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Ny intagningsmodell för juniorer till Lidingö Golfklubb 

Lidingö golfklubbs extra årsmöte beslutade den 13 juni 2018 att nya regler för intagning 

av juniorer till klubben skall gälla från och med intagningen 2019. De nya reglerna 

ersätter de regler som togs av årsmötet den 6 april 2006. 

• Alla ungdomar har rätt att anmäla sig till juniorkön tidigast det år man fyller 7 år. 

 

• Maximala antalet juniorer, med permanenta eller tidsbegränsade spelrätter, skall över 

tid vara i genomsnitt ca 170 (48+122) med en årlig övergång av i genomsnitt 16 st 

juniorer till seniormedlemskap. Nyintag skall till antalet matcha summan av de som 

lämnar klubben eller övergår till att inneha permanent spelrätt.  

 

• I Knattegruppen bedriver LGK organiserad träning för juniorer i åldern 7–10 år som en 

förberedelse inför framtida medlemskap i klubben. Ett deltagande i gruppen innebär 

ingen garanti för framtida medlemskap. Juniorer med anhörighetsstatus är garanterade 

en plats under förutsättning att anmälan sker i rätt tid. 

 

• I Framtidsgruppen bedriver LGK organiserad träning för juniorer i åldern 11–15 år som 

en förberedelse inför framtida medlemskap i klubben. Ett deltagande i gruppen innebär 

ingen garanti för framtida medlemskap. Juniorer med anhörighetsstatus är garanterade 

en plats under förutsättning att anmälan sker i rätt tid. 

 

• Junior kan, t o m det år han/hon fyller 18 år erbjudas ett medlemskap med en 

tidsbegränsad 1-årig spelrätt. Den 1-åriga tidsbegränsade spelrätten regleras i ett 

särskilt avtal mellan klubben och junioren/förmyndaren. Avtalstexten som innehåller 

anvisningar om regler som gäller på klubben och vilka förväntningar LGK har på 

junioren är godkänd av RF och SGF. Vilka juniorer som beviljas tidsbegränsad spelrätt 

baseras på deltagande i Framtidsgruppen där intresse, talang, anhörighetsstatus och 

mognad värderas. Målsättningen skall vara att 50 % av de tillgängliga platserna skall gå 

till ungdomar med anhörigstatus. De tidsbegränsade spelrätterna utvärderas varje år. 

Anhöriga till junior med 1-årig tidsbegränsad spelrätt erhåller inte anhörigstatus. 

 

• Det år en junior, med en 1-årig tidsbegränsad spelrätt, fyller 19 år kan han/hon 

erbjudas en permanent spelrätt. Intagningen bereds av Juniorsektionen för beslut i 

Styrelsen. Beslutet baseras på anhörigstatus, intresse, talang och mognad. 

Målsättningen skall vara att 50 % av de tillgängliga platserna skall gå till ungdomar med 

anhörigstatus. 

 

• Om någon eller några av de juniorerna i åldern 19–21 år som innehar en permanent 

spelrätt väljer att bli passiv eller säger upp sitt medlemskap erbjuds denna/dessa 

platser i stället junior med längst kötid i det aktuella åldersintervallet. Det vill säga 

denna möjlighet erbjuds endast i mån av plats. Även för dessa platser gäller principen 

att 50% tillfaller ungdomar med anhörigstatus. Juniorer i åldern 19–21 år som står i kön 

och som erbjuds ett juniormedlemskap har rätt att tacka nej två gånger och hamnar 

sedan sist i kön. 
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