
Medlemskapstyp Årsavgift (Medlemsavgift / Spelavgift)

ProvaPåMedlemskap 2023 4 500 kr

Kan endast tecknas om du inte varit medlem tidigare eller inte varit medlem under de senaste 5 åren.

Övergår året efter till årsmedlemskap om man inte meddelar ändring

ProvaPå-År 2 Premium 1 900 kr

Kan endast tecknas om du var ProvaPå-medlem 2022 och under 2022-2023 köper 3 aktier i Slite Golf AB.

Övergår året efter till Premium, fullvärdig om man inte meddelar ändring

Premiummedlemmar (3-aktier eller fler)

Premium, fullvärdig senior (29 år och äldre) 5 400 kr

Premium, lågsäsong* 3 600 kr

Premium, greenfee** 1 500 kr

Medlemskapstyper utan aktier

Årsmedlem, senior (29 år och äldre) 6 500 kr

Årsmedlem, yngre senior (till och med 28 år) 3 600 kr

Årsmedlem, lågsäsong* 4 600 kr

Årsmedlem, greenfee** 1 900 kr

Studerande på heltid 2 800 kr

Junior, 18-21 år 2 100 kr

Junior, 13-17 år 1 400 kr

Knatte, -12 år 500 kr

Passivt medlemskap*** 300 kr

*Betalar rabatterad greenfee perioden 26 juni - 13 augusti (100 kr rabatt på gällande greenfee). Övrig tid full spelrättighet
**Betalar rabatterad greenfee vid varje speltillfälle (100 kr rabatt på gällande greenfee)

*** Endast medlemskap i Slite GK, ger ingen spelrättighet. 

Namn Personnummer

Adress

Postnr Postadress

Tel.hem Mobil Tel. arb

E-post

Medlemsskapstyp:

När min ansökan beviljats lovar jag att följa Slite GolfKlubbs stadgar och bestämmelser samt 
övriga beslut som fattas av årsmöte, styrelse eller kommitté. (Stadgar och innebörden av medlemskap finns på klubbens hemsida)
Jag godkänner också att mina personuppgifter används i enlighet med Slite GK:s personuppgiftspolicy (finns på klubbens hemsida)

Ort och datum Namnteckning
(Vid ansökan för barn under 18 år, målsmans/vårdnadshavares golf-id, namnteckning (kommer att registreras i GIT))

Slite Golf AB Slite Golfklubb

Othem Klints 446, 624 46 Slite Othem Klints 446, 624 46 Slite

Bankgiro 203-7372 Bankgiro 5616-5574 

Organisationsnummer 556730-2137 Organisationsnummer 834001-3047

Telefon:  0498-22 61 70 / Hemsida:  www.slitegk.se / E-post: info@slitegk.se

MEDLEMSKAPSANSÖKAN 2023

(140 kr / 1960 kr)

(100 kr / 1300 kr)

(50 kr / 450 kr)

(300 kr / 0 kr)

(300 kr / 3300 kr)

(300 kr / 4300 kr)

(300 kr / 1600 kr)

(140 kr / 2660 kr)

(300 kr / 4200 kr)

(300 kr / 1600 kr)

(300 kr / 6200 kr)

Den totala årsavgiften innehåller en medlemsavgift till Slite Golfklubb för medlemskap i klubben, denna avgift ingår i alla 

medlemskapstyper och varierar beroende på ålder. Sedan betalar man en spelavgift till Slite Golf AB för rättigheten att spela på banan. De 

olika medlemskapstyperna har olika spelavgift och ger olika spelrättigheter. Spelavgiften styr därmed hur stor tillgång/rättighet du har till 

banan under året.

(300 kr / 5100 kr)

(300 kr / 3300 kr)

(300 kr / 1200 kr)


