Rättviks Golfklubbs och Rättviks Golfby:s AB avgifter och mervärden för 2020
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).
Betalning av årsavgiften via ”Min Golf”
Vi kommer i år att kunna erbjuda betalning av årsavgiften via ”Min Golf”. Läs mer och utförligare hur det kommer
fungera i bifogat medskick.
ÅRSAVGIFTER
Senior
Fullvärdig medlem
Mini medlemskap *
Greenfeemedlemskap **
Fullvärdig medlem 85-89 år
Fullvärdig medlem 90 år +
Student, senior ***
Prova på medlem ****
Passiv (stödjande)

Medlem
400
400
400
400
400
400
400
400

Spel
3 700
1 600
600
750
250
1 250
1 650

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

0
400
400
400

0
500
1 250
50

*
**
***
****

Städ
300

300

300
300

Totalt
4 400
2 000 Ny
1 000 Ny
1 150
650
1 950
2 050
400

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, anmälan via ”Min Golf”.
1.
2.
3.

300 kr kontant
2 stycken greenfeebiljetter till dina vänner till ett värde av 660 kr
3 st lunchkuponger och 2 st kaffe med tillbehör (kuponger)

Pengarna, biljetterna eller kupongerna återbetalas på plats kontant/biljett/kupong städdagen då man deltagit på minst en av
städdagarna och signerat närvarolistan
Vagnbodsavgift
Bilhyra
Med läkarintyg
Utan läkarintyg
Säsongshyra, se villkoren på hemsidan

320
Medlem
120
250
3 000

Gäst
250
350

Passiva medlemmar gratis spel i maj!
Som passiv medlem får du chansen att spela gratis under hela maj månad 2020. Tycker du det är roligt och vill fortsätta
spela resten av säsongen så betalar du mellanskillnaden mellan passiv- och den medlemform du väljer. Vi vill gärna att
du kommer in i receptionen och bokar din starttid.

Information om betalning av årsavgiften
Driftbolag
Klubben har från och med 2020-01-01 startat ett driftbolag, det är klubbens helägda AB,
Rättviks Golfby som kommer användas till syftet. Hela idén med driftbolaget är att spara pengar
genom att få tillbaka momsen på inköpen. Den idrottsliga verksamheten blir kvar i klubben regi
medans själva driften övergår till AB:et. För medlemmen är det inte någon större skillnad, mer
än att årsfakturan kommer att skickas i Rättviks Golfby AB:s namn och Bankgiro. I årsavgiften
har vi 3 delar, en medlemsavgift, en spelavgift och slutligen en städavgift. Spelavgiften går till
AB:et och medlems- och städavgiften till klubben, alla avgifter kommer dock i en och samma
faktura.
Betalning av årsfakturan genom ”Min Golf”
Nytt för i år är att vi kommer erbjuda att betala årsavgiften i ”Min Golf”, på portalen där ni
brukar boka tid. Ni loggar in med Golf-ID och eget lösenord. Har ni glömt lösenordet så klickar
ni på glömt lösenord och fyller i Golf-ID och den e-postadress som ni lämnat till klubbens
medlemssystem. Väl inloggad väljer ni i menyn längst upp till höger ”Mina inställningar” för
att sedan klicka er vidare på ikonen ”betalningar”. Under fliken ”mina betalningar” så kan ni se
era upplagda årsavgifter inkl. skåp för de som har. Följ instruktionerna på sidan för betalning,
kom ihåg att bocka i alla avgifter som ingår i årsavgiften. Efter genomförda betalningar visas
kvitto på sidan.
Autogiro
I och med att driften övergått till AB:et så passar vi på att byta vårt föråldrade administrationssystem, vi blir därmed tvungna att byta leverantör för autogiro. Vi kommer fortfarande att kunna
erbjuda autogiro men det kräver att du gör en ny ansökan om betalning via autogiro. Det gör du
på samma ställe som du betalar fakturan, strax under obetalda avgifter på knappen/ikonen
”Ansök om betalning via autogiro” och följer de instruktioner som efterfrågas. Avgiften är 15
kronor per delbetalning.
Det finns även ytterligare ett alternativ till delbetalning av årsavgiften. Genom att ansöka om
MoreGolf kortet har du möjlighet att dela upp betalningen på 6–12 månader utan ränta och
betalar en delbetalningsavgift på 29 kronor per månad. Även denna ansökan finner du på fliken
”betalningar”.
För de som vill delbetala sin årsavgift men känner sig obekväma med ovanstående autogirolösningar går det även bra att i överenskommelse med klubbens kansli göra en delbetalningsplan.
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 eller mejla till info@rattviksgk.se
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/

Övrig information
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 4 samtidiga bokningar.
Ny banansvarig
Vår greenkeeper har sagt upp sig som ansvarig för banan från och med årsskiftet 2019/2020, han
kommer dock att jobba kvar som banarbetare säsongen ut till den 31 oktober 2020. Klubben har
annonserat och hittat en ersättare som börjar sin anställning 1 mars 2020. Andreas Mullborn,
som han heter, kommer att få en provanställning på 6 månader med ansvar för grönytorna och
tillsammans med vår erfarna maskinansvarig ska de båda ta hand om vår kära anläggning.
Klubbtränare
Som komplement till klubbens Head Professional, Magnus Ahlgren undersöker vi möjligheterna
att anställa en klubbtränare. Arbetsuppgifterna blir i korthet bl a instruktion- och
träningsverksamhet, medlems- vård/aktiviteter/rekrytering, reception- och shoptjänst,
tävlingsansvarig, företagsgolf och klubbresor.
Frivillighetsarbete
Vi kommer att jobba vidare med frivillighetsgrupperna för att ta hand om trimning runt
vattenhinder med mera och vältning av greener förutsatt att det finns fortsatt intresse att hjälpa
till. Meddela gärna kansliet om ni är intresserade att hjälpa till.
Restaurangen
Krögaren, Rättviks Bar & Kök har fått förlängt avtalet över 3 år. Restaurangen har även öppet
hela vintern 2019/2020.
Anslags- och sponsortavla, display
Klubben kommer införskaffa en display med 55 tums skärm som kommer placeras vid ingången
till klubbhusområdet. På skärmen kommer aktuell information att visas, likaså meny,
baninformation och möjlighet till sponsorplats. Vi kommer även att fräscha upp anslagstavlan
med en ny översiktsbild och en ny sponsortavla.
Golf runt Siljan
Samarbetet i ”Golf runt Siljan Ekonomiska förening” fortsätter som tidigare år. Förutom
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 vi att samarbeta kring
marknadsföring med inriktning på att öka antalet besökare till våra anläggningar.

