Förmåner vid medlemskap i Bangolfklubben Linjen
Medlemskap som stödmedlem för kalenderåret 2018 (100 kr) innebär att man får:
➢ Spela/träna i Badhusparken till rabatterat pris
➢ Spela/träna i Bangolfhallen och Puls arena till rabatterat pris
➢ delta i klubbaktiviteter, t ex spela till rabatterat pris
➢ delta i klubbtävlingar, t ex spela till rabatterat pris
➢ fri utbildning för "Grönt Kort"
➢ tillträde till klubbstugan
➢ bli invald i styrelsen
➢ delta i kommittéarbete och andra uppgifter

Medlemskap och spelavgift utan arbetsinsats för säsongen 2018 är 1800 kr (100 + 1700) innebär att
det inte är något krav på att medverka till att bemanna kiosk och anläggning.
Medlemskap utan arbetsinsats innebär att man har samma förmåner som stödmedlem och
dessutom
➢ får spela fritt i Badhusparken (Ej fritt inomhus)
➢ får fri utbildning för "Grönt Kort" och kan ansöka om att få spelarlicens
➢ om man har spelarlicens få spela fritt på andra klubbägda minigolfbanor inom Sydsvenska
bangolfdistriktet
➢ har möjlighet att bli uttagen till seriespel, där klubben subventionerar kostnader som resor,
logi och mat
➢ kan få delta i individuella tävlingar
➢ kan få startavgifter för SM-tävlingar subventionerade

Medlemskap och spelavgift med arbetsinsats för säsongen 2018 är 550 kr (100 + 450) innebär oftast
medverkan till att man i team om 2-4 personer hjälper till med att bemanna kiosk och anläggning
(kioskvärd). Klubben arbetar för att det skall bli 4-5 pass per år.
Medlemskap med arbetsinsats innebär att man har samma förmåner som ”Medlem utan krav på
arbetsinsats” och dessutom
➢ får spela fritt i Bangolfhallen
➢ får övriga individuella startavgifter subventionerade

Medlem som av särskilda skäl anser sig inte kunna medverka till att bemanna kiosk och anläggning
kan till styrelsen ansöka om dispens att omvandla detta till andra arbetsuppgifter. Tänkbara
anledningar kan vara hälsoskäl, medicinska orsaker, handikapp mm.
Ansökan om dispens lämnas skriftligt till styrelsen som tar beslut i frågan.
För medlem som efter 1:a halvåret ångrat sig och inte vill medverka till att bemanna kiosken gäller
att (om inget annat beslutats av styrelsen) medlemskapet med automatik omvandlas till
stödmedlemskap och ev spelarlicens återkallas.
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Förmåner vid medlemskap i Bangolfklubben Linjen

Snabbguide 2018
Typ av medlemskap

Stödmedlem

Spelmedlem

Spel- och kioskmedlem

Spela/träna i Badhusparken

Rabatterat pris

Ja, fritt

Ja, fritt

Spela/träna i Bangolfhallen och
Puls arena

Rabatterat pris

Rabatterat pris

Ja, fritt

Delta i klubbaktiviteter

Rabatterat pris

Ja

Ja

Delta i klubbtävlingar

Rabatterat pris

Ja

Ja

Tillträde till klubbstugan

Ja

Ja

Ja

Bli invald i styrelsen

Ja

Ja

Ja

Delta i kommittéarbete och andra
uppgifter

Ja

Ja

Ja

Utbildning i Grönt Kort

Ja

Ja

Ja

Ansöka om spelarlicens

Nej

Ja

Ja

Delta i individuella tävlingar

Nej

Ja

Ja, full subvention av
startavgiften

Delta i SM-tävlingar

Nej

Ja

Ja, full subvention av
startavgiften

Möjlighet att bli uttagen till seriespel där klubben subventionerar
resor, boende och mat

Nej

Ja

Ja

Medlemsavgift 2018

Ja, 100 kr

Ja, 100 kr

Ja, 100 kr

Spelavgift 2018

Nej

Ja, 1 700 kr

Ja, 450 kr

Totalt (2018)

100 kr

1 800 kr

550 kr
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