
Viktigt informationsmail till alla medlemmar i 
Sälenfjällens golfklubb 
Ute snöar det och skidsäsongen står för dörren men detta till trots arbetar vi 
med förarbetet inför kommande sommar och därmed en ny golfsäsong. 
Svenska golfförbundet presenterar dagligen nyheter som berör klubbens 
administration. 

Ja golf Sverige har fått ett nytt och modernt IT system som numera kan nås 
online. Systemet är mera integrerat med hemsidan eller appen MIN GOLF som 
alla golfare med Svenskt golf-ID kan logga in på.  

Viktiga NYHETER inför avgiftsdebiteringen 2023 

Golfklubben kommer inte längre att fakturera årsavgifterna som tidigare utan 
nu tilldelar vi avgifter via MIN GOLF vilket betyder att det är där ni betalar era 
avgifter framledes. 

Alla avgifter är individuella och betalas därför i första hand individuellt i appen 
eller i datorn på MIN GOLF under Mina sidor. 

Om ni tidigare haft samfakturering (familjefaktura), vilket innebär att en person 
betalar för flera, och vill ha det så fortsatt så måste NI agera aktivt i MIN GOLF. 
Det här är inget vi på klubben kan hjälpa/göra åt er då detta görs på era 
individuella Mina sidor som vi inte har tillgång till. 

Gå in på MIN GOLF under Mina inställningar - sekretess och nix, och där tillåter 
ni att hen kan betala avgifterna. 

Vi tydliggör våra Köpevillkor inför 2023 då de kommer upp under respektive 
avgift i MIN GOLF. Se nedan. 

Medlemskapstyper och Årsavgifter 2023 

Inför 2023 bibehåller vi våra tre medlemskapstyper. På årsavgifterna sker en 
mindre ökning som höstmötet tog beslut på den 20 november. Om detta kan ni 
läsa nedan. 

Familjerabatt 

Gällande Familjerabatt, (2 vuxna och 2 barn under 18 år, alla skrivna på samma 
adress och alla medlemmar i klubben. Läs mera under Medlemskapstyper 
nedan) 



Den som är inskriven som vårdnadshavare i vårt register är den som får den 
underåriges avgifter för betalning och det är den som får de 700 kronorna i 
rabatt. (Rabatten kan ni läsa om nedan under Familjemedlemskap) 

Den andre föräldern i familjemedlemsskapsgruppen måste själv administrera 
sina avgifter då dessa inte kommer tillsammans med övriga i familjegruppen.  

Vill ni ha det som tidigare år när ni fick faktura, att en i familjen betalar allt, då 
måste hen aktivt gå in i MIN GOLF under Mina inställningar – sekretess och 
nix, och där tillåta detta. 

Personliga förändringar inför kommande GOLF säsong? 

Vet ni med er att ni inte kommer att vara medlem i SFGK 2023 eller om ni vill 
ändra medlemskapstyp så meddela oss detta snarast eller senast den 15 
januari 2023. Gör ni det så slipper ni att få några avgifter tilldelade. Kan göras 
via mail eller via telefon på våra telefontider.  Se faktaruta längre ner.  

Här kan ni även passa på att meddela adressförändringar, mailadress 
förändring, telefon eller andra förändringar men dessa kan ni också själva lägga 
in under Mina sidor på MIN GOLF.  

Faktura  

Via MIN GOLF finns också möjligheten att få en faktura vilket ni kan läsa mer 
om i textbilaga nedan eller titta på via bifogad länk.   

Nya betalsättet kanske inte passar er av olika skäl, ni kanske inte vill eller ni 
kanske inte kan betala via MIN GOLF. Maila eller ring oss så löser vi det på 
bästa sätt tillsammans. Se faktaruta. 

 

Medlemsskapstyper och Avgifter 2023 

Medlemskap typ 1 – 2800 kr varav medlemsavgift 100 kr, spel avg 2700 kr 

Huvudmedlemskap i Sälenfjällens GK, fritt spel 

Medlemskap typ 2 – 1900 kr varav medlemsavgift 100 kr, spel avg 1800 kr.  

Innebär begränsat spel  ss 6 st – 18 hålsrundor eller 12 st – 9 hålsrundor.  

