Vi gör det enkelt och
billigt att spela golf!
Flex-medlem
För dig som spelar färre än 10 ronder om året
Många vill ha möjligheten att spela golf, men av olika skäl kanske inte så
mycket.
Flexedlem är Ekarnas medlemsform där du själv väljer hur mycket du vill
spela – och betalar därefter! Principen är att du köper en medlemsavgift
för 700 kr och sedan plussar på med spelrundor.
Erbjudande: Tre olika nivåer, det blir billigare rundor för varje nivå.

”Vanlig” medlem
För dig som spelar fler än 10 ronder om året
Om du är äldre än 25 år och spelar fler än cirka 10 ronder under året
lönar det sig att vara ”vanlig” medlem och betala vanlig årsavgift.
Den största fördelen är förstås att du spelar obegränsat på vår bana.
Andra förmåner är rabatt på rangebollar samt låg greenfee hos våra sam
arbetsklubbar.
Erbjudande till nya medlemmar: Som fullbetalande senior från 22 år
eller veteran får du 1000 kr introduktionsrabatt på årsavgiften första året!

Börja spela golf
För dig som gärna vill prova golf
Golf kan utövas av både ung och gammal, kvinna som man. De främsta
skälen att börja med golf i vuxen ålder är motion, social gemenskap och
utmaning.
Vi startar nybörjarkurser regelbundet. Du får låna utrustning. Så fort du
har nått en tillräcklig nivå får du gå ut på banan och spela!
Utbildningen leds av vår proffstränare och kostar 1 800 kr (grupplektioner)
plus medlemsavgift 700 kr det första året.
Erbjudande: Gratis prova på. Kontakta klubbens kansli!

Läs mer på nästa sida!

Golf är en perfekt
sport för ungdomar!
Golf är häftigt! Eller vad sägs om att dundra iväg bollen upp emot 200
meter eller längre? Eller att smeka ett lobbslag över en bunker och in till
green? Eller att sätta en putt på 5 meter?
Vi har självklart ledarledda träningar, men golf kan också utövas spontant
ihop med någon kompis när man tränar eller går ut på banan och spelar.
I golf behöver ingen sitta på bänken, alla deltar utifrån sin egen förmåga
och klubbens ambition är att golfklubben ska vara byns bästa fritidsgård!
Golf lämpar sig lika bra för flickor som pojkar. Och golf är enligt Riks
idrottsförbundets undersökning faktiskt bland de billigare sporterna för
ungdomar!
Föräldrakostnad för ungdomsidrott 7-15 år enligt Riksidrottsförbundets undersökning
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Ishockey
Ridsport
Tennis
Friidrott
Innebandy
Simning
Basket
Fotboll
Golf
Gymnastik

10 740 kr
10 405 kr
4 700 kr
4 100 kr
3 945 kr
3 925 kr
3 900 kr
3 700 kr
3 500 kr
2 360 kr

Medlemsformer och avgifter som tål att jämföras
Introduktionsrabatt

Ny medlem senior och veteran kan få
1000 kr i introduktionsrabatt första
året! Dock kan introduktionsmedlem
inte erhålla greenfee-rabatt hos andra
klubbar.

Flexmedlem

700 kr är medlemsavgift för att täcka
klubbens direkta kostnader för varje
medlem. Resterande belopp kan du
spela för.

Golf är friskvård!

Medlemsform
Senior från 26 år

Kommentar

4 900 kr Städavgift 300 kr tillkommer*

Senior 22-25 år/Stud 3 800 kr Städavgift 300 kr tillkommer*
Plusmedlem

2 800 kr Fullvärdig medlem i annan klubb med minst 4 000 kr i årsavgift

Junior 17-21 år

2 300 kr

Junior 13-16 år

1 400 kr

Junior 0-12 år
Veteran från 65 år
Nybörjare
Familjetak

Golf är godkänd aktivitet för friskvårds
bidrag. Det är upp till arbetsgivaren om
denne vill bistå med friskvårdsbidrag,
vilka aktiviteter som i så fall godkänns
och till vilket belopp, men Skatteverket
godkänner upp till max 5 000 kr.

Avgift

Passiv
Flexmedlem liten

0 kr Avgift för träningsgrupp kan förekomma
4 100 kr Spel vardagar före kl 15:00. Städavgift 300 kr tillkommer*
700 kr Utbildningsåret i samband med Grönt kort-kurs
12 000 kr 2 vuxna + juniorer upp till 21 år, städavgift* för vuxna ingår.
700 kr Stödmedlem utan spelrätt
1 900 kr 700 kr medlemsavgift och 3 fria rundor (extra runda 360 kr/st)

Flexmedlem mellan 2 500 kr 700 kr medlemsavgift och 5 fria rundor (extra runda 325 kr/st)
Flexmedlem stor

Intresserad?

3 200 kr 700 kr medlemsavgift och 8 fria rundor (extra runda 280 kr/st)
*) Städavgiften återbetalas med 150 kr eller en greenfeebiljett per utförd städdag
Introduktionsrabatt 1000 kr för ny medlem kan erhållas.

Kontakta klubbens kansli,
tel 0514-120 61/120 67 eller e-post info@ekarnasgk.se
Läs mer om klubben på www.ekarnasgk.se

