 
regler. 

 
 §1 Villkor för att få hyra och framföra golfbil. 

Giltigt körkort för framförande av bil (B) skall innehas och uppvisas. Hyresmannen ska innan körning 
tillförsäkra sig hur Golfbilen fungerar och följa övriga regler för framförande av bilar enligt svenska 
lagar och regler. Alkohol är ej tillåtet att nyttja för föraren. 
 

 §2 Fordonets brukande och krav på framförande 
Körning skall ske i första hand på vägar och i semiruff och i andra hand på fairway. Hyrestagaren ska 
iakttaga försiktighet vid körning, speciellt i kurvor, kuperade områden, ömtålig mark, blöta områden 
och vid skymd sikt. Hyresmannen skall undvika häftiga broms och svängrörelser som kan skada 
banan.  
 

 §3 Ej tillåtna användningsområden. 
  Hyresmannen får endast använda golfbilen inom golfanläggningen.  
 

 §4 Hyrestid 
  Hyresmannen hyr golfbilen för en spelrunda (18 hål) om inget annat har 

 överenskommits med golfklubben.  
 

 §5 Åtgärder vid skada eller fel 
Hyresmannen ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador 
som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig att 
fortast möjligt anmäla skada eller fel på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse 
meddela hyresmannen vilka åtgärder som ska vidtagas. 
 

 §6  Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada. 
Uthyraren svarar för att fordonet är funktionsdugligt och i kördugligt skick. Uppstår driftfel under 
hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till 
ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra. 

 
 §7 Begränsning av skada 

Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada. 
 

 §8 Återlämnande 
Efter avslutat spel (max 18 hål) skall bilen parkeras på avsedd plats, samt tömmas av hyresmannen 
och nycklar återlämnas till uthyraren. 
 

När vi har stängt i receptionen är det viktigt att bilen får komma in i carporten och få laddning. Bakom 9:ans 
green hittar du carporten, du lägger nyckeln i brevinkastet som du finner till höger i receptionshallen. 


