
Medlemskap säsong 2023 
För alla medlemskap med spelrättigheter gäller 

 1 års medlemskap från 1 maj till 30 april 
 Försäkring, medlemskap i Svenska Golfförbundet och i Idrefjällens GK 
 Medlemskap med spelrättigheter ger dig möjlighet att samtidigt boka tre tider på Idre golfbana. 

När en tid används går det att boka en ny tid (tider som inte kommer att användas måste bokas av 24 timmar innan. Om 
detta inte görs kommer man bara kunna ha en bokad tid därefter) 

Skrivna i Älvdalen och Engerdal 
(och för de utanför dessa kommuner som varit 
medlemmar 2021) 

För de som ej är skrivna i dessa kommuner 

Fullvärdigt medlemskap 
500 kr medlemskap 2900 kr spelrätter = 3400 

 Spel på alla veckans dagar 
 

Fullvärdigt medlemskap 
1250 kr medlemskap 5800 kr spelrätter = 7050 

 Spel på alla veckans dagar 

Vardagsmedlemskap 
500 kr medlemskap 1650 kr spelrättigheter = 2150 

 Fritt spel vardagar 
 Greenfee på helger fram till 16.00 

                    25% på ordinarie greenfee 
     Greenfee helger efter16.00, 200 kr för 18 

hål och 150 kr för 9 hål 
 

Vardagsmedlemskap 
1250 kr medlemskap 3500 kr spelrättigheter = 4750 

 Fritt spel vardagar 
 Greenfee på helger fram till 16.00 

                    25% på ordinarie greenfee 
     Greenfee helger efter16.00, 200 kr för 18 hål och 

150 kr för 9 hål 
 

Flexmedlemskap 
500 kr medlemskap 695 kr spelrätter = 1195 

 Greenfee vardagar 200 kr för 18 hål och 150 för 9 
hål 

 Greenfee på helger fram till 16.00 
25% på ordinarie greenfee 

 Greenfee helger efter 16.00, 200 kr för 18 hål och 
150 för 9 hål 

Flexmedlemskap 
1250 kr medlemskap 1250 kr spelrätter = 2500 

 Greenfee vardagar 200 kr för 18 hål och 150 för 9 hål 
 Greenfee på helger fram till 16.00 

25% på ordinarie greenfee 
 Greenfee helger från 16.00, 200 kr för 18 hål och 150 

för 9 hål 
 

Familjemedlemskap 
1000 kr medlemskap 5800 kr spelrättigheter 
 2 vuxna medlemskap fullt 
 Medlemskap för juniorer upp till 16 år 

Familjemedlemskap 
2500 kr medlemskap 11600 kr spelrättigheter 
 2 vuxna medlemskap fullt 

Medlemskap för juniorer upp till 16 år 
Juniormedlemskap 17-20 år 

500 kr medlemskap  + 900 kr i spelrätter = 1400 
 Fritt delta i klubbens juniorträningar 
 

Juniormedlemskap 17-20 år 
1250 kr medlemskap  + 1550 kr i spelrätter= 2800 

 Fritt delta i klubbens juniorträningar 

Juniormedlemskap 0-16 år 
500 kr i medlemskap 

 Fritt delta i klubbens juniorträningar 
 

Juniormedlemskap 0-16 år 
1250 kr i medlemskap 

 Fritt delta i klubbens juniorträningar 
 

Greenfeemedlemskap 
500 kr. I detta medlemskap ingår inga spelrätter. För att 
spela måste man betala greenfee 

 Försäkring och medlemskap i golfförbundet 
ingår 
 Möjlighet att boka tider på andra banor 
mot betalning av greenfee 

Stödmedlem 
200 kr 
I detta ingår inget mer än att man stöder klubben och 
dess arbete 

 



 

 

 

 

 


