
Medlems-, spel- och årsavgifterna på Ålands Golfklubb 2023 

Medlemskap senior 
• Medlemsavgift 315€ 

I medlemsavgiften ingår följande: 
- Fritt spel på korthålsbanan Prinsessan 
- Spel på 18-hålsbanorna till reducerad medlemsgreenfee. 

 Kungsbanan 30€ och Slottsbanan 80€. 
- Medger inte rätt att ta med sig gäst till reducerat pris och ej heller 

rabatterat bilpris. 
- Försäkringsskydd via golfklubbens medlemskap i Finlands Golfförbund.  

 

Spelrätter senior 
Spelrätterna förutsätter att man löst in medlemskap senior. 
 

• Spelrätt på samtliga banor - spelavgift senior 340€ 
För ovannämnda spelrätt gäller följande: 
- Fritt spel på samtliga banor. 
- Rätt att ta med gäst till rabatterad greenfee* på samtliga banor (Slottsbanan & 

Kungsbanan). 
- Rätt till rabatterat bilpris – kan ej förbokas.  

 

• Spelrätt på Kungsbanan - spelavgift senior 150€ 
För ovannämnda spelrätt gäller följande: 
- Fritt spel på Kungsbanan. 
- Rätt att ta med gäst till rabatterad greenfee* på Kungsbanan. 
- Spel på Slottsbanan till medlemsgreenfee 80€ (alla dagar). 
- Rätt till rabatterat bilpris – kan ej förbokas.  

 
*Styrelsen fastslår den reducerade greenfeeavgiften som gäller för gäst till medlem på respektive 
bana. 

 

Medlems-/årsavgifter heltidsstuderanden och juniorer 
 

• Heltidsstuderande (max 26 år) 300€ 
Observera att studieintyg ska lämnas in vid betalning av avgiften. 

 

• Juniorer 
- Äldre ungdom (19-21 år) 300€ 
- Ungdom (13-18 år) 180€ 
- Barn (0-12 år) 130€ 

 
För de som betalar medlems-/årsavgift som heltidsstuderande eller junior ovan gäller: 
- Fritt spel på samtliga banor. 
- Medger inte rätt att ta med sig gäst till reducerat pris och ej heller rabatterat bilpris. 
- Försäkringsskydd via golfklubbens medlemskap i Finlands Golfförbund.  
 

Passiv medlem 
 

• Medlemsavgift 90€ (seniorer och övriga) 
Ett passivt medlemskap medger rätt till tio rundors spel på Prinsessan, i övrigt ingen spelrätt 
på Slottsbanan eller Kungsbanan.  
Som passiv medlem kan man när som helst återgå till aktivt medlemskap när man vill 
återuppta golfspelet igen. För spel på våra 18-hålsbanor krävs någon form av aktivt 
medlemskap. 
 



 

Medlems-/årsavgifter nybörjare  
Nybörjaravgifter gäller endast vid genomförd nybörjarkurs på Ålands Golfklubb. 

 
• Nybörjare senior 280€ 

• Nybörjare heltidsstuderande (max 26 år) 170€ 

• Nybörjare äldre ungdom (19-21 år) 170€ 

• Nybörjare ungdom (13-18 år) 90€ 

• Nybörjare barn (0-12 år) 65€ 
 
För de som betalar medlems-/årsavgift som nybörjare ovan gäller: 
- Fritt spel Kungsbanan och Prinsessan. 
- Medger inte rätt att ta med sig gäst till reducerat pris och ej heller rabatterat bilpris. 
- Försäkringsskydd via golfklubbens medlemskap i Finlands Golfförbund.  

 

Årsavgifter knatte 
 

• Träningsmedlemskap för grönt kort/Knatte (0-12 år) 100€ 
 
För de som betalar årsavgift för träningsmedlemskap för grönt kort/knatte gäller: 
- Fritt spel på korthålsbanan Prinsessan. 
- Ingår förutom medlemskap även 12 träningstillfällen under sommaren. 
 

Övrigt 
 
Städavgift 
I medlemsavgiften för seniorer samt årsavgifterna för heltidsstuderande och juniorer/ungdom 13 år 
och uppåt ingår en städavgift om 20€. Avgiften återbetalas, efter deltagande i talka, i form av ett 
tillgodohavande i Golfrestaurangen eller Proshopen till ett värde om 25€. Tillgodohavandet ska 
förbrukas under säsong 2023. Avgiften tas inte ut av nybörjare. 
 
Information om åldersgränser 
Seniormedlem = medlem 22 år och äldre. 
Den ålder som anges på äldre ungdom, ungdom, barn och knatte samt heltidsstuderande avser det 
kalenderår medlemmen fyller år. Det betyder att det spelar ingen roll om medlemmen fyller tidigt 
eller sent på året. Om medlemmen exempelvis fyller 13 år säsongen 2023, gäller medlemskategori 
ungdom 13-18 år. 
 
Friskvård 
Det är möjligt att betala med sin friskvårdsförmån hos oss. Vi har avtal med flera företag och vi tar 
även emot Åland Posts/Friskvård.ax:s friskvårdskuponger. 
Om medlemmen får sin friskvårdsförmån uppdelat under året från sitt arbete, finns det möjlighet att 
delbetala spelrätten enligt överenskommelse. Kontakta kansliet för mera information. 
 
 


