
Medlems- och spelavgifter Snöå GK 2022 

 

Medlems- och spelavgifter beslutade av vårårsmöte 2022 

Prislista för medlemskap och spel i Snöå Golfklubb 2022 

För att spela på Snöå Golfbana som senior, krävs innehav av spelrätt och medlemskap i Snöå 

Golfklubb enligt nedan. Dessutom måste alla spelare ha genomgått och blivit godkända i den s.k. 

Grönakortet-utbildningen. För juniorer krävs ingen spelrätt. 

Seniorer Medlemsavg. Spelavgift Arbetsavgift* Summa Villkor 

A-medl. 600 kr 4 500 kr 300 kr 5 400 kr Fritt spel, med spelrätt 

C-medl. 600 kr 2 200 kr 300 kr 3 100 kr Spel mot Dalagreenfee + 5 bilj. 

T-medl. 600 kr 5 100 kr 300 kr 6 000 kr Fritt spel utan spelrätt. 

P-medl. 600 kr   600 kr Spel mot P&P. 

*Medlem ansvarar för att rapportera in arbetstimmar till kansliet Snöå GK. 6 timmar berättigar till 300 kr, 
återbetalat i form av  1 st greenfeebiljett eller hyra av golfbil. 
 

Juniorer Medlemsavg. Spelavgift Summa 

Upp till 21 år* 50 kr  50 kr 

13 – 15 år 250 kr 250 kr 500 kr 

16 – 18 år 250 kr 550 kr 800 kr 

19 – 21 år 250 kr 750 kr 1 000 kr 

*Juniorer utan grönt kort 50 kr. Ålder beräknas fr.o.m. det kalenderår man fyller år. 

Nybörjare ( Ej tidigare medlem i någon klubb ) 

År 1: max 2 000 kr för hela säsongen, inkl. medlemsavgift (fallande avgift).  
Ex: spelare som blir medlem maj-juni betalar 2 000 kr.  

Spelare som blir medlem juli betalar 1 500 kr. Spelare som blir medlem aug betalar  
1 000 kr och spelare som blir medlem sept betalar 500 kr eller 2000 kr för spel även 2023.  
Ingen spelrätt krävs år 1 och 2. 

År 2: 2 600 kr inkl. medlemsavgift. Ingen spelrätt krävs år 1 och 2. 

År 3: Enligt prislista ovan. Spelrätt krävs. 

Erbjudande för säsongen 2022: 

1. Återkommande medlemmar, som varit passiva och/eller ej aktiva i minst 1 år med golf-ID 

och ett godkänt Grönt kort. 2 900 kr. (Medlemsavgift 600 kr, arbetsavgift 300 kr och spelavgift 

2 000 kr). Spelrätt krävs. Kan endast utnyttjas vid ett tillfälle. År två ordinarie medlemsavgift. 

2. Nya medlemmar, med officiellt HCP Golf-ID. 2 900 kr. År två ordinarie medlemsavgift. 


