Verksamhetsplan
Norråva GK 2020

Priser 2020 (med reservation för årsmötets ev ändringar)
Medlemsavgift Klubben
Årsavgift Senior

845 kr

Årsavgift Junior 595 kr

Medlemspriser på Norråva Golfgård
Årskort Senior* 3990 kr
Årskort Barn 0-15 år

1.450 kr

Årskort Junior 16-21 år

2.150 kr

* Betala före första mars då är priset kr 3.750 kr

Vill du köpa årskort i förväg så går det bra. Betalning till AC Nathanson HB, PG 271799-9. Ange namn och adress
på inbetalningen

Greenfee Golfgården
Generellt gäller differentierad greenfee hela säsongen. Gällande Greenfee hittar du i Betalkuren på Hemsidan eller
i Kaffestugan. Vid tider då receptionen är stängd går det bra att betala med Swish, så även i kiosken där endast
Swishbetalning gäller.
Greenfee vardag 210 kr
Greenfee helg

290 kr

Sommargreenfee 220 kr
Greenfee Barn 0-15 år

100 kr

Kvällsgreenfee fr kl 18.00

100 kr

Medlemmar har 20 kr i rabatt på Greenfee vardagar och 40 kr på helger.

Norråva Golfgård vill premiera de Norråva gk:s medlemmar som spelar
mycket på Norråva!
20 st betalda greenfees ger ett årskort som gäller för fritt spel resten av året. Det enda som krävs är att du skriver
in dig med namn, klubb och Golf-id när du betalar din greenfee. Efter 20 betalda greenfees skickas ett årskort
hem till dig.

Värva ny medlem, fullbetalande senior
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Är du medlem i Norråva GK och värvar ny fullbetalande seniormedlem, fr o m 21 år, får du 100 kr per styck som
tack för ditt engagemang. För att kunna få värvningspremien skall ditt Golf-ID finnas med på nya medlemmens
ansökan. Du kan värva max 10 nya medlemmar. Utbetalning av värvningspremie sker som ett avdrag på nästa års
medlemsavgift.
Norråva GK tar ej ansvar för att du fyller i rätt Golf-ID, ofullständiga Golf-ID alternativt otydliga/oläsliga GolfID. Ingen efterregistrering av Golf-ID på inlämnande ansökningar är möjlig.

1

Familjerabatter
Barn, utöver det första, i samma familj får lägre pris på sitt medlemskap. Första barnet betalar 595 kr/år, övriga
barn i familjen betalar endast 300 kr/år. Golf-ID till vuxen familjemedlem medlem i Norråva GK anges vid
medlemsansökan. Som barn räknas man i detta sammanhang tom det år man fyller 21 år.

Tävlingar 2020
Vårruset

16 Maj

Flaggtävling

6 juni

Midnattstävlingen

18 Juni, Pro-tävling

Chansen, sponsortävling

4 Juli

Klubbmästerskap

22 Aug

7:an, sponsortävling

5 Sept

Höst Greensome

26 Sept

Eclectic

Återkommer med datum

Matchplay, spelas maj-september

Anmälan sker senast 15 maj till Kaffestugan

Onsdagsgolfen inkl Mac Duff cup

13 maj – 12 aug(14ggr)

I planen för 2020 ligger att samtliga tävlingsavgifter betalas i samband med tävlingsanmälan via mingolf.se.

Norråva GK reserverar sig för ev felskrivningar samt att programmet kan komma att ändras under säsongen.
Schema och mer information kommer att finnas på Hemsidan och på klubbens anslagstavla på Norråva.
Tävlingskommittén:
Kerstin Engström, David Kjerrgren, Jörgen Lundqvist Pepe Nilsson
Vi tar tacksamt emot fler frivilliga att hjälpa till vid tävlingarna.

Utbildning
Pro Marcus Edblad fortsätter med både medlemsträningar, Gröntkortkurser, Knatte och juniorträningar.
Torsdagsklubben kommer återupptas i sommar, återkommer om detta på Hemsidan.
Tider i Vinterstudion kommer erbjudas till medlemmar, kontakta Pepe N eller Marcus.

Golfutrustning:
Kommitteér
Mer information kommer på hemsidan, under respektive kommitté samt ute på klubbens anslagstavla på Norråva.
Varje onsdag kl 18.00 träffas alla som vill spela en runda, damer och herrar. Inom onsdagsgolfen spelas Mac Duff
Cup. Den som önskar deltar. Vill du inte tävla deltar du utom tävlan. Det viktiga är att spela.
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En enkel shop med bassortiment av bollar, handskar mm kommer finnas i receptionen.
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Seniorkommittén
Christer Larsson, Jörgen Lundqvist och Anders Windahl
Seniorgolfen startar spelet i början av Maj. Spel sker på Tisdagar och Torsdagar med start kl 9.00. Från och med
slutet av Juni t o m augusti sker start kl 8.30. Alla medlemmar, damer och herrar 50 år fyllda är hjärtligt
välkomna. Fullständigt spelschema finns på vår hemsida, www.norravagk.se.

Övrigt
Vi hoppas att under säsongen i samband med medlemsträningar ordna lite mer kul som grillkvällar eller liknande.
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Under våren planeras en Kick off/planeringsdag för kommitteér och för medlemmar som vill hjälpa till med
klubbarbete.
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