Prisliste 2018- Atlungstad Golf

Aktivitet:

Pris kr

Kommentar

---

ÅRSAVGIFTER (inkl. medlemskap i AGK)
Voksne, fritt spill
Aksjonær i AG
20.12.10)
Ikke-aksjonær
01.10.18.
Nybegynner
tidligere
mellomtiden.
Nytt medlem
benyttet

7.000

Skal kjøpe/har kjøpt ny aksje i AG (ref.infomøte i AG

9.000

Kr 2.000 tilbakebetales dersom man kjøper aksje innen

5.000

Gjelder de som fikk utstedt golfkortet i AGK i 2017, eller

5.000

medlem i AGK som ikke vært medlem i annen klubb i
Uavhengig av aksjeeierskap i AG.
Gjelder de som melder seg inn i AGK i 2018, og som ikke har
nybegynner-tilbud i AGK tidligere. Uavhengig av

aksjeeierskap i AG.
Juniorer*, fritt spill
Født 1999-2005
i AGK 2017)
Født 2006-2008
i AGK 2017)
Født 2009 og senere
banen.)
Studenter, fritt spill
Født 1991-1998

3.100

Ingen krav til aksje (1.550 for de som fikk utstedt golfkortet

2.100

Ingen krav til aksje (1.050 for de som fikk utstedt golfkortet

600

4.900

Familier**, fritt spill
Med aksjer
13.900+800 pr junior
Uten aksjer
17.900+800 pr junior
Greenfeespill
Voksen
Junior*

1.600
1.000

Ingen krav til aksje (Det er visse restriksjoner for spill på

Ingen krav til aksje. Studentbevis må framvises.

2 aksjer kreves

rabatert greenfee
rabatert greenfee

Alle overnevnte priser gjelder ved betaling innen 20.januar. Ved betaling etter 20.januar, eller ved oppdeling av faktura (1.forfall
20.januar og 2.forfall 20.april), økes prisen med 200 kroner. Ved betaling etter 20. april økes prisen med 400 kroner. Ved månedlig
betaling økes prisen med 400 kroner. Leid aksje gir samme rettigheter og priser som for aksjonærer.

AKSJE
Aksje i AG

8.000

GREENFEE
Voksen
Junior*

400|550
175|225

Hverdager (man-fre) | Helg (lør-søn)
Hverdager (man-fre) | Helg (lør-søn)

9-hulls runde
300|150
Voksen|Junior*|(Uavhengig av ukedag)
Medlemmer i samarbeidende klubber gis ca 20% rabatt.
NYBEGYNNERKURS
Voksen
4.495
Inkl. Fritt spill AG og medlemskap i AGK, 2017
Junior, født 1999-2005
3.495
Inkl. Fritt spill AG og medlemskap i AGK, 2017
Junior, født 2006 og senere
2.995
Inkl. Fritt spill AG og medlemskap i AGK, 2017
Se atlungstadgolf.no – 'Klubben' – 'Kurs' - for nærmere informasjon om kursinnhold og -datoer.
MEDLEMSKAP I AGK, UTEN HCP-KORT
Voksen
600
Junior, født 1999-2009
300
Junior, født 2010 og senere
150
*Som junior regnes medlemmer født 1999 eller senere.
** Som familie regnes 2 voksne + alle juniorer i samme husstand

