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MEDLEMSFORMER OCH AVGIFTER 2020 

 

Medlem  

med aktieinnehav 

Årsavgift 

SEK 

Gfee v-dag 

/f,l,s o helg  

Medlem  

utan aktieinnehav 

Årsavgift 

SEK 

Gfee v-dag 

/f,l,s o helg 

A-Friskvård 

Lifestyle 

8 900 

 

 

 

  

 

A-Friskvård Guld 6 500 

 

 

 

 X-Friskvård Guld 8 900 

 

 

A-Friskvård vardag 

 

4 500 

 

 

 

480 X-Friskvård vardag 6 500 

 

480 

Friskvård mellan 

(5r) 

2 500 

 

350/480 Friskvård mellan (5r) 2 500 

 

350/480 

Friskvård bas (1r) 1 000 350/480 Friskvård bas (1r) 1 000 350/480 

      

A-Knatte (0–12 år) 500   X-Knatte (0–12 år) 500  

A-Junior yngre 

(13–18 år) 

500 

 

 

 X-Junior yngre (13–18 år) 1 000 

 

 

A-Junior äldre (19–

21 år) 

1 500 

 

 X-Junior äldre (19–21 år)         2 500 

      

 

A-Friskvård Guld  

-22 år 

-23 år 

-24 år 

-25 år  

-26 år 

-27 år 

-28 år 

-29 år 

 

     2 500   

     3 000 

     3 500 

     4 000 

     4 500 

     5 000 

     5 500 

     6 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-Friskvård Guld  

-22år 

-23 år 

-24 år 

-25 år 

-26 år 

-27 år 

-28 år 

-29 år 

        

       3 000     

       3 500 

       4 000  

       4 500 

       5 000   

       5 500 

       6 000 

       6 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior passiv 500  Nybörjare    1 000  

Junior passiv 300  Nybörjare Junior (–21 år) 500 

 

 

  

 

 

 Junior passiv 300     

 
 
 
 
  
 



 

Nyköpings Golfklubb, Ärilla Nyköpings GK, 611 92 NYKÖPING   www.nykopingsgk.se info@nykopingsgk.se 

MEDLEMSFORMER MED AKTIEINNEHAV 
A-Friskvård Lifestyle 
(baserad på 500kr i med avg, resterande förmån för friskvårdsavdrag dock max 5000kr) 

✓ Obegränsat spel Nyk GK 
✓ 1 x Magic Golf Card som innehåller över 40 förbetalda golfronder på 20 olika banor under 2020   
✓ Rangekort laddat med 60 bollhinkar 
✓ 4 bokningsbara tider per bana i systemet åt gången 
✓ Greenfeeförmåner hos partnerklubar 
✓ Rabatt på hyra av golfbil 
✓ Gästrabatt-50kr från ord. pris. (endast gäster i bollen) 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 

 
A-Friskvård Guld (baserad på 500kr i med avg, resterande förmån för friskvårdsavdrag dock max 5000kr)  

✓ Obegränsat spel Nyk GK 
✓ 4 bokningsbara tider per bana i golfsystemet åt gången  
✓ Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
✓ Rabatt på hyra av golfbil 
✓ Gästrabatt 50kr från ord. pris. (endast gäster i bollen) 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 

 
A-Friskvård Vardag (baserad på 500kr i med avg, resterande 4000kr förmån för friskvårdsavdrag) 

✓ Obegränsat spel Nyk GK på helgfri måndag-torsdag samt fredagar före kl 12.00 
✓ Spel på fredag efter kl. 11.50, lördag, söndag eller helgdag: greenfee 480 kr 
✓ 3 bokningsbara tider per bana i golfsystemet åt gången 
✓ Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
✓ Rabatt på greenfee; fre fr. kl.12 samt lör, sön & helg 
✓ Rabatt på hyra av golfbil 
✓ Gästrabatt 50kr från ord. pris. (endast gäster i bollen) 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 

 

 
Friskvård mellan (5) (baserad på 500kr i med avg, resterande förmån för friskvårdsavdrag dock max 2000kr) 

✓ Ingår 5 greenfee ronder för innevarande säsong, vardag som helg - första fem bokade ronder i systemet 
✓ 2 bokningsbara tider per bana i systemet åt gången 
✓ Rabatt på övriga greenfeeronder; 350kr helgfri mån-tors samt 480kr fre, lör, sön & helgdag 
✓ Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
✓ Rabatt på hyra av golfbil 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 
✓ Ej krav på aktieinnehav 

 
Friskvård bas (1) (baserad på 500kr i med avg, resterande förmån för friskvårdsavdrag dock max 500kr) 

