ATT VARA MEDLEM I WERMDÖ GOLF & COUNTRY CLUB
Följande är en sammanfattning av dina förmåner, rättigheter och skyldigheter som medlem.
Besök gärna hemsidan www.wgcc.se där allt finns mer utförligt.
Rätt till spel på banan
Ett medlemskap ger inte automatisk rätt att gå ut på
banan. För att få spela måste du ha:
 betalat årsavgiften
 minst ha hcp 54, inneha ”grönt kort” eller tar
lektioner och är på väg att ta kortet.
Årsavgift
Årsavgiften bestäms av årsmötet. Fakturering sker i
början av varje år. Först debiteras avgiften i WGCC
med förfallodatum kring sista februari och därefter
spelrättsavgiften i WGAB som kan, om så önskas,
delas upp i två rater med förfallodatum sista mars
och sista april då den också ska vara slutbetald för att
medlemskapet fortsatt ska vara aktiverat. För det fall
beslut fattas på årsmötet om ändrade avgifter
regleras det i efterhand. Fakturor sänds i första hand
ut genom e-post, anmäl till kansliet om du föredrar
brev.
Klubbtävlingar/Fester
En livaktig tävlingskommitté arrangerar en mängd
klubbtävlingar och fester under säsongen. Anmäl dig
till så många som möjligt. Det är ett utmärkt sätt att
lära känna andra medlemmar och allt är arrangerat
för din skull! På fester och till vissa tävlingar har du
möjlighet att ta med din make/maka/sambo eller
annan bekant även om denne inte är medlem. På
anslagstavlorna i klubbhuset och på hemsidan hittar
du alla aktuella tävlingar och där kan du också
anmäla dig. Till varje säsong trycker vi upp tävlingsprogram i praktiska fickformat som du hämtar i
receptionen.
Utöver större klubbtävlingar har vi flera olika aktiva
kommittéer med sina veckovisa tävlingar:
Dam- och herrveteraner, juniorer, damer och herrar
har egna tävlingsdagar under hela säsongen, bland
annat ”Onsdagstävling” för Damerna på förmiddagen
och Herrarna på eftermiddagen. Startavgifter bidrar
till bland annat penningpriser där du kan hämta ut
inspelat belopp i form av varor i shopen eller profil-

produkter. Läs mer på hemsidan eller be receptionen
och/eller kansliet om mer information.
Säsongstävlingar
Det spelas ett antal tävlingar i cup-form där du har
möjlighet att delta. På anslagstavlorna och på
hemsidan hittar du all information och receptionen
känner till det mesta.
Uppdatering av spelhandicap
Vi eftersträvar att handicapsystemet efterlevs så att
alla har så rättvisa handicap som möjligt och ser
gärna att man gör registreringar av både sina lyckade
som mindre lyckade rundor. Du kan göra registreringen i vår medlemsdator eller på ”min golf” på
Golf.se. Logga in med ditt golf-id och lösenord. Har
du glömt lösenordet kan du alltid beställa nytt
genom att klicka på ”glömt lösenord”, ett nytt lösenord kommer då till din e-post. Kontakta kansliet om
du behöver hjälp.
I samarbete med Golfförbundet gör vi årliga
revisioner där det med matematiska metoder,
baserat på gångna årets registrerade rundor, räknas
ut vad spelare bör ha för handicap, på vår hemsida
finns mer att läsa om det. Handicap-kommittén kan
alltid hjälpa till med uttolkning och hjälp.
Bokning av starttider
Allt spel på banan då receptionen är öppen kräver
tidsbokning. Du kan boka tidigast 7 dagar i förväg. Du
har också möjlighet att ta med max 3 gäster, i din
boll, förutom lör-, sön-, helgdag före kl 08.00 då det
endast går att boka 3-bollar. Bokning gör du lättast
via ”min Golf” och receptionen kan vara behjälplig.
Tennis och pool
Dessa är utan avgift för alla medlemmar. Du är
självfallet välkommen att ta med gäster och betalar
för dem en clubfee på 150 kr per dag för vuxen och
50 kr för junior. För barn under 15 år är detta gratis.
Tennisbollar och racket får du låna i receptionen där
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du även bokar tid. Vill du ha lektion? Vi har kontaktuppgifter till tränare som kan hjälpa dig, prata med
receptionen. I omklädningsrummen finns handdukar
att låna, dessa får dock inte tas med till poolen.
Golflektioner, golfvagn, polletter och utrustning
Allt detta får Du hjälp med hos våra pro´s i
Golfshopen. Håll utkik på hemsidan för träningstillfällen och andra erbjudanden.
Golfbil
Klubben har ett antal golfbilar som hyrs ut via
receptionen. I första hand hyr vi ut till de som är i
behov av att använda golfbil. Egna golfbilar får
användas. Visa hänsyn till gående spelare och håll din
plats i ”kön” och stressa inte på bollen framför.
Klädsel
En praxis på klubben är att inte bära jeans,
träningsoverall, T-shirt, linne eller sportshorts på
banan.
Båtplats
Såväl gäster som medlemmar har rätt att angöra
gästbryggan vid besök på klubben. Om besöket
föranleder övernattning erläggs 200 kr i hamnavgift
till receptionen, är receptionen obemannad så
använd ett greenfeekuvert. Ett begränsat antal
båtplatser hyrs ut till i första hand medlemmar.
Nyhetsbrev och tidningen Svensk Golf
I ditt medlemskap som golfmedlem får du hem
tidningen i brevlådan medan Nyhetsbrevet sänds ut
via e-post. Se till att din bostadsadress, e-postadress
och andra kontaktuppgifter är uppdaterade på ”min
golf”. Du kan även maila ändringar till kansliet. Vi tar
gärna emot idéer till inslag i Nyhetsbrevet, till
exempel en kul bild från tävling eller härliga naturupplevelser du haft under rundan, kontakta kansliet!

Andelsmedlem
 innehar andel/är delägare i klubben och har
således rösträtt vid Årsmötet.
 innehar bagbricka vilken alltid ska vara synlig på
bagen. Saknar du bricka kan den hämtas hos
kansliet.
 har rätt att medverka på KM och att mottaga
vandringspriser vid tävlingar där sådana utdelas.
 har förmånen att boka en tid längre fram i tiden
om man planerar en kompistävling till exempel
och behöver kunna planera i god tid. Bokas
genom kansliet.
 har möjlighet att hyra bagskåp. I dagsläget har vi
kö till dessa och väntetiden är ca 1-2 säsonger.
Skåp i omklädningsrum finns i regel alltid att tillgå.
Ring kansliet så får du hjälp.
 andelsmedlemmars barn som är under 10 år
spelar gratis tillsammans med föräldrarna. Minst
grönt kort eller pågående kurs till grönt kort gäller
som för övriga medlemmar. Då barnen fyller 10 år
krävs andelsbevis eller medlemskap i ungdomskvoten. Juniorkommittén och kansliet har mer
information.
Övriga medlemskap
Andra typer av medlemskap som ingår i olika
kampanjer, hyresmedlemskap och liknande är
årsmötesbeslutade och gäller på årsbasis.

Vi som arbetar på klubben är till för Din skull! Tveka
aldrig att be oss om hjälp! Det vi inte vet tar vi reda
på och problem löser vi tillsammans.
Välkommen till Wermdö Golf & Country Club!
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