Rättviks Golfklubbs avgifter och mervärden för 2019
Dalagreenfee
25 % reducerad på ordinarie greenfeeavgift på alla Dalarnas golfklubbar.
Greenfeeöverenskommelse
Fullvärdiga medlemmar spelar på Leksands GK, Mora GK, Sollerö GK, Tällbergsbyarnas GK och Furudals Bruks GK för
100 kr alla veckans dagar hela säsongen från kl 13.00 (gäller ej vid tävling).
Fullvärdig medlem spelar fritt en dag på Högbo GK (gäller ej vid tävling).
Fullvärdiga medlemmar spelar för halv greenfee vardagar på Gävle GK och Hofors GK (gäller ej vid tävling).
Luncherbjudande
Restaurangen erbjuder medlemmar att köpa lunch till 90 kr hela säsongen.
Autogiro
Vi har nu möjligheten att erbjuda autogiro för betalning av årsavgiften. Fyll i den medskickade blanketten och skicka eller
lämna den till klubbens kansli. Finns mer information på nästa sida (2).
ÅRSAVGIFTER
Senior
Fullvärdig medlem
Mini medlemskap *
Greenfeemedlemskap **
Fullvärdig medlem 85-89 år
Fullvärdig medlem 90 år +
Student, senior ***
Prova på medlem ****
Passiv (stödjande)

400

Junior
0 – 12 år
13 – 17 år
18 – 21 år
Prova på medlem ****

Medlem
400
400
400
750
400
400
400
400

Spel
3 700
1 600
600

0
400
400
400

0
500
1 250
50

Städ
300

Totalt
4 400
2 000
1 000

1 150
250
1 250
1 650

650
300

1 950
2 050
400

300
300

0
1 200
1 950
450

*
Mini medlemskap, 5 rundor ingår, övrigt spel gäller ordinarie greenfee
**
Greenfeemedlemskap, 1 runda ingår, övriga spel gäller ordinarie greenfee
*** Student, senior: Intyg krävs från inskrivningsmyndigheten eller giltigt Mecenakort
**** Prova på medlemskap, gäller för nybörjare som går nybörjarkurs i klubbens regi.

Städavgift
Städavgift om 300 kr uttages av medlemmar 13-75 år (åldern räknas det år man fyller) och återbetalas när
medlem gör sin städplikt aviserade städdagar. Datum för städdagarna finns på hemsidan.
1.
2.
3.

300 kr kontant
2 stycken greenfeebiljetter till dina vänner till ett värde av 630 kr
3 st lunchkuponger och 2 st kaffe med tillbehör (kuponger)

