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Betalning av Dina årsavgifter 2020 
 
Bästa medlem! 
 
Under 2020 kommer inga pappersfakturor att skickas ut, delvis av miljöskäl och även för att effektivisera våra 
betalningsflöden så vi kan styra mera resurser till golfutveckling. 
 
Årsavgifterna betalas (medlems- och spelavgifter) via MinGolf. Du loggar in på samma sätt som när du bokar 
starttider, registrerar resultat och ändrar ditt hcp, via www.golf.se 
 
Där kan du välja att betala via swish, konto-/kredit-kort, More Golf Mastercard, faktura eller kredit (delbetala). 

Vid swishbetalning - uppge alltid golf-id, men vi föredrar betalning via kort. 

Du som är förälder och har barn som är medlemmar i klubben betalar enkelt avgiften genom att logga in på 

barnens Min Golf-sida med deras användaruppgifter. Nedan kan du klicka på en länk som visar STEG-FÖR-
STEG hur du genomför betalningen via MinGolf: 

https://www.youtube.com/watch?v=BU0rkwvBE7Y&feature=youtu.be 

Onlinebetalningen via Min Golf är smidig både för dig som medlem och för klubben, då vi både sparar, 
tid, pengar och miljö. Årsavgifterna (medlems- och spelavgifter) ska vara betalda senast 31/1 2020, därefter 
tas en påminnelseavgift om 200 kr ut enligt styrelse-/årsmötesbeslut.  
 
FÖRDELAR VID BETALNING ONLINE: 
1) Du som betalar via Min Golf senast 31/1 2020 är med i utlottningen av följande 

• En fri årsavgift för 2020   - 1 person vinner detta 

• 1 MagicGolfCard med upp till 48 fria g-fee  -1 person vinner detta 

• 5 st 18-håls greenfeecheckar på Nyk GK  - 2 personer vinner detta 

• 1 Driving Range kort med 30 bollhinkar  - 2 personer vinner detta 

2) Ditt medlemskap för 2020 aktiveras omgående vid betalning 
3) Du betalar snabbt och enkelt 
4) Du får ett kvitto till din e-post som kan användas hos arbetsgivaren för friskvårdsbidrag (inget           
extra intyg behövs) 
5) Registrerar du ditt kontokort i Min Golf finns det tillgängligt för betalning av framtida  
     anmälningsavgifter för tävlingar eller greenfeeronder. 
6) Du kan välja att dela upp dina betalningar på ett sätt som passar just dig 
 
All betalning av årsavgifterna sker via MinGolf. Vill man inte lägga in bank/kreditkorts nummer eller 
använda swish, väljer man ”faktura” eller vid delbetalning väljer man ”kredit”. Vid delbetalning tillkommer 
aviavgift och ränta. 
 
Årsavgifterna läggs in i Min Golf  i början av januari för betalning senast 31/1 2020. Du får ett mail när dina 
avgifter finns tillgängliga för betalning – skulle du vilja göra någon förändring av ditt medlemskap; hör av dig 
till klubben omgående. 
 
Behöver du hjälp eller om du har funderingar gällande ditt medlemskap eller något annat är du välkommen att 
kontakta oss via  kansli@nykopingsgk.se eller ringa 0155-216617 (tisdag-torsdag kl. 9 - 15) 
 
Bästa hälsningar, 
Styrelsen 
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