
 
Inför 2023 

 

Nya system kräver ny betalningslösning vilket gör att vi kommer gå över till betalning av 

årsavgiften via Min Golf. I början av januari finns årsavgiften för 2023 under obetalda 

avgifter på Min Golf, se hur du enkelt betalar på länken nedan 

Så betalar du avgifter i Min Golf. - YouTube 

Ytterligare info angående betalning av årsavgift kommer inom kort. 

 

De nya avgifterna för 2023 finns på vår hemsida. 

Årsavgiften är uppdelad i två olika poster, 250 kr till föreningen, som täcker avgifter från 

SGF och försäkring. Resterande belopp är en spelavgift till Skepparslövs GK AB, som går 

till banan, byggnader, personalkostnader mm. Det är även denna del som är godkänd för 

friskvårdsbidrag. 

 

Eventuella ändringar i medlemskap inför nästa år meddelas till kansli@skepparslovsgk.se 

senast 16 december. I annat fall utgår vi från att medlemskapet fortsätter under 2023.  

 

Ni som har haft 4-lingen kortet 2022 och önskar ha det även 2023, meddela kansliet senast 

16 december om ni vill lägga till avgiften bland obetalda avgifter på Min Golf.  

Självklart kan även nya 4-lingar lägga till kortet. 
 

4-lingenkortet gällande 2023 finns redan nu att köpa i receptionen. Kortet kostar  

1200 kr och kan köpas av alla fullbetalande medlemmar i en 4-lingenklubb. 
 

Vi har en kontantlös verksamhet. Det går bra att betala med kreditkort uppe på rangen, samt 

polletter och solokort liksom tidigare. Polletter och solokort köps i receptionen under våra 

öppettider.  

 

Vi har bagbrickor med COOP som sponsor, som alla våra medlemmar skall hämta ut i 

receptionen under våra öppettider. Har ni inte möjlighet att komma under dessa tider, 

kontakta kansliet så löser vi det.  

 

Du vet väl att du kan vara med och dela ut 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten i 

Sverige? Det kostar inget extra, allt som behövs är att du är kund hos Svenska Spel.  

Leta upp Skepparslövs Golfklubb genom att söka på föreningsnamn, idrott eller län. 

Eller köp Sverigelotten i receptionen, där klubben får tillbaka minst 8kr/lott. 

 

Missa inte att ni kan köpa Golfhäftet via oss, se mer info på 

Medlem - skepparlovsgk.se (skepparslovsgk.se) 
 

Julklappstips!  

Köp greenfeecheckar till rabatterat pris,  

3st för 1200 kr (värde 1560 kr)!  

Finns att köpa i receptionen fram tills kl.12.00 onsdag 14 december. 

Gäller 1 gång/medlem 

 

Vi önskar er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT GOLFÅR 2023! 

Reception och Kansli 

            Jonna o Gullwi 

https://www.youtube.com/watch?v=rH5sdq0jTrQ
mailto:kansli@skepparslovsgk.se
https://www.skepparslovsgk.se/medlem/

