
Välkommen som medlem 
i Bangolfklubben Linjen! 

  

  Bangolfklubben Linjen  

               – sport & nöje året om 

 



  

Vi är föreningen för dig som vill.. 
 

 träna och spela bangolf/minigolf för att det är roligt 

 delta i klubbens aktiviteter och verksamhet 

 utvecklas som bangolfspelare, och kanske tävla 

 vara med och påverka föreningens inriktning 

 ställa upp i klubbarbetet vid vissa tillfällen 

 ha roligt tillsammans med andra 

 

Varför bli medlem i Linjen? 

Spel och träning utifrån dina egna ambitioner! 



  

Medlem + Fri träning 

+ Fri träning & 
spelarlicens 

Medlemskapet i Linjen 

Medlem 



  

Medlem 
 

Medlemskapet i Linjen 

Rättigheter (i korthet) 
 
 Gå på årsmöte / medlemsmöte  
 Vara med och påverka (rösta) 
 Tillträde till klubbstugan (BHP) 
 Fri utbildning i Grönt kort 

Skyldigheter (i korthet) 
 
 Förväntan att ställa upp i 

klubbarbetet i samband med 
tävlingar och arrangemang i 
Badhusparken och Puls arena 
(ej ensam ansvarig i café/kiosk) 



  

+ Fri träning 

+ Fri träning & 
spelarlicens 

Aktivitetsval 

Medlem  Medlem (utan fri träning) 

 Fritt spel i Badhusparken och 
Puls arena 

 

 Kioskvärdspass alt. anläggnings-
vård på våra anläggningar 

 Se ”+Fri träning” ovan 
 

 Möjlighet att tävla (lic spelare) 
 

 Möjlighet att bli uttagen i lagspel 



  

Medlem 
 

(150 kr) 

+ Fri träning 
Vuxen: 500 kr, ungdom 0 kr 

+ Fri träning & spelarlicens 
Vuxen: 600 kr, ungdom 0 kr 

Vad kostar det? 

Medlem 
(+ 0 kr) 



  

 

Blir du medlem under andra halvåret, så ger vi 

följande rabatter på spelavgiften 

Rabatter under året 

Period Medlemsavg Spelavgift Lic avg 

Jan-jun 150 kr 100% 100 kr 

Jul-aug 150 kr 50% 100 kr 

Sep-nov 150 kr 25% 100 kr 

Dec 150 kr* 0% 100 kr 

 

*Gäller även för nästkommande år 



  

Subventioner & ersättningar 
 

 För att få fria startavgifter vid tävlingar, kunna bli 

uttagen i lagspel, få ersättningar vid lagspel samt få 

fritt spel inomhus i Puls arena ska man ställa upp på 

klubbens arbetsschema  

 

 Vid förhinder byter man själv pass med någon annan  

 

 Klubbens ekonomi styr alltid hur respektive 

subventioner och ersättningar ser ut under perioden 

Din insats är värdefull! 



  

 

 Är du osäker på din insats i föreningen, så hör av dig till 

styrelsen för dialog 
 

 Spelarlicensen har ett värde av 200 kr/år för 

senior/junior, 0 kr för ungdom (=klubbens kostnad) 
 

 Tidningen Bangolf ingår för licensierad medlem med  

en prenumeration per hushåll (värde: 175 kr/år) 
 

 Spelarlicens gör att du får träna fritt på de flesta 

klubbägda utomhusbanor i Blekinge, Skåne och Småland 
 

 Våra stadgar är vårt medlemsavtal. Läs mer på 

hemsidan under rubriken Föreningen 

 

Bra att veta… 



  

 

Du som vill ha mer information om medlemskapet och 

de olika alternativen, är alltid välkommen att ta kontakt 

med någon i föreningen, t ex: 

 

Tore Larsson, medlemssekreterare 

070-891 74 37, tore@linjen.nu 

 

Lars Brandt, kassör 

076-187 16 05, lars.brandt@linjen.nu 

 

Mer info… 


