
medlem
fulltid
fulltid plus
vardag
vardag plus
brons
Årsmedlem
sjögärdet
greenfee
ungdom
ungdom plus
junior
minior
knatte
passiv
familj

pris 2020
6 900 kr

7 900 kr

5 600 kr

6 500 kr

4 400 kr

7 300 kr

2 800 kr

1 700 kr

3 900 kr

5 200 kr

2 700 kr

1 700 kr

gratis
900 kr

16 500 kr

innehåll
Obegränsat spel

Obegränsat spel på NynGk, Husby GC* & HaningeStrand GK*

Obegränsat spel på helgfria vardagar, 100 kr i rabatt på helgdagar.

Obegränsat spel vardagar på NynGk, Husby GC & HaningeStrand GK

10st 18-hålsronder (kan ej delas i 9 hålsronder) samt fritt spel på Sjögärdet.

Innehas 1 år, spelrätt fullvärdig (utan aktie)

Obegränsat på Sjögärdet, 1 greenfee & 100 kr rabatt på stora banan

2 greenfee, 100 kr rabatt stora banan & specialpris på Sjögärdet

22-27 år, obegränsat spel

22-27 år, Obegränsat spel på NynGk, Husby GC* & HaningeStrand GK*

16-21 år, obegränsat spel

11-15 år, obegränsat spel

0-10 år, obegränsat spel

Utan aktivt medlemsskap eller golf-id

2st vuxna fullvärdig, obegränsat antal barn t.om. 21år på samma adress

Nynäshamns GK | Körunda 40 | 148 91 Ösmo | info@nynashamnsgk.se | www.nynashamnsgk.se | tel: 08-524 305 91/99

Samtliga avgifter består av medlemsavgift 600 kr.

För obegränsat spel och begränsade antal ronder (Brons) menas spel på 
stora banan samt Sjögärdet och spel på vintergreener (avräknas ej).

Greenfeeutbyten med andra klubbar kan nyttjas av Fullvärdig, Vardag, 
Brons, Årsmedlem, Familj samt knatte, minior och junior.

Fullvärdig, vardag och ungdoms medlem har rätt att nyttja de enligt 
avtal fria rundor på överenskomna klubbar 2020.

* Fri bokning vardagar. Helger före 08:00 eller efter 13:00

Aktiemedlemskap

Ansök om medlemskap
på  w w w.n y n a sh a m ns g k .se

greenfeecheckar Mängdrabatt på greenfee: 10st - 3800kr / 5st - 1950kr


