Årsavgift 2021
Årsfaktureringen är klar!
Nu är årets fakturering av alla medlemmars avgifter färdig!
De flesta av klubbens medlemmar ska logga in på sin personliga sida på
www.golf.se för att betala sin årsavgift på webben senast 31 januari 2021.
Samtliga juniorer samt några av årets nya medlemmar har istället fått ett mail
till sin e-postadress där årets faktura är bifogad i pdf-format. Fakturan ska
betalas senast på förfallodatum till bankgiro 5522-6385 med respektive
fakturanummer som referens på betalningen.
Även medlemmar som är ”Passiv medlem” har fått faktura via mail.
Manual - Betala årsavgift på webben:
• Logga in på www.golf.se på din personliga sida genom att ange ditt
golf-id och lösenord. Om du glömt lösenordet beställer du ett nytt till
din e-postadress. Du får då omgående ett mail från avsändaren
”No Reply”
• Välj ”Mina inställningar” som finns strax under ditt namn när du loggat
in
• Välj ”Betalningar” och här ser du vilka avgifter som tillhör din aktuella
medlemsform
• Markera ALLA avgiftsrader genom att klicka i rutan efter varje rad
• Klicka på ”Betala”
• Betala med ditt bankkort genom att följa instruktionerna. Bocka även i
rutan ”Acceptera köpvillkor” för att komma vidare
• Betalning utförs och du får ett kvitto till din mailadress. Du kan även
skriva ut kvittot i efterhand på din sida på www.golf.se
• Nu är din årsavgift betald! Välkommen till årets golfsäsong!
Ändra medlemsform
Skulle du behöva ändra medlemsform ska du i vanlig ordning först kontakta
kansliet via kansli@landerydsgolf.se ! Egna avdrag eller tillägg är inte
godkända att utföra då avgifterna hör samman med de olika
medlemskapsformerna.
Var vänlig och maila ditt ärende då det är många som söker oss den här tiden
på året, och det är svårt att hinna med att svara alla telefonsamtal.

Delbetala årsavgift
Om du önskar delbetala din årsavgift ska du ansöka om delbetalning via
MoreGolf, och det gör du på www.golf.se .
Läs mer genom att scrolla ner till informationen efter att du loggat in på din
personliga sida. Välj sedan ”Mina inställningar” och därefter ”Betalningar” och
scrolla därefter ner till informationen om delbetalning och gör ansökan via
aktuell länk.
När du fått din ansökan till MoreGolf godkänd får du ett betalkort och det
använder du när du betalar din årsavgift på webben.
Sedan loggar du in på MoreGolf och lägger upp din delbetalning på 6 eller 12
månader räntefritt. Avgiften som tillkommer är 29 kr/delbetalningsmånad.
Friskvårdsbidrag
Om du vill ansöka om friskvårdsbidrag hos din arbetsgivare skriver du ut det
kvitto som skapades när du betalade årsavgiften på webben.
I spelavgiften ingår 6% moms. Det är denna avgift som hör samman med din
rättighet att spela golf aktivt och ger dig rätt att spela på banan/banorna enligt
din medlemsform.
Fr o m år 2020 skriver kansliet inte ut några kvitton för friskvårdsbidrag, utan
detta hanterar medlem själv via www.golf.se när avgiften betalats via webben.
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