
 7. Styrets forslag �l medlemskon�ngenter og GF for 
 2023-sesongen 

 7.a) Medlemskon�ngenter: 

 Med bakgrunn i generell høy priss�gning for dri� av bane og investering i ny� 
 vanningsanlegg som gir høyere leie mener vi det er nødvendig å justere 
 medlemskon�gentene. 

 I forslaget mener vi det er vik�g å skjerme hovedmedlemmer mest mulig, da 
 hovedmedlemmene allerede drar den tyngste børen i form av kostnader for den 
 enkelte. Vi har derfor valgt å justere hovedmedlemsskapet med 3,5%, mens andre 
 medlemskategorier økes med mellom 5 og 10% 

 Vi foreslår å oppre�et en ny kategori, Unge Voksne, for å gjøre det enklere for 
 denne gruppen å bære kostnadene for et medlemskap. 

 Fra og med 2023 sesongen foreslår vi å endre prøvemedlemskap fra to år �l kun 
 e� år. Kriteriet for å få et slikt prøvemedlemskap tydeliggjøres: Ikke  har vært 
 medlem av Sorknes Gol�lubb �dligere eller man har gjennomført VTG kurs 
 foregående år. (Kriterier for prøvemedlemskap  får ikke �lbakevirkende kra� for 
 de som allerede er i en prøvemedlemskap periode, dog vil prøvemedlemskap år 
 to være 5000,- for 2023-sesongen) 



 For sesongen 2023 foreslår styret derfor følgende medlemskap og priser  (2022 
 priser i parentes): 

 Hovedmedlem Pluss*  kr 10 350,-  (10100,-) 
 Hovedmedlem  kr   7 350,-  (7100,-) 
 Midtukemedlem (20% GF rab lør/søn)  kr  4 900,-  (4450,-) 
 GF medlemsskap**  kr  2 250,-  (2100,-) 
 Unge Voksne 24-29 år  kr  4 500,-  (ny) 
 Student, førstegangs militær og ungd 19-23 år  kr  2 200,-  (2000,-) 
 Junior 13-18 år  kr  2 100,-  (2000,-) 
 Barn 0-12 år  kr     150,-  (100,-) 
 Stø�emedlem (ingen re�gheter)  kr     525,-  (500,-) 
 Prøvemedlemsskap ***  kr  5 000,-  (4650,-) 
 VTG høst 21 + 22 prøve år 1  kr 2 900,-  (2600,-) 

 *) Pluss medlemskap innebærer fri range, fri kaffe/te, 10 % raba� i proshop og 
 50% raba� ved leie av gol�il. 

 **) 20 % raba� på greenfee alle dager (gjelder ikke på turnerings greenfee). 

 ***) Gjelder for nye medlemmer som �dligere  ikke har vært medlem av Sorknes 
 Gol�lubb, samt for de som foregående år har ta� VTG kurs.  Medlemskapet gir 
 fulle spillere�gheter. E�er endt prøvemedlemskap fly�es man automa�sk �l 
 hovedmedlem. 

 Merk: I tråd med NGF si� regelverk skal eventuell utmelding eller endring av 
 medlemskategori for neste sesong meldes klubben på  sorknesgk@gmail.com 
 innen 31.12. E�er denne dato plikter medlemmet å betale den medlemsavgi� 
 man var oppsa� med 31.12. 
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 7.b) Styrets forslag �l Greenfeepriser for 2023-sesongen: 

 Greenfee priser foreslås oppre�holdt på 2022 nivå. 

 Dog har vi se� at sni�pris på GF ligger et godt stykke under listepriser. Styret og 
 daglig leder har derfor beslu�et at ev. reduksjon av greenfee pga f.eks. ikke 
 op�male spilleforhold skal begrense seg �l perioden før åpningsturnering og e�er 
 avslutningsturnering og da minimum kr 350,-. 

 Oversikt over greenfeepriser 2023: 
 Mandag - Torsdag (dagsgreenfee):  450,- 
 Fredag - Søndag (ev runde 2 koster 200,-)  500,- 
 Greenfee 9 hull alle dager:  275,- 
 Junior 6-19 år  50% av ordinær GF pris 

 Gol�il:  kr 400,- (kr 600,- for 2 runder) 