Vagnbodsavgift

320

Bilhyra
Med läkarintyg
Utan läkarintyg
Säsongshyra, se villkoren på hemsidan

Medlem
120
250
3 000

Gäst
250
350

Passiva medlemmar gratis spel i maj!
Som passiv medlem får du i år spela gratis under hela maj månad 2018. Tycker du det är roligt och vill fortsätta spela
resten av säsongen så betalar du mellanskillnaden mellan passiv- och fullvärdig avgift. Vi vill gärna att du kommer in i
receptionen och bokar din starttid.
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Teckna Autogiro
För de som vill erbjuder vi autogiro för betalning av årsavgiften. Anmälan/autogiromedgivande
kan göras på två olika sätt. Du kan anmäla autogiromedgivande genom din Internetbank eller så
fyller du i den medskickade blanketten och skickar in eller lämnar den till klubbens kansli.
Betalning av årsavgiften för 2019 sker genom en fördelning på 10 lika delar med ett tillägg av en
årlig administrationsavgift på 25 kr att betalas genom autogirering månadsvis per den sista
bankdagen i varje månad med början mars och under perioden mars 2019 – december 2019.
Efter betalningen i december 2019 är hela medlemsavgiften för 2019 betald.
OBS! Bestämmer du dig för att använda autogiro är det viktigt att du gör din autogiroanmälan
så fort som möjligt, senast den 10 mars för att vi ska hinna registrera anmälan och komma
igång.
Friskvårdsbidrag
Kom ihåg att nyttja friskvårsbidraget. Spelavgiften som varierar beroende på medlemsform är
avdragsgill. Medlemsavgiften på 400 kr och städavgiften på 300 kr, är ej avdragsgilla.
Många företag vill ha ett särskilt kvitto, säg till i receptionen så fixar vi det.
Kom ihåg att även t ex laddningskvitto för rangebollar, köp av golflektioner och greenfee (även
Pay & play) kan användas för skattefritt friskvårdsavdrag. Läs mer på Golfförbundets hemsida:
https://golf.se/for-klubben/ekonomiskt-stod/friskvardsbidrag2/
Regler för tidsbokning
- Alla tider kan bokas hur långt i förväg som helst under säsongen mellan kl. 07.00-21.00
med 10 minuters startidsintervall. Max 2 samtidiga bokningar.
Verksamhetsplan
Årets viktigaste uppgift är att ta fram en handlingsplan för klubbens fortsatta arbete både på kortoch lång sikt. Klubben är Dalarnas äldsta, en riktig pärla med stor potential, men som är i behov
av att uppdateras för att hålla dagens och framtidens krav. Vi har stått still i utvecklingen i
jämförelse med anläggningar i Sverige som går bra och vi tappar mark i jämförelse med några av
våra grannklubbar och några andra dalabanor. Vårt mål är att återerövra en topplacering på
rankingen i Dalarna, vi behöver därför ordna fram en klar och tydlig strategi för att uppnå det.
Driftbolag
Redan nu är det beslutat att styrelsen ska undersöka för- och nackdelarna med att bilda ett
driftbolag för klubbens skötsel av anläggningen. Syftet med ett driftbolag skulle vara att hålla
isär de ideella aktiviteterna på klubben och den kommersiella skötseln och utvecklingen av
anläggningen. Om undersökningen med att använda oss av driftbolag visar sig var en god idé, så
är tanken att bilda ett driftbolag redan någon gång under detta verksamhetsår om så är möjligt.
Medlemsvård
Medlemsvård är ytterligare en viktig fråga som ska behandlas särskilt under året, hur vi kan
behålla och rekrytera medlemmar. Hur kan vi på bästa sätt ta hand om nuvarande medlemmar, så
att ni trivs och blir kvar i klubben, känner gemenskap, delaktighet, trygghet, respekt och glädje?
Och hur kan vi nå ut till och rekrytera potentiella nya medlemmar? Alla tillsammans behöver vi
hjälpas åt med att skapa trivsel och gemenskap, värva nya medlemmar och vara ambassadörer
för vår kära klubb.

vänd
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Bokning av boende i Golfbyn
Klubben har under ganska många år outsourcat driften av Golfbyn, till i år har vi för avsikt att ta
tillbaka bokning och betalning till receptionen. Städningen som förra året var i klubbens regi
kommer vi däremot att lägga ut på entreprenör, likaså städningen för omklädningsrummen och
toaletterna på banan.
Jämställd golfklubb
I år så blir vi klara med jämställdhetsutbildningen ”vision 50/50” och kommer att diplomeras
SGF:s ”Jämställd golfklubb”. Arbetet med att göra golfen mer jämställd och inkluderande ska
framöver genomsyra arbetet i styrelsen och sektion/kommittéer. Vår förhoppning är att vi ska
kunna bidra till en positiv spiral i dessa frågor i klubbens dagliga verksamhet.
Arbetsgrupper
För att höja standarden på banan kommer två frivillighetsgrupper att arbeta med trimning runt
vattenhinder samt vältning av greener. På så sätt kommer finishen på banan att höjas samtidigt
som det kommer att frigöras timmar för banpersonalen, så att de i sin tur kan lägga mer tid på
kvalificerat arbete. Vi hoppas det ska ge god effekt till att höja kvalitéten på banan.
Ny krögare
Då klubben valde att inte förlänga avtalet med krögaren Stefan Dahlin, har vi glädjen att
presentera krögarparet Pernilla Grevius och Mirre Abel. En spännande konstellation som vi
hoppas kommer uppfylla klubbens målsättningar med bra mat, service, socialt omhändertagande
och med trevliga aktiviteter för medlemmar och gäster.
Sponsorförsäljning
Förutom krögarparet har vi också inlett ett samarbete med Peter Berg med firma Duoscentia,
som under kommande tre år kommer att sälja reklam på anläggningen. Vi hoppas på ökade
intäkter och ett gott samarbete med både Peter och våra övriga företagspartners.
Golf runt Siljan
Vi fortsätter att jobba i samverkansgruppen ”Golf runt Siljan”. Gruppen där Sollerö GK, Mora
GK, Tällbergsbyarnas GK, Leksands GK och vi ingår har beslutat att starta en ekonomisk
förening. Under detta verksamhetsår kommer ”Golf runt Siljans” ekonomiska förening satsa på
gemensam marknadsföring av våra banor. Marknadsföringen kommer att rikta in sig på att öka
antalet besökare till våra anläggningar. Alla klubbarna hoppas på ett fördjupat samarbete allt
eftersom. Greenfeeöverenskommelse med spel för 100 kr efter kl. 13.00 på varandras banor,
Golf runt Siljan-häftet, Golf runt Siljan Tour, hemsidan och facebook fortsätter planenligt.

