Årsavgifter Arboga Golfklubb 2020
Fullvärdiga medlemmar som har fritt spel alla tider på Arboga GK, Torshälla GK
3
4
och Fullerö GK och reducerad greenfee vissa tider på Köpings GK
Senior > 25 år
Senior > 25 år, studerande med studieintyg eller CSN
Yngre senior 22 – 25 år
Äldre junior 18 – 21 år
Yngre junior 13 – 17 år
Knatte 0 – 12 år
Övriga medlemmar

3

2020-04-03
1

Årsavgift =
1
1
spelavgift +medlemsavgift
2
(+städavgift )
2
4390+400 kr (+400 kr )
5
Spelrättsbevis krävs
2
2400+400 kr (+400 kr )
5
Spelrättsbevis krävs
2
2420+400kr (+400 kr )
1400+400 kr
Juniorträning ingår
600+400 kr
Juniorträning ingår
100+400 kr
Juniorträning ingår
1
Årsavgift =
1
1
spelavgift +medlemsavgift
2
(+städavgift )
2
3195+400 kr (+400 kr )
5
Spelrättsbevis krävs

Senior > 25 år, vardagsmedlem
Fritt spel helgfri måndag - fredag före kl 16:00 på Arboga GK
Andra tider betalas greenfee enligt greenfeelistan
2
Senior > 25 år, greenfeemedlem
1260+400 kr (+400 kr )
5
Greenfee betalas alla tider enligt greenfeelistan
Spelrättsbevis krävs
Passiv (vilande) medlem
0+400 kr
Spel tillåtet bara som pay-and-play. Greenfee betalas enligt greenfeelistan.
Tilläggstjänster
Årsavgift
Tillägg för hyra av plats för golfbil
700 kr
Separat kö tillämpas
Tillägg för hyra av skåp för golfutrustning
500 kr
Separat kö tillämpas
Not 1: Årsavgiften är uppdelad på spelavgift, medlemsavgift och städavgift. Endast spelavgiften berättigar till
friskvårdsbidrag. Medlemsavgiften ger rättigheter enligt §13 i klubbens stadgar.

Not 2: (+400 kr) är en städavgift som debiteras påföljande år om städning (eller annan motsvarande uppgift) ej utförts
under året
Not 3: Fritt spel på Torshälla GK och Fullerö GK gäller bara när Arboga GK, Torshälla GK och Fullerö GK alla har öppna
sommargreener.
Not 4: Reducerad greenfee på Köpings GK under säsongen 2020 när båda klubbarna har öppna sommargreener:
- 200kr 18-hålsgreenfee alla dagar (100kr för juniorer)
- 150kr 9-hålsgreenfee, endast vardagar (75kr för juniorer)
- 200kr tävlingsgreenfee (juniorer gratis)
Not 5: Spelrättsbevis kan köpas via hemsidan eller av golfklubben via kansliet. Pris vid köp från golfklubben är
2000 kr/st. Vid köp från annan medlem bestäms pris genom överenskommelse mellan parterna.
Not 6: Åldersgränser avser vad spelaren fyller under spelåret.
Not 7: Autogiro kan användas för att dela upp betalningen på 10 månader. Kontakta kansliet.
Not 8: Förseningsavgift 150 kr uttages vid påminnelse om betalning.
Not 9: Om spelare önskar ändra sin medlemskategori inför nästa spelår, skall det göras till klubbens kansli i god tid,
helst senast den 31 oktober.

