Förmånligt erbjudande till nya medlemmar
– börja spela redan i höst och få ett bra pris för 2019
Vi erbjuder den som inte redan är medlem i klubben fritt spel från den 1
september under förutsättning att årsavgift för fullvärdig medlem avseende
2019 först inbetalas. Detta gäller både seniorer och juniorer.
Senior 26 år och äldre kan välja fullvärdigt medlemskap med eller utan spelrättsbevis. Yngre
seniorer behöver ingen spelrätt och har dessutom lägre årsavgift.
-

Alternativet med spelrättsbevis (platinamedlem). Detta är den vanligaste
medlemsformen. Du betalar 4.650 kr i årsavgift inkl städavgift men måste inneha ett
spelrättsbevis. Detta kan förvärvas genom klubben för ca 2.000 kr. Spelrätt kan även
förvärvas på marknaden från tidigare medlem (t ex via blocket.se) till pris som
överenskommes. OBS att hembudsskyldighet gäller vid privat försäljning av spelrätt.

-

Alternativet utan spelrättsbevis (guldmedlem). Som ny medlem kan du för 2019
välja medlemskap utan spelrättsbevis till introduktionspriset 4.750* kr inkl städavgift.
Om du väljer att fortsätta med denna medlemsform även efter 2019 är årsavgiften
5.250 kr (i 2019 års prisläge). – Om du under 2019 väljer att förvärva en spelrätt blir
årsavgiften följande år i stället 4.650 kr (i 2019 års prisläge).

Notera att Kumla GK inte kräver någon inträdesavgift av nya medlemmar och att inga avgifter
tillkommer utöver de nämnda. Avgiften till Svenska Golfförbundet och Örebro Läns Golfförbund
ingår liksom GIT-avgiften. Städavgiften på 280 kr per år för fullvärdiga seniorer ingår också. Ett
ex av Svensk Golf per hushåll ingår också.
Är du intresserad av vårt erbjudande så ta kontakt på tel 019-58 70 80 eller via e-post
reception@kumlagk.se.

Välkommen som medlem i Kumla GK!
* Alternativet utan spelrätt är ursprungligen tillkommet som ett provmedlemskap för ge intresserade
möjlighet att lära känna klubben utan att i förväg behöva förvärva spelrätt. Möjlighet finns numera att
behålla medlemsformen tills vidare.




Distans- och greenfeemedlem liksom passiv medlem kan gradera upp sitt medlemskap till
fullvärdigt genom inbetalning av årsavgiften för 2019. Förmånerna som är förknippade med
den högre medlemsformen gäller redan i år när betalningen mottagits av klubben.
Detta erbjudande riktar sig till nya medlemmar i klubben. Den som varit fullvärdig medlem
under 2017 eller 2018 omfattas inte av detta erbjudande.
Detta erbjudande gäller t o m 2018-12-31

