
Samtliga Avgifter 2022 
  
  

Spel-
avgifter 

  Spelrätt 
Medl.a

vg. 
Summa Villkor 

Spelrätt 
Fullvärdig 

Senior 4650 300 4950 1) 

 Student 2200 200 2400  2), 1) 

 Äldre Junior 
18-21 år 

1700 200 1900 1) 

 Yngre Junior 
13-17 år 

990 200 1190  1) 

 Barn, 12 år & 
under 

400 0 400  1) 

 
Höstmedlem 
spel from 1/9 

1700 300 2000 7) 

Tillägg  
”Jämtlands 
Fyrklöver” 

Senior, 22 år 
och äldre 

3050 – 3050  6) 

 Junior, 18-21 
år 

2100 – 2100  6) 

Spelrätt 
Vardag 

 3900 300 4200  9) 

Spelrätt 
Andraklubb 

   2900+ 0   2900+  4), 1) 

Spelrätt  
5 Greenfee 

 2100 300 2400  5) 

Spelrätt  
10 Greenfee 

 3400 300 3700  5) 

Spelrätt 
Korthål 

 1400 300 1700  8) 

Distans-
medlemskap 

 350 300 650 3) 

Stödmedlem 
(Passiv utan 
spelrätt) 

 – 300 300  

 
 
Fullvärdiga medlemmar på Storsjöbygden spelar för reducerad greenfee på:  
Stiklestad Gk      20 % rabatt på greenfee 
Sörfjärden Gk     100:- rabatt på greenfee 
Hussborg Gk       250:- / greenfee 
  



Villkor spelavgifter 

1) 
Fritt spel på 18-håls- samt korthålsbana. Distriktsgreenfee på övriga klubbar inom distriktet. 
Fritt spel på alla banor i distriktet för ungdomar 17 och yngre 

2) 

Gäller vid pågående CSN-berättigade heltidsstudier på eftergymnasial nivå. 
Skicka in dokumenten ”Registreringsintyg” samt ”Intyg om förväntat deltagande” som 
underlag på att du studerar på heltid så lägger vi upp avgifter för ett studentmedlemskap. 
Du kan själv plocka ut dessa intyg på Ladok. 

3) 
Äger rätt att spela på 18-hålsbanan mot erläggande av distriktsgreenfee. OBS! Går endast 
att teckna om du är folkbokförd utomläns. 

4) 

Fritt spel på 18-håls- samt korthålsbana. Detta säsongskort kräver att ni är så kallad 
”Fullvärdig medlem eller A-medlem” i någon annan klubb. Priset för detta medlemskap 
beror på priset vad ni betalar för ert fullvärdiga medlemskap på er hemmaklubb. Ni betalar 
som minst 2900:- men summan av de båda kan inte understiga 5900:-. Har ni alltså ett 
fullvärdigt medlemskap på er hemmaklubb som kostar mindre än 3000:- betalar ni 
mellanskillnaden upp till 5900:- för ett 2:a-klubbsmedlemskap hos oss. 
OBS! Ev. städavgifter kan inte räknas med i det totala beloppet.   
 
Ex. Ni betalar 2000:- för ett fullvärdigt A-medlemskap på er hemmaklubb. Då betalar ni 
5900-2000 = 3900 kr för ett 2:a-klubbsmedlemskap hos oss.   
 
Ni kan även lägga till en medlemsavgift och bli medlem hos oss. Då har ni rösträtt och rätt 
att deltaga i medlemsaktivitet, veterangolf etc. (EJ KM!) 

5) 

Avser en spelrätt med 5 eller 10 förbetalda rundor. En runda = 18 hål. Går ej att dela upp 
vid rundor på 9 hål. Ev kvarvarande rundor förfaller vid säsongens slut. Efter att rundorna 
är förbrukade betalar man distriktsgreenfeepriser. Dock ej distriktsgreenfee på övriga 
banor i distriktet.  

6) 
Ger full spelrätt även på ÖFG, Sandnäset och Åre.  Gäller även tävlingsgreenfee. 
Man köper ett ”tillägg” från full spelrätt vid SBG. 
Ex. Senior: 8000-4950 = 3050 kr för full spelrätt i ” Jämtlands Fyrklöver”. 

7) 
Fritt spel på 18-håls- samt korthålsbana fr.o.m. 1/9. Distriktsgreenfee på övriga klubbar 
inom distriktet. 

8) 

P&P Footgolf, disc-golf och golf. Obegränsat spel på korthål, samt 50% på ordinarie 
greenfee på stora banan. Greenfee går att lösa för både 9 & 18 hål på stora banan. 9-
hålsgreenfee går endast att köpa över disk under kansliets öppettider. Förköp av 
greenfeebiljetter för 9 hål kommer att vara möjligt. Greenfeebiljetterna är personliga. För 
att spela 9-hål: Boka en tid som vanligt via “Min Golf”, appen MGBooking eller genom 
kansliet. Innan en 9-hålsrunda spelas SKA den förköpta greenfeebiljetten lämnas in på 
kansliet eller läggas i brevinkastet vid glasmontern utanför. Spel utan inlämnad biljett 
medför extra avgifter. 

9) 
Fritt spel på vardagar, gäller 18-hål samt korthålsbana. Distriktsgreenfee på helger och röda 
dagar. Distriktsgreenfee på övriga klubbar inom distriktet. 

  
Med reservation för ev felskrivningar 


