
Styrelsebrev extra 2020-01-07 

I mitten av januari kommer ni få era fakturor gällande medlemskapen för 2020. Vi vill redan nu ge er 
information om medlemskapen och framför allt om 2020 års nyhet, medlemskapet Allians Max. 
För säsongen 2020 har World of Golf gjort en överenskommelse med Hulta-Bollebygd GK som ger 
medlemmar som har tecknat Allians Max fritt spel på denna vackra 18-hålsbana i Bollebygd. Den 
ligger närmare än man kan tro, endast 40 minuters bilväg från Sisjön. Inom Göteborgs golfdistrikt 
ligger faktiskt Sjögärde, Ale och Lycke på samma avstånd. Hulta-Bollebygd GK är en skogsbana som 
kan stoltsera med en mäktig herrgårdsbyggnad som klubbhus och som även är med på deras 
klubbmärke. Titta på detta härliga youtube-klipp och börja räkna dagarna till att våren ska komma! 

https://www.youtube.com/watch?v=zfs1LQEhkL4 

Allians Max ger oss även helt fritt spel på World of Golf korthålsbana samt de förmåner som Allians 
ger, d.v.s. fritt spel på Sisjön, Torrekulla GK och ett rangekort laddat med 600 kr som gäller både på 
World of Golf’s range och Sisjöns range. Årsavgiften för Allians Max är 5940 kr eller 495 kr / månad 
via autogiro. 

Allians ligger kvar på samma årsavgift som föregående år, 5340 kr eller 445 kr / månad. Detta 
medlemskap ger som tidigare nämnt fritt spel på Sisjön, Torrekulla GK och ett rangekort laddat med 
600 kr och är perfekt för er som vill utveckla ert spel genom att träna tekniken på rangen samt då och 
då spela på en kuperad bana med böljande fairway och ondulerade greener. 

För er som inte brukar träna på rangen och som nöjer er med att enbart spela på den betydligt mer 
lättpromenerade Sisjön kommer det ordinarie medlemskapet,Classic, kosta 4680 kr för 2020 för de 
som blev medlemmar från 2009. Priset för de som blev medlemmar tidigare än 2009 höjs i år till 
4380 kr istället för 4080 kr efter ett styrelseförslag som röstades igenom på årsmötet i höstas. Ni kan 
läsa mer om bakgrunden till detta i årsmötesprotokollet som finns på hemsidan. 

På årsmötet i höstas nämndes en lägre avgift för Allians-medlemskapet för de som är 80 år eller 
äldre. Det blir en rabatt på 660 kr för de som är 80+ och som väljer Allians, d.v.s. 4680 kr istället för 
5340 kr. Det blir även 660 kr rabatt för de 80+ som väljer Allians Max. 

Ni kan alltid ställa frågor om medlemskapen till receptionsg@sisjogolf.se 
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