
 
 

Årsavgifter 2021 
Guldmedlem:                                                                                  6 500 kr 
Över 75 år                                                                                        5 200 kr 
Full tillgång till 18 håls banan + korthålsbanan. 
BDGF:s  Greenfeesamarbete. 
Rabatterat pris på årskort på rangen. 
Möjlighet att köpa Bästkortet 
Greenfee rabatt på 100 kr för medföljande gäst i samma boll gäller på ord. greenfee över 18 hål. 
Tillkommer en städavgift på 300 kr. 
(som återfås vid arbete någon av klubbens arbetsdagar i form av kontanter eller greenfeebiljett) 
Spelrätt krävs. 
Silvermedlem:                                                                                5 200 kr 
Tillgång till 18 håls banan måndag – fredag (ej helger o helgdagar) + full tillgång till korthålsbanan 
Tillkommer en städavgift på 300 kr. 
(som återfås vid arbete någon av klubbens arbetsdagar i form av kontanter eller greenfeebiljett) 
Spelrätt krävs. 
Dubbelmedlem:                                                                             4 750 kr 
Kräver ett medlemskap med minst 5 000 kr i medlemsavgift på annan klubb. 
Full tillgång till 18 håls banan + korthålsbanan. 
Järnmedlem:                                                                                   1 295 kr 
Full tillgång till korthålsbanan. 
En fri greenfee under säsongen, där efter gäller ordinarie greenfee. 
Yngre seniormedlem:                                                                  4 000 kr 
Mellan 22-29 år                                                                                                                 
Full tillgång till 18 håls banan + korthålsbanan. 
BDGF:s  Greenfeesamarbete. 
Rabatterat pris på årskort på rangen. 
Greenfee rabatt på 100 kr för medföljande gäst i samma boll gäller på ord. greenfee över 18 hål. 
Tillkommer en städavgift på 300 kr. 
(som återfås vid arbete någon av klubbens arbetsdagar i form av kontanter eller greenfeebiljett) 
Juniormedlem: 
Mellan 14 – 21 år                                                                             3 250 kr 
Mellan 8 – 13 år                                                                               2 400 kr 
Full tillgång till 18 håls banan + korthålsbanan. 
Fri träning 2 dagar/vecka. 
Mellan 0 -7 år                                                                                       950 kr 
Full tillgång till 18 håls banan + korthålsbanan. 
Passiv:                                                                                                  650 kr 
Medlem som vill bevaka sin spelrätt. Inget fritt spel på 18 håls banan + korthålsbanan. 
_____________________________________________________________________________ 
Spelrätt: 
Spelrätt förmedlad via klubben under 2021 kostar 500 kr. 
Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap kan överlåta spelrätten via klubben eller privat. 
Delbetalning av årsavgifter kan göras via autogiro månadsvis. 
Delbetalningen läggs upp månadsvis med sista betalningsdatum 28 december 2020. 
Om du vill delbetala kontakta klubben via mail info@stenungsundgk.se  


