INGARÖ GOLFKLUBB Greenfeemedlem
Ansöker härmed om Greenfeemedlemskap i Ingarö golfklubb och förbinder mig samtidigt
att följa klubbens stadgar, bestämmelser samt särskilda regler för Greenfeemedlemskapet.
Medlemskapet gäller med bokningsrätt och greenfeeavgift vid spel enligt särskild information.
Medlemskapet är löpande och ska sägas upp senast 15/11 för att inte löpa på
nästkommande år. Om ingen plats kan erbjudas anses min ansökan som köansökan.
Fakturering sker som bekräftelse på intag som medlem.

………………………………………….
Förnamn

………………………………………...
Efternamn

………………………………………….
Adress

……………
Post nr

………………………………………….
Telefon bostad

………………………………………...
Telefon arbete

………………………………………….
Mobiltelefon

………………………………………...
E-postadress

………………………………………….
Personnummer (alla siffror)

………………………………………...
Medlem i IGK i samma hushåll, golf-ID

………………………
Ort

+ golf-ID…………...(3 siffror)
Är nu medlem i:

Exakt hcp:

Hemmaklubb skall vara:

……………………………………………….

…………….

………………………………………………….

 Medlemsavgift

____ kr

 Spelavgift

___ kr

(gäller endast passiv B-aktieinnehavare med uthyrd B-aktie och som
erlagt passiv avgift á 850 kr)

 Jag vill ha fakturan via brev och betalar 50 kr extra för detta.
 Godkänner att mitt namn publiceras på webb i bl a anmälnings-, start- och resultatlistor.

………………………………………….
Ort

………………………
Datum

………………………………………….
Namnteckning

…………………………………………
Namnförtydligande

__________________________________________________________________________________________
Ingarö golfklubb
Fågelviksvägen 1
134 64 INGARÖ

Telefon 08-545 556 60

E-post info@igk.se
Org.nr 814000-0467
www.igk.se

Plusgiro 4136801-0

Regler för Greenfeemedlemskap 2017



Medlemskapet är löpande och förnyas genom att fakturerade avgifter betalas. För medlem
med B-aktie som är passiv och som uppgraderat till greenfeemedlem, upphör medlemskapet
när uthyrningsperioden upphör.



Bokning får ske 10 dagar innan spel.



Greenfeeavgift erläggs före spel.



Greenfeemedlem får ta med en gäst som erhåller gäst-till-medlem-rabatt.



Greenfeeemedlem äger rätt att deltaga i all tävlingsverksamhet och har rätt att representera
kubben i seriespel och dylikt. Dock med beaktande av reglerna för val av hemmaklubb.



Vid övergång till Årsmedlemskap eller innehav av B-aktie skall för kategorin fastställd inträdesoch/eller registreringsavgift erläggas.



IGK förbehåller sig rätten att prioritera medlem och anhörig medlem till det begränsade
medlemsantalet för greenfeemedlemskap, enligt Årsmötesbeslut 05-04-07, 150 st.
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