MEDLEMSANSÖKAN 2021 + 2022

SID 1

Vänligen se sidan 2 av ansökan för signering och information

NAMN:

PERSONNUMMER:

ADRESS:
POSTNR:

STAD:

MOBILNUMMER/TELEFONNUMMER:
E-POST:

@

EV. NUV. GOLF-ID:

NUVARANDE HCP:

ÄR IDAG MEDLEM I:
Ja

Nej

JAG VILL HA TORREBY GK SOM HEMMAKLUBB:
JAG ANSÖKER OM FÖLJANDE MEDLEMSKAP (kryssa i valt alternativ):
Fullvärdig Medlem
Full tillgång till banan. 40 drag för bollar på drivingrange är inkluderat exl kort som kostar 75 kr. Därefter kostar det 10 kr/drag att ladda kortet med.
Greenfeerabatter: Gällande 2021
Senior:

3 995

Gäller Fullvärdiga medlemsskap inte någon typ av
vardags-eller klippkorts medlemskap.
*Fyrklövern, reducerad Greenfee vid spel på
Lyckorna, Koberg och Onsjö 250 kr MåndagFredag, Helger 325:-.

Juniorer spelar fritt 3

gånger per klubb, därefter halv fyrklöver greenfee.
* Ekarnas GK och Läckö GK Samma som fyrklövern
* Se även BDGFs Greenfee överenskommelser
Se hemsidan för ytterligare övrenskommelser
JUNIORER UTAN FAMILJE MEDLEMSKAP Under 18 år krävs godkännande av vårdnadshavare se baksidan
ÄJ 17-21 år:

2 890

YJ 11-16 år:

1 860

Knatte 8-10 år:

1 030

Minior 0-7 år:

Ålder räknas efter det man fyller under året, dvs fyller
du 11 år under året räknas man som junior yngre osv

440

Familjeavgift
Max 2 st seniorer (*) samt fritt antal juniorer tom 21 år maxavgift

14 660

Max 1 st senior (**) samt fritt antal juniorer tom 21 år maxavgift

8 260

Som seniorer/senior räknas: * Äkta makar/Sambo eller **
ensamstående förälder

Vänligen fyll i uppgifter om familjemedlemmar på baksidan.

Vardags medlem
Vardagstillgång till banan under hela året. 20 drag på kortet för bollar på drivingrange exkl kortkostnad på 75 kr. Därefter kostar drag 10 kr/st vid laddning på kortet

Senior:

4 850

Eftermiddags medlem
Tillgång till banan efter kl 14.00 under hela året. 20 drag på kortet för bollar på drivingrange exkl kortkostnad på 75 kr. Därefter kostar drag 10 kr/st vid laddning på kortet

Senior:
Klubbens notering

4 850
Erhållet Golf-ID
Var god vänd! Se baksidan!

SID 2

Passiv Medlem
Möjlighet att spela på banan 2 gånger per år mot erlagd greenfee Range bollar ingår ej
750

PASSIV över 22 år

Livstidsmedlemsskap 75+

30 000

Livstidsmedlemskap 50+

90 000

50% Rabatt på Golfbills hyra.

120 000

Livstidsmedlemsskap Senior
STUDERANDE MEDLEMSKAP
För rangebollar se resp medlemskapstyp på sidan 1
Fullvärdig Studerande 22 år och över:

3 300

Klippkort 2 rundor

1 050

Klippkort 8 rundor

1 755

Eftermiddagsmedlem hela året

2 580

Vardagsmedlem hela året

2 580

Klippkort medlem
Tillgång till banan samt andra banor mot erlagd greenfee.Range bollar ingår ej
Ej tillgång till de greenfee överenskommelser som finns inom distriktet eller med andra klubbar. 2 st greenfee spel ingår på hemmabanan Torreby GK.

1 860

Senior/ 2 Runder Inkluderade:
Tillgång till banan samt andra banor mot erlagd greenfee.Range bollar ingår ej

Ej tillgång till de greenfee överenskommelser som finns inom distriktet eller med andra klubbar. 8 st greenfee spel ingår på hemmabanan Torreby GK.

3 100

Senior/ 8 Runder Inkluderade:
Medlemslån: 0 kr

Rangekort för bollar kostar 75 kr/st.
Vad som ingår framgår under respektive medlemskapstyp.
Extra drag på kort för bollar på rangen 10 kr/st.

Inträdesavgift: 0 kr
Delbetalning - om Du önskar dela upp betalningen - (Autogiro medgivande behövs)
Önskar få fakturan uppdelad årets kvarvarande månader sista betalning

Signartur

sker i månadsskiftet november-december .
Avgift för autogiro tillkommer. Ej korrekt skött autogiro övergår till engångsbetalning.

Är eller har varit medlem i annan klubb, i så fall vilken

Till hushållet hör annan medlem i TyGK (ange Golf-id på samtliga):
(Faktura och Tidning kommer till kontaktperson)
Jag ska vara kontaktperson
Någon annan är kontaktperson

Vem Golf-id:

Namn på vårdnadshavare för personer under 18 år.

Vårdnadshavares personnummer - 10 siffror

HUR HITTADE DU TORREBY GK?
Via annons eller internet?
På annat sätt ?

Enligt stadgarna (finns på hemsidan) skall förändring av medlemsform eller utträde meddelas
skriftligt till klubben senast före 31/12 innevarande år
Datum Signatur

Signatur av sökande/Målsman

Klubbens noteringar:

Medlems ansökan godkänd

TORREBY GOLFKLUBB

Datum Signatur

Erhållet Golf-ID

