
Betalningar via Min Golf 
Som vi tidigare informerat om introduceras nu ett nytt sätt att betala årsavgiften i Golfklubben. Din 
årsavgift består av en medlemsavgift och en spelavgift och under de närmaste dagarna kommer dina 
avgifter för 2023 att läggas upp i Min Golf. De nya avgifterna (som beslutades på årsmötet) finner du 
nu på hemsidan/medlemskap. Avgifterna för 2023 kommer du endast att kunna betala via Min Golf. 
Du får ett mail när allt är upplagt i Min Golf. 
 
Vi gör detta eftersom Svenska Golfförbundet lanserat en ny plattform i GIT med nya funktioner. 
Därmed stängs gamla funktioner och det är inte längre möjligt att skapa fakturaunderlag till 
pappersfaktura, som vi tidigare gjort. 
 
För att du ska bli aktiverad för spel behöver du betala hela summan, alla tilldelade avgifter, innan 
säsongen 2023 startar. 

När du loggat in på Min Golf har du 4 betalsätt att välja mellan. Läs gärna igenom bifogad instruktion 
innan du startar betalningen. 
OBS! Vi ser gärna att du bockar i samtliga avgifter för betalning redan i första bilden. Det innebär att det blir 
en betalningstransaktion istället för två eller flera (bl a skåpavgift). Enklare för dig och lägre transaktions-
kostnad för klubben.  

Vi hoppas nu att alla medlemmar stöder klubben genom att betala i tid. Även om banan inte har 
öppnat så har klubben fasta kostnader året runt samt att det redan nu tillkommer kostnader för 
skötsel i och med iordningställandet av anläggningen/våra banor inför säsongen. Det är viktigt att vi 
har en god likviditet och därmed skapar förutsättningar för en riktigt fin säsongsstart! 

Fördelar för dig som medlem 

• Är du Vårdnadshavare kan du enkelt betala för din underårige. Medlemmar i samma 
familjegrupp kan också betala för varandra i Min Golf. 

• Du kan enkelt få ut ett kvitto på din betalning. Exempelvis vad gäller spelavgiften som 
underlag för Friskvårdsbidrag.  

• Ditt medlemskap aktiveras direkt vid betalning.  
• Alla dina betalda avgifter sparas i din historik på Min Golf. 

Fördelar för klubben 

• Smidig och tidssparande lösning med enkel administration. 
• Medlemskapet aktiveras automatiskt i GIT direkt när samtliga avgifter har betalats. 
• Genom avtalet med Swedbank Pay får klubben betalt direkt oavsett vilket betalsätt som 

medlemmen väljer. 
• Enkel avstämning av de som inte betalat sina avgifter. 

Behöver du hjälp är du välkommen att ringa oss 0224-530 77 eller besöka oss på kansliet. Du är välkommen 
mellan kl. 10 – 14 tisdagar, onsdagar och torsdagar under vecka 12 och 13 då vi har avsatt tid särskilt för 
detta.    

Vänliga hälsningar! 
Ann-Mari och Karin  


