
Medlemskap och Avgifter för säsongen 2022 
Styrelsens Förslag 

 
Beloppen som visas är enbart spelavgiften. Medlemsavgift (oförändrad) och eventuell städavgift 
(oförändrad) tillkommer. 
 

Guldmedlemskap – 5290kr 
Ta del av alla klubbens samarbeten 2022* 

Fritt spel på Arboga GK alla tider 
Upp till 5 samtidiga bokningar på banan 

Ingen tävlingsgreenfee 
 

Silvermedlemskap – 4590kr 
Samarbeten gäller ej detta medlemskap 

Fritt spel på Arboga GK alla tider 
Upp till 3 samtidiga bokningar på banan 

Ingen tävlingsgreenfee 
 

Bronsmedlemskap (Vardagsmedlemskap) – 3590kr 
Samarbeten gäller ej detta medlemskap 

Fritt spel på Arboga GK vardagar före kl. 15:00 
Spel på andra tider kostar 18 hål 200kr, 9 hål 100kr 

Upp till 3 samtidiga bokningar på banan 
Ingen tävlingsgreenfee på vardagar, 200kr på helger 

 

Greenfeemedlemskap – 1690kr 
Samarbeten gäller ej detta medlemskap 

Spel på alla tider, alla dagar kostar 18 hål 250kr, 9 hål 150kr 
Upp till 3 samtidiga bokningar på banan 

Tävlingsgreenfee 250kr alla dagar 
 

Åldersbaserade Medlemskap (Ger Guldmedlemskap) 
Junior 0-12 år: 100kr 

Junior 13-17 år: 700kr 
Junior 18-21 år: 1500kr 
Senior 22-25 år: 2720kr 

Studerande: 2600kr 
 
*Mer information gällande klubbens samarbeten 2022 ges på Extra Årsmötet 26/10. 
 

Varför föreslår vi nya medlemskapstyper? 
Vi föreslår två olika typer av medlemskap som ger fritt spel alla tider på Arboga GK. Tanken bakom 
detta är att medlemmar som inte utnyttjar de samarbeten vi har inte heller ska behöva betala för 
dessa, men ändå ha möjligheten att spela fritt alla tider på Arboga GK. Dessa kan då välja 
Silvermedlemskapet. De som vill utnyttja klubbens olika samarbeten under 2022 har sedan 
möjligheten att välja Guldmedlemskapet.  
 

Varför föreslår vi en prisökning av medlemskapet? 



I medlemsenkäten Players 1st har vi i flera år sett att medlemmarna önskar bättre teeytor och ökade 
resurser kring banskötsel. Detta är en del av anledningen, men det finns många andra faktorer. Alla 
faktorer listas här nedan i punktform: 

 Förra året gjorde vi ingen prisökning och idag är vi en av de billigaste medlemsklubbarna i 
landet med en fullängds 18-hålsbana.  

 Personalkostnader blir högre varje år då lönerna går upp.  

 I Players 1st efterfrågas av många att ruff klipps oftare och en finare ”finish” på vår 
anläggning. Detta kostar pengar i form av personal, drivmedel, frekventare slipning av 
aggregat.  

 Priser på material och resurser som krävs för att sköta banan stiger avsevärt pga. covid-19 
och Brexit. Detta enligt flera av våra leverantörer. Det råder brist på containrar, och fabriker 
har stängts ner vilket leder till långa leveranstider och dyr frakt. Många golfbaneprodukter 
kommer att stiga i pris med närmare 30%. 

 Kraftigt höjda diesel- och bensinpriser 

 Den renovering av tees som vi nu inlett beräknas kosta ca 2 miljoner över 3 års tid då planen 
är att vi tar 1/3 av våra tees per år. 
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