ÅRSAVGIFTER 2021
Inklusive spelrätt

Utan spelrätt

Helår

Helår

Autogiro/mån.

Autogiro/mån.

Heltid 0-12 år Not. 1

700

700

Heltid 13-21 år Not. 1

1250

1250

Heltid 22-25 år Not. 1

4475

746

4475

746

Heltid 26-30 år Not. 1

6275

1046

6275

1046

Heltid 31-35 år Not. 1

6275

1046

8875

1479

Heltid 36-79 år Not. 1

7875

1313

9550

1592

Heltid 80+ Not. 1

5850

975

7200

1200

Vardag 22-25 år Not. 2

3575

596

3575

596

Vardag 26-35 år Not. 2

4775

796

5550

917

Vardag 36-79 år Not. 2

6300

1050

7650

1275

Vardag 80+ Not. 2

5250

875

6275

1046

Greenfemedlem Not. 3

1950

2225

Av årsavgiften utgör medlemsavgiften 800kr för seniorer (22+) och 350 kr för juniorer (0-21 år)
Resterande del är spelavgift som berättigar till friskvårdsbidrag.
Delbetalning är möjlig med autogiro över 6 månader, januari-juni.
Det finns även möjlighet till delbetalning över 12 månader via MoreGolf Mastercard. För mer
information gällande detta se: moregolf.golf.se

Passiv medlem med lån Not. 4

800 kr

Nybörjarmedlemskap Not. 5

1700 kr

Junior utan spelrätt Not. 6

0 kr

Student med CSN kort upp till 35 år Not. 7

1350 kr

Familjemedlemskap Not. 8

16500 kr

Förseningsavgift

200 kr

Noter och förtydligande avseende medlemskapen och dess bestämmelser
Nya medlemmar har möjlighet till ett prova på medlemskap heltid eller vardag utan krav på
spelbevis år 1.
Spelrättsbevis behöver, för medlemskap med krav på spelrättsinnehav ej förvärvas förrän det år man
fyller 31 år.
*(1) – Medlemskapet berättigar obegränsat med spel året runt, medlemsförmåner * alla dagar
*(2) – Medlemskapet berättigar obegränsat med spel helgfria vardagar och lör. sön och helgdagar
1/10-30/3. Under perioden 1/4-30/9 erläggs halv greenfee samt halv tävlingsgreenfee vid spel lör,
sön och helgdag. Medlemsförmåner* helgfria vardagar.
*(3) – Medlemskapet berättigar att man har rätt att spela greenfee på Mölle GK och andra banor.
Medlemmar med spelrättsbevis erhåller 2 st. greenfeebiljetter på Mölle GK, medlemmar utan
spelrättsbevis erhåller 1 st. greenfeebiljett på Mölle GK. Medlemsförmåner ingår inte i detta
medlemskap.
*(4) – Medlemskapet avser de medlemmar som var befriade att konvertera vid
spelrättskonverteringen. Vid framtida konverteringar makuleras deras lån och ersätts med ett
spelrättsbevis. Vid utträde återbetalas lån med nominellt belopp. Medlemsförmåner* ingår ej i dessa
medlemskap
*(5) – Medlemskapet gäller under nybörjarutbildning med klubbens pro, ett s.k. faddermeldemskap
(max 2 år) Medlemsförmåner * ingår inte i detta medlemskap.
*(6) – Juniorer som registreras i GIT som nybörjare. När junioren får rätt att spela på banan så
registeraras man om fullvärdig medlem och debiteras gällande årsavgift. Medlemsförmåner * ingår
inte i detta medlemskap.
*(7) – Seniorer ej fyllda 36 år som studerar på heltid och kan uppvisa CSN intyg.
*(8) – Familj med två heltidsmedlemmar och barn som är juniorer (0-21 år)
Medlemsförmåner:
-

-

Spelutbyte Mölle/S:t Arild: Möjlighet att med undantag för perioden 1 juni – 31 augusti spela
på respektive klubb utan avgift och begränsning. Är man vardagsmedlem på sin
hemmaklubb gäller bara utbytet på vardagar. Den medlem som, på samma villkor som ovan,
vill spela på St:Arild under perioden 1 juni-31 augusti erlägger en avgift om 1 500 kr till
St:Arild. För medlemmar på St:Arild gäller det omvända förhållandet.
Möjlighet till rabatterad greenfee vid besök på klubbens utbytesklubbar.
Tidbokningsfördelar
100 kr. gästrabatt vid spel med medlem till samtliga gäster i bollen
Möjlighet att delta i seriespel och annan representation om man valt Mölle GK som
hemmaklubb
Rätt att spela i utlysta utbytestävlingar med St:Arild GK och Höganäs GK utan att betala
greenfee.
Medlemsrabatt vid hyra av golfbil 100 kr. (200 kr. rabatt vid uppvisande av läkarintyg)

Medlemskapet är personligt och löper kalenderårsvis (1 januari-31 december) med automatisk
förlängning om det inte sagts upp enligt stadgarna.

Medlemmens uppsägningen av sitt medlemskap ska ske skriftligen via brev eller e-post och vara
klubben tillhanda minst 1 månad (30/11) före utgången av det årsskifte (31/12) till vilket
medlemskapet ska upphöra. I annat fall förlängs medlemskapet med ett (1) kalenderår varje gång.
Enligt stadgarna paragraf 13:4 skall avgifterna vara inbetalda senast den 31 januari.

