
FLEXIPUNKTMEDLEM

Golf på dina villkor

ALINGSÅS GOLFKLUBB
Många glada medlemmar och gäster

av båda kön, i alla åldrar



• Flexipunkt som medlemsform

Utöver våra traditionella medlemsformer lanserade klubben 2015 en 
ny medlemsform som heter Flexipunkt. Golf är en sport som alla ska 
kunna ägna sig åt, gammal som ung. Brinner du för golf och vill spela 
ofta väljer du givetvis ett av våra vanliga medlemskap, men om du 
spelar relativt lite bör du välja Flexipunkt – Golf på dina villkor. 
Vi erbjuder två nivåer av Flexipunkt, Large och Small. Systemet 
fungerar så att du väljer nivå som innebär att du köper ett antal 
punkter. 1 punkt är lika med 1 kr. När du spelar golf betalar du med 
punkter. Antal punkter per rond beror på när du spelar. (Se baksidan 
av denna folder)Det kallar vi Golf på dina villkor. Om dina 
punkter tar slut under säsongen är det bara att köpa flera punkter. 

Enkelt, eller hur? Med denna medlemsform får du ett aktivt golf-
id vilket innebär att du även kan spela mot greenfee på andra banor 
och du får även tidskriften. För denna medlemsform krävs ingen 
spelrätt i klubben. Om du vill veta mera om Flexipunkt – Golf på 
dina villkor ring oss på 0322-52421 



Flexipunkt För vem?

Spelar få rundor

Idag passiva medlemmar

Medlemmar i brevlådeklubbar

Nya golfare som vill prova på

Gäller alla åldrar

Nivåer

Small

Large



JU MER DU LADDAR DITT MEDLEMSSKAP DESTO MER RABATT!
MEDLEMSSAVGIFT 800 kr, 

SEN BYGGER DU ENKELT PÅ MED DEN NIVÅ SOM DU ÖNSKAR!

1200 punkter att spela för
Inga extra punkter
Cirka 3-4 rundor 
Totalpris 2000 kr

3000 punkter att spela för
20 % extra till punkter
Cirka 8-10 rundor -
Totalpris 3300 kr 

Small Large

Flexipunkt

Du bestämmer!
Klockan styr !



Vid intresse kontakta Alingsås Golfklubb på tel: 0322-524 21
eller maila till info@alingsasgk.se

9-HÅL

150 punkter

200 punkter

200 punkter

18-HÅL

FLEXIPUNKTMEDLEM 2021

LÖRDAG-SÖNDAG

00.00-07.59 250 Punkter

08.00-15:59 300 Punkter

16:00-23:59 300 Punkter

00.00-07.59

08.00-14:59

15:00-23:59

300 punkter

400 punkter

250 punkter

200 punkter

400 punkter

150 punkter

Hur mycket kan jag spela?

Small = cirka  3-4 rundor, 1200 punkter

Large = cirka 8-10 rundor, 3000 punkter

Klockan styr!

Du kan också spela på andra golfbanor mot greenfee

MÅNDAG-FREDAG



Om punkterna tar slut?

Fyll på ditt medlemskap med fler punkter
i receptionen.

Samma nivå som du gick in med under aktuellt år

Hur hanteras detta?

Flexipunkt, helt integrerat med GIT!

Det vill säga att Flexipunkt och GIT kan ”prata” med varandra.

I samma sekund som
medlemmen
registrerar/godkänner sin runda
så ankomstregistreras
medlemmen i GIT. Personalen
på golfklubben ser i realtid att
medlemmen kommit och betalt
för sin runda.

När medlemmen kommer till 
klubben så registrerar
han/hon sitt spel via 
terminalen eller din 
smartphone.


