MEDLEMSKAP MAURITZBERG GC 2016
Hej alla medlemmar,
I SAMBAND MED ATT BANAN öppnade den 23 mars och
stänger den 22 november har vi ytterligare en lång säsong bakom
oss och det är dags att blicka tillbaka.

2016 kommer det att arbetas vidare för att du och dina gäster
skall trivas på Mauritzberg! Då vi hoppas se dig fortsätta som
medlem hos oss även då, bifogar vi fakturan för medlemskapet.
Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar!

Gällande banskötseln var årets största mål att fortsätta den
påbörjade förbättringsplanen av greener, justera banans
klipplinjer med golfbanearkitekten Johan Benestams hjälp
och att få fairways att växa till sig. Det har varit underbart att
se resultatet och höra era positiva kommentarer om dessa och
andra arbeten som gjorts.
De mest populära säsongsnyheter har varit bagskåpen i
klubbhuset, toaletterna på banan, betalkortsenheten och
”pegga överallt” mattorna på rangen, den nya slopen och
flaggplaceringskortet. Planerat inför 2016 är, bl.a., ny stroke
index, 150 meters pinnar och blå teemarkering.
På tävlings- och arrangemangssidan var den annorlunda
klubbtävlingen Långslaget årets nykomling tillsammans med
sommarkvällarna i bistron på fredagarna. Skandia Tour Riks var
banans första nationella turnering, som nästa säsong kommer att
ersättas av SM i H30 och SGF Senior Tourens final.

SOM MEDLEM PÅ MAURITZBERG GOLF CLUB
BETALAR DU INGEN INSATS, AKTIE,
MEDLEMSLÅN ELLER STÄDAVGIFT.

DELTA I UTLOTTNINGEN AV EN VECKAS VISTELSE I SPANIEN
BETALA din årsavgift SENAST DEN 31 DECEMBER 2015 och delta
automatiskt i utlottningen av EN VISTELSE PÅ 7 NÄTTER FÖR TVÅ
PERSONER i dubbelrum med logi och frukostbuffé på Double Tree by
Hilton Resort & Spa Reserva del Higuerón på den spanska solkusten.
www.reservadelhigueron.com

UNDER 2016 ÄR DETTA DE OLIKA MEDLEMSALTERNATIVEN:

ÅRSMEDLEMSKAP

3 495 kr
Från 370 kr
per månad*

SPELA HUR MYCKET DU VILL
– ALLA DAGAR I VECKAN –
ÄVEN HELGER

VARDAGSMEDLEMSKAP

2 295 kr
Från 250 kr
per månad*

495 kr

SPELA HUR MYCKET DU VILL
– ALLA HELGFRIA VARDAGAR –

DU KAN BETALA DIN FAKTURA PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1.
2.
3.
4.

BANKGIRO BG 809-2322. I samband med
betalning ange OCR-nummer.
KORTBETALNING ONLINE
Smidigt och bekvämt på mauritzberg.se.

AUTOGIRO
Kontakta oss för att aktivera detta betalsätt under ”Min Golf”.

MOREGOLF KORTET
Årsavgiften kan delbetalas under 6 eller 12 månader utan ränta.

GREENFEEMEDLEMSKAP

Önskar du ej vara kvar som medlem kan du bortse från denna faktura.
För att ändra medlemstyp eller för att bekräfta att du inte vill fortsätta
som medlem, sänd ett mail till golf@mauritzberg.se.

FÖRSTA RUNDAN GRATIS,
RESTERANDE 50 KR RABATT
PÅ ORDINARIE GREENFEE

KONTAKTA OSS

Läs mer på mauritzberg.se under golf om medlemskap för knattar
och juniorer, rabatter och förmåner.
* 10 månaders autogiro på Min Golf

Om du behöver ytterligare information,
tveka inte att kontakta oss! Vi ser framemot att kunna hjälpa dig.
PS. För att ändra medlemstyp eller för
att bekräfta att du inte vill fortsätta som
medlem, ber vi dig sända oss ett mejl.
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