Grödinge Golf Club
Årsavgifter 2018

Det finns 3 varianter av spelrätter i Grödinge GC. Du kan bli Fullvärdig medlem, för dig som vill
spela mycket golf, Vardagsmedlem, för dig som bara eller mest spelar vardagar, eller
Greenfeemedlem, för dig som inte spelar så mycket. Inget av alternativen innebär någon
kapitalinsats, inträdesavgift eller dylikt. Du betalar endast en årsavgift. Villkoren för de olika
alternativen finns beskrivna längre ner.

Fullvärdig medlem

Som fullvärdig medlem spelar du fritt på alla banor alla veckans dagar hela säsongen. Under
receptionstid bokar du starttid på www.golf.se eller i receptionen. Övrig tid gäller bollränna som
startordning. Fullvärdig medlem kan förboka starttid upp till 7 dagar innan spel. Endast en förbokad
starttid/medlem på helgdag får finnas i bokningsschemat. Efter att starttiden utnyttjats får nästa
helgtid bokas.

•

Årsavgift: 4 500:- (inkluderar rangekort med 1200 träningsbollar)

Juniorer födda -00 och senare betalar 2 900:- (inget rangekort)
• Ungdomar 19-25 år betalar 3 000:- (inget rangekort)
• Se även ”Familjerabatt Fullvärdig medlem” på andra sidan papperet!
•

Vardagsmedlem

Som vardagsmedlem spelar du fritt på alla banor alla vardagar. Under receptionstid bokar du starttid
på www.golf.se eller i receptionen. Övrig tid gäller bollränna som startordning. Helgdagar betalar
vardagsmedlem full greenfee alla tider.

•
•

Årsavgift: 3 000:- (inget rangekort)

Juniorer födda -00 och senare betalar 1 500:- (inget rangekort)

Greenfeemedlem

Greenfeemedlem betalar full greenfee alla dagar. I årsavgiften ingår en greenfeebiljett för spel på
vardag på valfri bana.

• Årsavgift: 595:- (inget rangekort med greenfeemedlemskap)
• Juniorer födda -00 och senare betalar 595:-

Familjerabatt Fullvärdig medlem

Med familjerabatt får hela familjen möjlighet till fullvärdigt medlemskap till kraftigt rabatterat pris.
Inga kapitalinsatser eller dylikt tillkommer. När du blir Fullvärdig medlem i Grödinge GC är ditt/dina
barn välkomna att bli fullvärdiga medlemmar för endast 100 kronor!
Se exempel och pris nedan (ordinarie pris inom parentes).

1 förälder + 1 barn (under 18 år)

4 600:- (7 400:-)

1 förälder + 2 barn (under 18 år)

4 700:- (10 300:-)

1 förälder + 3 barn (under 18 år)

4 800:- (13 200:-)

2 föräldrar + 1 barn (under 18 år)

9 100:- (11 900:-)

2 föräldrar + 2 barn (under 18 år)

9 200:- (14 800:-)

2 föräldrar + 3 barn (under 18 år)

9 300:- (17 700:-)

Om du vill bli medlem i Grödinge GC under säsongen 2017 betalar du in årsavgiften för den spelrätt
du valt på Bankgiro: 5267 – 2011.
Skriv ”Spelrättsavgift”, namn och adress med din betalning så vet vi vad/vem betalningen gäller för.

