Semester - bo i soliga Byxelkrok
Byxelkroks Golf & Stugor
Moderna fullutrustade stugor & våningar
med 2 – 6 bäddar.

Utbetalning av värvningsbonus 2018

Gratis golfspel

I år börjar vi betala den bonus för värvningar som inleddes 2014. De som värvade en senior
erhåller i bonus det belopp som motsvaras av den medlemsavgift man hade 2017. För
värvning av junior ersätts man av det belopp som den värvade juniorer betalade 2014.
Bonusen dras av på årsfakturan. För värvningar 2015 och 2016 återkommer vi nästa år.

Per stuga alt. våning har två vuxna och barn
till och med 17 år och tillhörande nationell eller
internationell golfklubb, fritt spel på
golfbanan Storängen.

Medlemsavgifterna är i år oförändrade för alla medlemskapen.
OBS! Vid betalning av medlemsavgiften:

Välkommen att boka ditt boende!
bokning@golfstugor.se

Det är möjligt att dela upp betalningen i två delbetalningar. Kontakta kansliet:
info@byxelkroksgk.se och meddela oss.

www.golfstugor.se

För Silver- och Krokenmedlemmar gäller äkta maka/sambo rabatt med 100 kr per person.
Avdraget gör ni själva vid betalningen.

Fjällstuga i Funäsdalen uthyres,
v. 8 (skidor) och v. 34 (golf och fjällvandring)

Erolls Krog & Café

Tel. 0485-280 48 / 070-661 01 43

Preliminära öppettider:.
Fr.o.m. maj öppet helger t.o.m. vecka 25.

golfarne@telia.com /

Fr.o.m. midsommarveckan öppet varje dag fram
till början av augusti med luncher, smörgåsar,
kaffebröd mm.

Lillängens korthålsbana och range
Motionsgolf för alla åldrar

Vin- och ölrättigheter med lokalproducerade
goda ölet BlåEld.

Håkan Fransson tillsammans med hans team har kurser för
alla – allt från nybörjare till låg-handicapare.
På Lillängen finns under vår och sommar:
- Nybörjarkurser
- Privatlektioner
- Golf-Kul för de minsta
- Sommargolfskolor för knattar och juniorer
- Widén Åkeri Tour Lillängen, söndagar hela sommaren,
med tävlingar för juniorer och knattar
- KM Short Games, seniorer och juniorer
- Greenfeespel på Lillängen
- Fotbollsgolf (SGF:s nya gren, golf o. fotboll)

Golf godkänt för friskvårdsbidrag
Fr.o.m. 2018 kan arbetsgivare erbjuda sina
anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag för i
princip all form av golfspel, träning och
utbildning för max 5 000 kr., t.ex. spelrättsavgift,
greenfeeavgifter, egen träning på drivingrange,
nybörjarkurser, golflektioner med vissa
restriktioner.
Ej godkänt är medlemsavgifter, golfutrustning,
avgifter för golftävlingar.
Om ni vill utnyttja friskvårdsbidraget hos er
arbetsgivare, använd årsfakturan och er
betalningsavi som kvitto.

Lillängen
På Lillängens range och korthålsbana blir det
som vanligt nybörjarkurser, privatlektioner,
golf-kul för de minsta, KM Short Games,
juniortävlingar mm. med Håkan Fransson och
hans tränarteam Philip B. och Gustaf O.

Mer information och anmälan till Håkan Fransson

Välkomna!

golffransson@hotmail.com
www.golffransson.se

Byxelkroks Golfklubb, Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok
Tel. kansli: 0485-280 48
info@byxelkroksgk.se ; www.byxelkroksgk.se

Klubben och anläggningen förbehåller sig rätt till ändringar om förutsättningarna ändras, force majeure.
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Medlemsformer i Byxelkroks Golfklubb 2018

Golfens dag 26 maj

Banan 2018

Golfens dag anordnas på de flesta golfbanorna i
Sverige den här dagen. Välkomna, båda nya
och gamla inom golfen till en trevliga golfdag.

Storäng I (gamla banan) och Storäng II (nya
banan) spelas inte på fastställda dagar. Utlagda
scorekort visar vilken bana som gäller för
dagen.

Preliminärt program vid golfbanan
1. Puttävling
2. 9-håls par tävling där paret ska bestå av en
nybörjare + en erfaren golfare. Nybörjaren
slår alla puttar, den erfarne golfaren de övriga
slagen.
3. Tipspromenad
4. Prova på boule spel
Mer info kommer på hemsidan

Damgolf och Herrgolf
Herrgolf respektive damgolf kör preliminärt
igång vecka 26 med herrgolf på måndagar och
damgolf på onsdagar. Anmälan på lista vid
kansliet dagen innan.

Greenfeeförmån
Som Silver- och Krokenmedlem erhåller du
under 2018 förmånen att på dina golfrundor få
bjuda in en golfgäst till reducerat pris på
ordinarie greenfee vid spel på golfbanan.

