
Johannesberg, Januari 2017

Hej och god fortsättning på det nya året!

En ny säsong står för dörren och vi har givetvis stora förväntningar på att den kommande 
skall bli ännu bättre än den fantastiska säsongen 2016.

Inför och under det kommande året händer en hel del på vår anläggning.

Här är några axplock:

 Vi får en ny krögare i restaurangen.

 På banan fortsätter rensningen av vattendragen och slyröjningen.

 På rangen inför vi ett kortsystem som innebär att du kan komma åt bollar enklare utan att 
ha polletter eller 10 kr´s mynt.

 Entrén i klubbhuset är helt ommålad, omklädningsrummen och duschar ses över.

 Vi kommer att stå värd för en deltävling i den svenska golftouren för damer i samarbete 
med Swedish Golf Tour.

 Vårt tävlingsprogram är om inte ännu mer gediget än förra säsongen.

 Vi startar en tisdagstävling för alla, med final i höst och fina priser.

 Vi bygger en stor och bättre informationstavla vid klubbhuset

 Vi kompletterar informationen på våra tees med ny skyltning.

 Vi startar greenfee-samarbete med andra klubbar, ex Väsby GK.

 För att bättra på rekryteringen av nya golfare inför vi ett Voucherprogram som alla 
fullbetalande medlemmar får gratis. En gratis grundkurs i golf samt ett medlemskap över 
sommaren att ge till en bekant, arbetskamrat eller familjemedlem.

Golfsäsongen 2017 blir verkligen spännande på Johannesberg!

Medlemskap 2017
Det är dags att ta del av och bestämma dig för vilket medlemskapsalternativ du vill ha 
kommande säsong. Med ett brett utbud av medlemskapsalternativ ger vi dig möjlighet att 
anpassa ditt medlemskap till dina behov och önskemål. Vi ser helst att du har bestämt dig 
och betalar in din årsavgift så snart som möjligt dock senast 31 mars.  I årsavgiften ingår 
400kr för fullbetalande respektive 315kr för barn, juniorer och greenfeemedlemmar för 
medlemskap i klubben.

Bifogat hittar du vårt breda utbud. För frågor kring ditt medlemskap 
E-Post : info@johannesberg.se Tfn: 08-514 50 000

Med vänlig hälsning

Björn Frånlund
Verksamhetsansvarig
Johannesberg Golf

mailto:info@johannesberg.se


Vuxna (över 25 år) Standard Tillval Inkl. 
fri Range

Tillval Inkl.
fri golfbil

Tillval
Range & golfbil

Full spelavgift
(Fritt spel på båda banorna)

Fullbetalande

3995 kr (A1) 4495 kr (A2) 7495 kr (A3)

6495 kr (A4)
Med sjukintyg

7795 kr (A5)

6795 kr (A6)
Med sjukintyg

Förstaårsmedlemskap
Ny medlem eller tidigare  GF-
medlem under 2016.
(Fritt spel på båda banorna)

1995 kr (B1) 2495 kr (B2) 5495 kr (B3)

4495 kr (B4)
Med sjukintyg

5795 kr (B5)

4795 kr (B6)
Med sjukintyg

Vardagsmedlem
(Fritt spel på banorna 
vardag)
Fullbetalande

2495 kr (D1) 2995 kr (D2) 5995 kr (D3)

449 5kr (D4)
Med sjukintyg

6295 kr (D5)

5295 kr (D6)
Med sjukintyg

Greenfee-medlemskap
(Fritt spel på Donald Steel 9 
samt två rundor på Donald 
Steel 18)

995 kr (C1) 1495 kr (C2) 4495 kr (C3)

3495 kr (C4)
Med sjukintyg

4795 kr (C5)

3795 kr (C6)
Med sjukintyg

Barn och ungdom (Upp till 25 år)                   Alla barn och ungdomsmedlemskap ger fritt spel på hela 
anläggningen samt gratis tillgång till rangen.

Ung vuxen (22-25 år) (Fritt spel på båda banorna)
Fullbetalande

2395 kr

Junior (15-21 år) (Fritt spel på båda banorna)
Fullbetalande

700 kr

Knatte (0-14 år) (Fritt spel på båda banorna) 0 kr (Gäller så länge barnet har över hcp 36
därefter kostar det 300kr på grund av 
avgifter till Sv. Golfförbundet)

Betalning sker till BG 228-0154, Johannesberg Golf AB
Viktigt att du anger: Namn, Golf Id, medlemskaps-alternativ vid betalning
Ex. Full spelavgift med tillval fri golfbil ange medlemskaps alt. A3. (För barn 
och ungdom krävs ingen kod)

Medlemskaps-alternativ 2017