Kan väljas av såväl den som har huvudmedlemskap i SFGK som den som har sitt  

huvudmedlemskap i annan klubb 



Medlemskap typ 3 - 2500 kr varav medlemsavgift 100 kr, spel avg 2400 kr 

Huvudmedlemskap i annan golfklubb men även med i Sälenfjällens GK, fritt spel 

Juniorer – 900 kr varav medl avg 100 kr, spel avg 800 kr.  

Familjerabatt 6300 kr.  

Familjerabatt utgår på spelavgiften, 2 vuxna och 2 barn under 18 år, alla 
skrivna på samma adress. Det innebär att i medlemskapstyp 1 utgår en grupp 
rabatt på 700 kr och på medlemstyp 3 utgår en grupprabatt på 100 kr. På detta 
tillkommer sedan medlemsavgiften 100 kr x 4 så i båda fallen slutar beloppet i 
sin helhet på 6700 kr. 

 

Köpevillkor  

Artikeltyp Köpevillkor  

   

Årsavgift 

 

Medlemsavgift 

Avgiften betalas 
av alla 
medlemskapsty
per 

Årsavgiften består dels av en medlemsavgift, dels en spelavgift.  

 

Medlemsavgiften baseras på klubbens spelår som är den 1 februari till den 31 januari 
året efter.  

Medlemsavgiften är inte återbetalningsbar. Det gäller även vid eventuellt utträde 
eller uteslutning under det aktuella verksamhetsåret. 

 

 

Artikeltyp Köpevillkor  

   

Spelavgift 

Gäller 
medlemstyp 1 
och 3. 

 

Spelavgiften baseras på klubbens spelår som är den 1 februari till den  

31 januari året efter.  

Spelavgiften gäller för en spelrätt på klubbens anläggning under den giltighetstid 
som anges vid avgiften. 

Spelavgiften är inte återbetalningsbar för det fall du -  oavsett skäl - inte kan utnyttja 
din spelrätt under hela eller del av den aktuella perioden. Vid eventuell  

längre tids sjukdom eller skada, eller om andra synnerliga skäl föreligger, kan 
golfklubben besluta om kompensation eller återbetalning. 

 



 

 

Artikeltyp Köpevillkor  
   
Spelavgift 
 
Gäller för 
medlemstyp 2 
Begränsat spel 

Spelavgiften baseras på klubbens spelår som är den 1 februari till den  
31 januari året efter.  
 
Spelavgiften gäller för en spelrätt på klubbens anläggning och medger 6 st 18- 
hålsrundor eller 12 st 9-hålsrundor. När rundorna är förbrukade betalas 
Dalagreenfee för resterande rundor. 
 
Spelavgiften är inte återbetalningsbar för det fall du -  oavsett skäl - inte kan  
utnyttja din spelrätt under hela eller del av den aktuella perioden. Vid eventuell  
längre tids sjukdom eller skada, eller om andra synnerliga skäl föreligger, kan  
golfklubben besluta om kompensation eller återbetalning. 
 

 

 

 

 

FAKTARUTA 

Viktiga datum  

Informationsmail om nyheter går ut 1 december och 10 januari. 

Avgifterna tilldelas den 1 februari och ska vara betalda senast den 31 mars 
2023, därefter utgår påminnelseavgift. 

Mailadress dit ni kan skicka förändringar  info@salenfjallensgk.se 

NYHET för i år - Telefon och telefontider för Er som vill göra förändringar 
och/eller har andra frågor 

1-9 december mellan 16 – 18    Tina          070-6001017 

1-9 december mellan 18 – 20    Tilde        076-5736601 

 

 

 

 



Betala avgifter via Min Golf 
Det är enkelt att betala dina medlems- och spelavgifter från golfklubben 
via Min Golf. Läs hur du gör i steg-för-steg-guiden nedan. Längst ner 
finner du en länk till en instruktionsfilm 

 

1. Logga in på mingolf.golf.se med ditt golf-ID och lösenord. 

 
 

2. Klicka på ”Obetalda avgifter” högst upp på startsidan. (Denna 
knapp syns endast när du har avgifter att betala.)  
 

 
 

3. Bocka i rutan till höger om beloppet för avgiften du ska betala och 
klicka på ”Betala”. 

 
 



 
4. Kontrollera att köpinformationen och dina uppgifter stämmer och 

klicka på ”Nästa”. 

