
Medlemskap 2023 

Som vi tidigare aviserat blir det nya medlemskategorier och årsavgifter fr.o.m. 2023.  
Av olika skäl, bl.a. för vårt budgetarbete samt för att få tid att hantera kommande bokningsregler och medlemskön, 
behöver vi i år få en tydlig bild av medlemsläget inför kommande år redan före den 1 oktober. Från 2024 kommer vi 
att återgå till gängse rutiner. 
 
Vi ber Er därför ta ställning till vilken medlemskategori ni vill tillhöra 2023 före den 30 september genom att klicka 

nedan: 

• Ungdom 22-26 år (födda 1997-2001) Klicka här  

• Vardagsmedlem 27 år- (födda 1996 eller tidigare) Klicka här  

• Fulltidsmedlem 27 år - (födda 1996 eller tidigare) Klicka här  

• Utträde Klicka här  

Juniorer födda 2002 eller senare behöver inte göra något val då de fortsatt kommer vara juniorer under 2023.  

Efter den 30 september är det fortsatt möjligt att ändra valet av medlemskategori fram till den 1 november 2022. 
 
Önskar Ni utträde ber vi Er anmäla detta före den 30 september 2022. 
 
Under 2023 är det fortsatt möjligt att ändra vald medlemskategori från vardags- till fulltidsmedlemskap, dock inte 
tvärtom. 
 
Ni är välkomna med frågor till receptionen@kristianstadsgk.com eller genom att besöka oss i receptionen. 
 

Nedan är en sammanställning av medlemskategorierna inför 2023 samt vad de innefattar.  

Ålderskategori Vardag 

 Autogiro Årsavgift 

27 år - 825 SEK 9 500 SEK 

  

Bokningsbara dagar Mån-tors 

Starttider kan bokas antal dagar i förväg 30 

Max antal samtida bokningar 3+3 (måndag-torsdag) 

Varav helg (fredag-söndag) INGA 

Bollränna – (måndag-torsdag) JA 

Bollränna – (fredag-söndag) Endast efter 17 

Greenfee fredag-söndag  50% på dagens ordinarie greenfee 

Gäst till medlem, 25% rabatt (måndag-torsdag) JA 

Gäst till medlem, 25% rabatt (fredag-söndag) NEJ 

* Om minst 1 förälder medlem ingår medlemskap för obegränsat antal  

juniorer i samma hushåll upp till 18 år 

 

https://mingolf.golf.se/Competition/3515264
https://mingolf.golf.se/Competition/3515243
https://mingolf.golf.se/Competition/3515256
https://mingolf.golf.se/Competition/3515266
mailto:receptionen@kristianstadsgk.com


Ålderskategori Fulltid 

 Autogiro Årsavgift 

0 - 11 år*  350 SEK 

12 - 15 år*  1 500 SEK 

16 - 18 år*  2 000 SEK 

19 -21 år 325 SEK 3 500 SEK 

22 - 26 år 490 SEK 5 500 SEK 

27 år - 1 155 SEK 13 500 SEK 

  

Bokningsbara dagar Mån-sön 

Starttider kan bokas antal dagar i förväg 30 

Max antal samtida bokningar 4+4 

Varav helg 2+2 

Bollränna – alla dagar JA 

Gäst till medlem, 25% rabatt (måndag-torsdag) JA 

Gäst till medlem, 25% rabatt (fredag-söndag) JA 

* Om minst 1 förälder medlem ingår medlemskap för obegränsat antal  

juniorer i samma hushåll upp till 18 år 

 

OBS! Om du/ni har barn födda 2005 eller senare är det viktigt att de ligger i samma familjegrupp som ni för att de 

ska gå gratis under ert medlemskap. Är ni osäkra, mejla receptionen på receptionen@kristianstadsgk.com alternativt 

besök receptionen under deras öppettider. 
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