✓ Ingår 1 greenfee rond för innevarande säsong, vardag som helg - första bokad rond i systemet 
✓ 1 bokningsbar tid per bana i systemet åt gången 
✓ Rabatt på övriga greenfeeronder; 350kr helgfri mån-tors samt 480kr fre, lör, sön & helgdag 
✓ Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
✓ Rabatt på hyra av golfbil 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 
✓ Ej krav på aktieinnehav 

 
Knattar 0-12år 

✓ Obegränsat spel 
✓ Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 

 
Junior 13–18 år & 19–21 år 

✓ Obegränsat spel 
✓ Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 

 
A-Friskvård Guld 22-29 år (baserad på 500kr i med avg, resterande förmån för frisvårdsavdrag dock max 5000kr)  

✓ Obegränsat spel 
✓ 4 bokningsbara tider i golfsystemet åt gången 
✓ Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
✓ Rabatt på hyra av golfbil 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 
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Nybörjare  
✓ Obegränsat spel på banan med mentor tills man har uppnått 54 i hcp (sedan krävs uppgradering) 
✓ 1 bokningsbar tid per bana i systemet åt gången via kansliet 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 

 

MEDLEMFORMER UTAN AKTIEINNEHAV 
X-Friskvård Guld (baserad på 500kr i med avg, resterande förmån för frisvårdsavdrag dock max 5000kr)  

✓ Obegränsat spel 
✓ 4 bokningsbara tider per banan i golfsystemet åt gången 
✓ Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
✓ Rabatt på hyra av golfbil 
✓ Gästrabatt 50kr från ord. pris. (endast gäster i bollen) 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 

 

X-Friskvård vardag (baserad på 500kr i med avg, resterande förmån för frisvårdsavdrag dock max 5000kr) 
✓ Obegränsat spel på helgfri måndag-torsdag samt fredagar före kl 12.00 
✓ Spel på fredag efter kl. 11.50, lördag, söndag eller helgdag: greenfee 480 kr 
✓ 3 bokningsbara tider per bana i golfsystemet åt gången 
✓ Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
✓ Spel på fredag efter kl. 11.50, lördag, söndag eller helgdag: greenfee 480 kr 
✓ Rabatt på hyra av golfbil 
✓ Gästrabatt 50kr från ord. pris. (endast gäster i bollen) 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 

 
X-Friskvård Guld 22-29 år (baserad på 500kr i med avg, resterande förmån för frisvårdsavdrag dock max 5000kr) 

✓ Obegränsat spel 
✓ 4 bokningsbara tider per bana i golfsystemet åt gången 
✓ Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
✓ Rabatt på hyra av golfbil 
✓ Gästrabatt 50kr från ord. pris. (endast gäster i bollen) 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 

 

Friskvård mellan (5) (baserad på 500kr i med avg, resterande förmån för friskvårdsavdrag dock max 2000kr) 
✓ Ingår 5 greenfee ronder för innevarande säsong, vardag som helg - första fem bokade ronder i systemet 
✓ 2 bokningsbara tider per bana i systemet åt gången 
✓ Rabatt på övriga greenfeeronder; 350kr helgfri mån-tors samt 480kr fre, lör, sön & helgdag 
✓ Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
✓ Rabatt på hyra av golfbil 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 
✓ Ej krav på aktieinnehav 

 
Friskvård bas (1) (baserad på 500kr i med avg, resterande förmån för friskvårdsavdrag dock max 500kr) 

✓ Ingår 1 greenfee rond för innevarande säsong, vardag som helg - första bokad rond i systemet 
✓ 1 bokningsbar tid per bana i systemet åt gången 
✓ Rabatt på övriga greenfeeronder; 350kr helgfri mån-tors samt 480kr fre, lör, sön & helgdag 
✓ Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
✓ Rabatt på hyra av golfbil 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 
✓ Ej krav på aktieinnehav 

 

M70/M75 medlemskap 
Endast medlemmar som tidigare har skänkt sina medlemslån till klubben mot reducerade årsavgifter. 

✓ Obegränsat spel 
✓ 4 bokningsbara tider per bana i golfsystemet åt gången 
✓ Greenfeeförmåner hos våra partnerklubbar 
✓ Rabatt på hyra av golfbil 
✓ Gästrabatt 50kr från ord. pris. (endast gäster i bollen) 
✓ Svensk Golf tom april 2020 & Försäkringar via SGF 

 

Ovanstående avgifter läggs ut för betalning i MinGolf hos varje medlem under januari ör betalning senast 
31 jan 2020. Endast betalning via MinGolf. Förseningsavgift 200kr. Önskas en faktura väljer man ”faktura” 
i MinGolf via Swedbank Pay. 
 
Kvitton för friskvårdsavdrag skrivs ut av medlemmen själv via MinGolf efter betalning har skett. 