 
 

5. Läs igenom köpevillkoren, bocka för ”Jag accepterar köpevillkoren” 
och klicka på ”Nästa”. Ser annorlunda ut för Sälenfjällens golfklubb än i 
exemplet nedan. 
 

 
 

6. Betalning sker via Swedbank Pay. Har du redan ett konto kan du 
fylla i uppgifterna och logga in. Du kan också välja ”Betala utan 
inloggning”. 



 

7. Välj betalsätt och följ instruktionerna: 

  
 
− Swish – Betala via Swish och mobilt Bank-ID i mobilen. 
− Kort – Betala med kontokort eller kreditkort. 
− Faktura – Skickas från Swedbank Pay samma dag (senast dagen 

efter) till e-postadressen du angivit i Min Golf. Fakturan ska betalas 
inom 14 dagar. 

− Kredit – Välj att delbetala dina avgifter via Swedbank Pay. Klicka på 
alternativet för att läsa betalningsvillkoren. 

 

8. När betalningen är verifierad ser du ditt kvitto/bekräftelse. 
Klicka på ”Slutför” och betalningen är klar! 



 

 

Tips – kvitton och friskvårdsbidrag 

 Under Mina Inställningar – Genomförda betalningar i Min Golf 
hittar du alla dina tidigare genomförda betalningar. Genom att klicka 
på en betalning visas kvittot, som går att skriva ut som en PDF. 
 

 
 
 

 Under Mina Inställningar – Sekretess och nix, kan du bocka för 
att ditt personnummer ska visas på dina kvitton. Det underlättar om 
du vill ansöka om friskvårdsbidrag hos din arbetsgivare. 



 

 

 Under Mina Inställningar – Sekretess och nix, kan du 
bocka i för att godkänna att familjemedlemmar betalar 
dina avgifter. 

 

 

Enkel sammanfattning av ovan beskrivning av avgiftsbetalning via MIN GOLF  

Betala avgifter via Min Golf 

Det är enkelt att betala dina medlems- och spelavgifter från golfklubben 

via Min Golf. Läs hur du gör i steg-för-steg-guiden nedan. 

Logga in på mingolf.golf.se med ditt golf-ID och lösenord. 

1. Klicka på ”Obetalda avgifter” högst upp på startsidan. (Denna 

knapp syns endast när du har avgifter att betala.)  

2. Bocka i rutan till höger om beloppet för avgiften du ska betala och 

klicka på ”Betala”. 

3. Kontrollera att köpinformationen och dina uppgifter stämmer och 

klicka på ”Nästa”. 

4. Läs igenom köpevillkoren, bocka för ”Jag accepterar köpevillkoren” 

och klicka på ”Nästa”. 

5. Betalning sker via Swedbank Pay. Har du redan ett konto kan du 

fylla i uppgifterna och logga in. Du kan också välja ”Betala utan 

inloggning”. 

6. Välj betalsätt och följ instruktionerna: 



− Swish – Betala via Swish och mobilt Bank-ID i mobilen. 

− Kort – Betala med kontokort eller kreditkort. 

− Faktura – Skickas från Swedbank Pay samma dag (senast dagen efter) till 

e-postadressen du angivit i Min Golf. Fakturan ska betalas inom 14 dagar. 

− Kredit – Välj att delbetala dina avgifter via Swedbank Pay. Klicka på 

alternativet för att läsa betalningsvillkoren. 

7. När betalningen är verifierad ser du ditt kvitto/bekräftelse. 

Klicka på ”Slutför” och betalningen är klar! 

  

Tips – kvitton och friskvårdsbidrag 

 Under Mina Inställningar – Genomförda betalningar i Min Golf 

hittar du alla dina tidigare genomförda betalningar. Genom att klicka 

på en betalning visas kvittot, som går att skriva ut som en PDF. 

 Under Mina Inställningar – Sekretess och nix, kan du bocka för 
att ditt personnummer ska visas på dina kvitton. Det underlättar om 
du vill ansöka om friskvårdsbidrag hos din arbetsgivare 
 

FILM om betalning i Min Golf - länk till filmen. 

https://www.youtube.com/watch?v=rH5sdq0jTrQ 

 

 


