
BÄSTE MEDLEM
Välkommen till nya Sisjön

 NYA SIS-JÖN

Varför City Park? Vår ambition är att City Park, tidigare Sisjö Golf, skall bli den nya  
destinationen för golfälskare i hela Göteborg. I linje med det håller en masterplan på  
att ta form som innefattar ytterligare utveckling av banan, nya träningsområden och  
uppfräschning av hela närmiljön. Vi skall skapa en anläggning där alla som gillar golf 
känner sig välkomna, vare sig man har lång historia som Sisjö GK-medlem, tidigare  
Torrekulla- eller WoG CC-medlem eller inte minst ny inom golfen. Anläggningen ligger 
centralt i Göteborg/Mölndalsområdet och har utpräglade parkkaraktär, därför City Park.



ALLIANS MAX
fritt spel Sisjö Golf (City Park)
fritt spel Hulta-Bollebygd
fritt spel Åsundsholm G&CC
fritt spel WoG Närspelsområde
fritt spel WoG Korthålsbana
600 kr på ditt bollkort

Årsavgift: 7 200 kr (600:-/mån
via autogiro) 

ALLIANS BASIC
fritt spel Sisjö Golf (City Park)
fritt spel WoG Korthålsbana
fritt spel WoG Närspelsområde
600 kr på ditt bollkort

Årsavgift: 5 820 kr (485:-/mån
via autogiro) 

MEDLEMSFORMER 2023

När vi nu snart avslutar säsongen 2022, även om det finns 
många fina rundor kvar att spela, ger vi här information 
om vad som erbjuds till säsongen 2023. 
Hittar ni ett medlemskap som passar er är ni välkomna att redan nu höra av er för tecknande 
eller kompletterande frågor. 

Säsong 2023 hälsas en ny samarbetspartner välkommen. 
Det är Åsundens G&CC utanför Ulricehamn som ansluter sig till Allians- 
paketeringen. Till Åsundsholm är det ca 1 timma med bil från Göteborg 
via Borås. En resa  väl värd investeringen i tid då man kommer till en  
utsökt park- och skogsbana med mycket bra layout och fina spelytor.

ALLIANS CLASSIC
Fritt spel Sisjö Golf (City Park)
20% extra på rangekort vid köp av övningsbollar 
50% rabatt vid spel på WoG Korthålsbana
Fritt spel WoG Närspelsområde

Årsavgift: 5 100 kr (425:-/mån via autogiro) 

NYTT 
MEDLEMSKAP 
2023

Skaffa medlemskap nu   –>

Se vår film från Åsundsholm –>




