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Till styrelsen för Lidingö Golfklubb 

Box 1035 

181 21  LIDINGÖ 

 

kansli@lidingogk.se 

 

 
 

Ansökan om medlemskap i Lidingö Golfklubb 
 

   

Jag önskar om medlemskap i Lidingö Golfklubb med följande medlemskategori: 
 
 

 - seniormedlem  - juniormedlem 

 
Mina personuppgifter: 
 

Namn: .......................................................................... Personnummer: ........................-............. 

    
Gatuadress: .......................................................................... Postnummer: ................................ 

    
Postadress: .......................................................................... Telefon bostad: ........-....................... 

    
E-postadress: .......................................................................... Telefon arbete: ........-....................... 

    
Yrke, titel: .......................................................................... Mobiltelefon: ….....-...................... 

    
Medl. i golfklubb/hcp: ............................................................/............. Golf ID: ....................... - ….…... 

    

Har anhörig i LGK, namn: .............................................................. Golf ID:   ........................-............ 

      Maka/make/sambo  Förälder  Barn  Syskon 

         
 
För att ansökan om medlemskap skall registreras och plats i medlemskön behållas gäller följande: 
 

- En registreringsavgift på 350 kronor för senior och 200 kronor för junior (7 - 21 år) kommer att faktureras. 
 

- Därefter utgår, för att man skall kvarstå i kön, en årlig köavgift på för närvarande 350 respektive 200 kronor 

som skall betalas från och med året efter man registrerats. Uteblir denna betalning anses man ha lämnat kön. 
 

 

 

Undertecknad ansöker härmed om medlemskap i Lidingö Golfklubb och jag förbinder mig samtidigt att om min 

ansökan bifalls följa klubbens stadgar och regler.  
 

Jag bekräftar att jag lämnat korrekta uppgifter och att jag har läst igenom och accepterat nedanstående ”Regler för 

intagning av nya medlemmar, för medlemskön och medlemskap i Lidingö Golfklubb gällande från den 24 mars 

2011”. De åligger den köande att anmäla adressändring inkl e-postadress till klubben.  
 

 
 

............................................ den 202... - ….... - ....... ............................................................ 
    underskrift 

 

De personuppgifter som lämnats till klubben kommer att registreras i klubbens register samt i GIT (golfens 

datasystem) och kommer att användas i klubbens administration.
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Regler för intagning av nya medlemmar, för medlemskön och medlemskap i Lidingö 
Golfklubb gällande från den 24 mars 2011 
 

 

Förutsättning 
 

Klubben får för närvarande ha maximalt 1196 medlemmar med 

spelrätt (senior- vardags- och juniormedlemmar). Maximala antalet 

medlemmar med spelrätt är en del av budgetbehandlingen och 

beslutas därför varje år vid årsmötet.  
 

Kategorier mm. framgår av ”Riktlinjer för medlemskap i Lidingö 

Golfklubb” nedan. 
 

Intagning 

Vid inval av nya medlemmar skall enligt beslut av Medlemsmötet 

16 platser årligen gå till juniorer. Intagningen sker av styrelsen efter 

förslag från juniorkommittén och tränarna som gör sin bedömning 

med hänsyn till de sökandes ålder, kön, träningsflit och talang.  
 

Av resterande antalet tillgängliga platser skall 50 % gå till köande 

med ”anhörigstatus” och 50 % till kön som saknar anhörigstatus. 
 

Inom ramen för det maximala antalet medlemmar med spelrätt äger 

styrelsen rätt att disponera högst fem platser per år om synnerliga 

skäl föreligger. Intagningarna skall redovisas för årsmötet. 
 

Medlemskön 

Klubben har en kö för erhållande av medlemskap. Kön är mycket 

omfattande och styrelsen skulle egentligen vilja stänga kön med 

hänsyn till den långa tid det tar för att erhålla medlemskap. Klubben 

är emellertid som medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) ansluten 

till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och därigenom skyldig att 

följa nämnda organisationers stadgar och bestämmelser vilka bl.a. 

säger att klubben måste vara öppen för alla. Detta krav anses vara 

uppfyllt genom att klubben tillämpar ett system med intagningskö. 
 

Det är styrelsens skyldighet att säkerställa en riktig hantering av kön 

och att se till att de som står i kön årligen får besked om sin aktuella 

placering. 
 

Turordning i kön bestäms efter dagen för anmälan till kön. Den 

årliga köavgiften är 350 kronor för seniorer och 200 kronor för 

juniorer. 
 

Junior får ställa sig i kö först det år som denne fyller 7 år. 

Senioråldern börjar vid 22 år och den som stått i kö som junior 

behåller sitt ursprungliga anmälningsdatum. 
 

Klubben har två grupper av köande, köande med och 

utan ”anhörigstatus”. 
 

Vem kan få anhörigstatus? 

Anhörigstatus erhåller man i samband med att man ställer sig i kön 

om man då uppfyller kriterierna eller vid den senare tidpunkt vid 

vilken man kan visa att man är kvalificerad. 
 

Följande kan få anhörigstatus: 

• Maka/make eller sambo till medlem med spelrätt (Med sambo 

menas ett stadigvarande parförhållande med gemensamt 

hushåll där paret bor tillsammans). 

• Barn eller syskon till medlem med spelrätt. (Gäller ej junior 

med 1-årig spelrätt.) Den sökande får fylla högst 21 år det år 

anhörigstatus beviljas.  

• Föräldrar till juniormedlem med spelrätt. (Gäller ej junior med 

1-årig spelrätt.) 

• Anhörig, som ställt sig i kön efter 24 mars 2011, får 

anhörigstatus efter 2 år 
 

Den som fått anhörigstatus behåller den så länge vederbörande är 

registrerad i kön och betalar köavgift. Man förlora inte sin 

anhörigstatus p.g.a. åldersregel, dödsfall, skilsmässa etc. 
 

Anhörigstatus samt ändrad anhörigstatus i medlemskön räknas från 

den dag den köande skriftligen till klubben anmält och fått bekräftat 

förändringen. 

 
 

 

Gällande riktlinjer för medlemskap i Lidingö Golfklubb 
 

Medlem med spelrätt 

Medlemskap med spelrätt (seniormedlem, vardagsmedlem och 

juniormedlem) tilldelas av styrelsen fysiska personer i klubbens 

spelrättskö enligt riktlinjer, som fastställts av årsmötet. En 

medlem med spelrätt skall ha erlagt medlemslån. Särskilda regler 

gäller för juniorer. Medlem som önskar utträda ur klubben skall 

senast den 31 oktober skriftligen anmäla detta till styrelsen. 
 

Medlem med vilande spelrätt 

Styrelsen kan efter skriftlig ansökan, bevilja medlem med spelrätt 

vilande spelrätt för ett år i taget. Skäl för vilande spelrätt kan vara 

tillfällig bortavaro, sjukdom, graviditet eller annat speciellt skäl. 

Juniormedlem skall normalt inte beviljas vilande spelrätt. 

Medlem med vilande spelrätt (som inte är medlem i någon annan 

erkänd golfklubb) äger ej rätt att spela på banan, ej heller rätt att 

spela som greenfeegäst på andra banor.  

En medlem med vilande spelrätt kan efter ansökan hos styrelsen 

övergå till någon av kategorierna seniormedlem eller vardags- 

medlem. Inför återinträdet placeras vederbörande först i 

intagningskön och med sitt ursprungliga datum för medlemskap 

som ”anmälningsdatum”. En medlem med vilande spelrätt skall 

betala samma medlemslån som om han vore medlem med spelrätt. 

 


