
 
 

 

 

Bästa medlem! 

Betalning av årsavgifter 2021 

 

Tack för en fantastisk säsong 2020! 
 
Vi hoppas att Du vill fortsätta vara medlem i Nyköpings Golfklubb även framöver och laddar för en minst lika 
fantastisk spelsäsong 2021! 
 
Vill du göra någon förändring av ditt medlemskap; hör av dig till klubben via e-mail till kansli@nykopingsgk.se eller 
via telefon 0155-21 66 17 (tisdag-torsdag 9-15) senast 15/12 2020.  

 
Årsavgifterna (medlems- och spelavgifter) betalas 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-/kreditkort, More Golf Mastercard, faktura eller kredit (delbetala).  

 

Du som är förälder och har barn som är medlemmar i klubben betalar 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 

 

Vill du inte lägga in bank/kreditkorts nummer eller använda swish, väljer du ”faktura” Vid delbetalning väljer du 
”kredit”. Vid delbetalning tillkommer aviavgift och ränta. 
 

Årsavgifterna läggs in i Min Golf i början av januari 2021 för betalning senast 31/1 2021. Du får ett mail när dina 
avgifter finns tillgängliga för betalning. 

   
 Kansliet kommer att vara julstängt från den 18/12 -2020 -- 11/1 -2021. 
 

Du som betalar via Min Golf senast 31/1 2021 är med i utlottningen av följande 
 
• En fri årsavgift för 2021 - 1 person vinner detta 

• 1 Magic Golf Card 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 

  Ditt medlemskap för 2021 aktiveras omgående vid betalning 
Du får ett kvitto till din e-post, som kan användas hos arbetsgivaren för friskvårdsbidrag (inget extra intyg 
behövs) 
Registrerar du ditt kontokort i Min Golf finns det tillgängligt för betalning av framtida 
anmälningsavgifter för tävlingar eller greenfeeronder. 

  Du kan välja att dela upp dina betalningar på ett sätt som passar just dig 
 
 

Bästa hälsningar, 
Styrelsen 
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