
Ängsö GK Juniorverksamhet 2015
Anmälan lämnas till Ängsö GK kansli 

Box 1007,  721 26  VÄSTERÅS

Email kansli@angsogolf.org

Anmälan till juniorträning Anmälan till Kryssa i aktuell ruta

Namn: Golfkul

Personnummer/Golf-id: Gul Grupp

Adress: Grön Grupp

Postnummer: Ort: Tjejgrupp

Telefon: Vit Grupp 

Email: Utvecklingsgrupp

Medlem i Ängsö Golfklubb? (Ja/Nej)
Om Du inte redan är medlem i Ängsö Golfklubb, kontakta kansliet

eller någon ledare i ungdomssektionen för mer information

Jag anmäler mitt intresse att delta som ledare

Namn: Ledare i grupp Kryssa i aktuell ruta

Personnummer: Golfkul

Adress: Gul Grupp

Postnummer: Ort: Grön Grupp 

Telefon: Tjejgrupp

Email: Vit Grupp 

Utvecklingsgrupp

För information om träningsgruppernas mål och inriktning hänvisas till information på hemsidan www.angsogolfklubb.se 

eller PRO Fatah 0171-44 10 41

Medlemsavgift/Årsavgift 2015
Årsavgift 

inkl fria rangebollar

Juniormedlemsskap - Junior med fullvärdigt medlemskap (fritt spel på banan alla dagar samt tillgång till GKplus-banorna)

19-21 år  2 100 kr

16-18 år  1 850 kr

till och med 15 år 1 600 kr

Juniormedlemsskap utan spelrätt Fri tillgång till drivingrange och övningsområde, men ej spel på stora banan

Knattemedlem med medlemsanknytning 0-8 år 100 kr

Knattemedlem utan medlemsanknytning 0-8 år 100 kr

Junior utan spelrätt med medlemsanknytning 9-21 år 700 kr

Junior utan spelrätt utan medlemsanknytning 9-21 år 900 kr

Träningsavgift

De juniorer som deltar i träningsgrupp betalar utöver årsavgift även en träningsavgift

som täcker kostnader för bl.a. till fika priser m.m. "Startkit" erhålls när betalning erlagts
Knatte 0-8 år 250 kr
Övriga 9-21 år 250 kr

För eventuella träningsläger debiteras separat avgift

För barn vars förälder är ledare i Träningsgrupp utgår ingen träningsavgift

Nybörjarkurser för juniorer

Fatah arrangerar nybörjarkurser för såväl juniorer som seniorer.

För juniorer motsv. gul grupp som vill satsa på att spela på stora banan under säsongen erbjuder

vår PRO Fatah "Gul Grupp-Intensiv utbildning" i samband med säsongsstarten

 dvs "nybörjarkurs för juniorer som deltagit i träningsgrupp" till reducerat pris

Anmälan till Fatah direkt, 021-80 04 25, 0171-44 10 41

 