Faddergrupp 2018
En faddergrupp startade förra året och hade nio
träffar med spel. Faddrarna fortsätter i år och
spelar med nybörjare och andra, som vill
komma igång med sitt golfspel på banan.
Kontakt med en fadder: info@byxelkroksgk.se

Tävlingar
Tävlingsprogrammet är ännu klart, vi hänvisar
till klubbens hemsida under våren:
KM, Ölands Bank Junior Tour, klubbtävlingar,
Ölandsmästerskapen.

Distansmedlem
I Distansmedlemskap ingår en personlig
grenfeebiljett för en dags spel på Byxelkroks
golfbana Storängen.
Kontakta kansliet innan spel.

Baghotell
Efter många duster med leverantören kom de
sista delarna till skåpen under senhösten 2017.
Baghotellet består av 36 låsbara skåp med
måtten: 70 x 70 x 122 cm.
Innehavarna håller själv med hänglås.
Välj mellan:
Pris underskåp: 500 kr/år.
Pris överskåp: 400 kr/år.
Intresseanmälan: info@byxelkroksgk.se

Bagetikett 2018
Bagetikett kommer endast att skickas till
medlemmar med adress utanför de Nordiska
länderna.
Vi slutar med bagetikett för medlemmar boende
i Sverige.

Boulebanan
Boulebanan med två spelplaner på den gamla
parkeringsplatsen invigs till våren.
Vi söker intresserade som vill vara
kontaktpersoner och också delta i sommarens
lagspel.

Dina adressuppgifter mm.
Fel adressuppgifter förekommer i golfens
medlemsregister GIT och ”Min golf”.
Du ändrar själv dina medlemsuppgifter, som
e-postadress, bostadsadress mm
Gå till www.golf.se och logga in på Min golf
med ditt golf-ID och lösenord.
.
På Min Golf registrerar du också dina sällskapsronder och anmäler till tävlingar.

2 230:-

Silvermedlem, Senior, äkta makar/sambo (avser två pers.)
2 230 + 2 230 = 4 460 kr minus rabatt 200 kr (100 kr/pers.) = 4 260:(Rabatten drar medlemmen själv av vid betalningen.)

4 260:-

Silvermedlem, Yngre senior, 22 – 25 år (födelseår 1993-96)
Silvermedlem, Junior, t.o.m. 21 år
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840:490:-

Nybörjare
se nedan under GröntKortmedlem.
Krokenmedlem, Senior

1 850:-

Krokenmedlem, äkta makar/sambo (avser två personer)
1 850 + 1 850 = 3 700 kr minus rabatt 200 kr (100 kr/pers.) = 3 500 kr
(Rabatten drar medlemmen själv av vid betalningen.)

3 500:-

Spelrättighet endast på golfbanan Storängen.
Medlemsform för medlem, som är medlem i annan golfklubb eller
endast spelar på golfbanan Storängen.
OBS! Krokenmedlem:
- registreras inte i GIT som aktiv
- kan inte boka tider i GIT utan annan klubbtillhörighet
- får inte Svensk Golf, men SGF:s golfförsäkring gäller
Greenfeemedlem
Greenfeemedlemskap endast för golfare bosatta i de Nordiska
länderna Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island.
Spelrättighet mot greenfee på de flesta golfbanorna, inklusive
Byxelkroks golfbana Storängen.

339:-

Distansmedlem
Greenfeemedlemskap för golfare bosatta utanför de Nordiska
länderna Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island.
Spelrättighet mot greenfee på de flesta golfbanorna, inklusive
Byxelkroks golfbana Storängen.
(OBS! En personlig greenfeebiljett ingår på hemmabanan.)

690:-

GröntKortmedlem, Senior, fr.o.m. 22 år
GröntKortmedlem, Junior, t.o.m. 21 år

2 600:1 950:-

Medlemskap endast för nybörjare
Medlemskapet inkluderar utbildning för Grönt kort.
Kontakt: Tränare/pro Håkan Fransson: golffransson@hotmail.com
Spelrätt BödaKroken (Endast för medlem i Byxelkroks GK)
Silver- eller Krokenmedlem med officiellt hcp/grönt kort i Byxelkroks GK
kan som tillägg till medlemsavgiften köpa en spelrättighet till Böda
Sands golfbana.

Norra Öland, solsäkert golf-, kultur- och semesterparadis. Inte bara klubbens två banalternativ med delvis
skilda karaktärer, utan också milslånga sandstränder, eller härliga bad vid avskilda kalkstensklippor,
romantiska solnedgångar över Kalmarsund med Blå Jungfrun, Böda Ekopark, orkidé- och blomsterängar,
stormansgård från järnåldern i Skäftekärr samt Blå Öland-solkustturer, se Öland från havet.

Avgift

Silvermedlem, Senior, fr.o.m. 26 år

Stödmedlem (medlemskap utan spelrätt)
Denna medlemsform är till för tillfälligt uppehåll i golfspelet eller som
stöd till golfklubben.
Ingen spelrätt på någon golfbana, inkl. golfbanan Storängen.

1 050:-

300:-
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