
Styrelsebrev Sisjö GK december 2022 

Här kommer lite information om 2023. Det kommer 2023 att finnas en greenfee för 9 hål och 

en greenfee för 18 hål på Sisjön. Det gör att greenfee för "gäst till medlem" blir lite 

annorlunda 2023. Preliminärt blir ordinarie greenfee 350 kr för 

9 hål och 450 kr för 18 hål. Gäst till medlem som spelar i samma boll som medlemmen får 

100 kr rabatt och betalar då 250 kr för 9 hål och 350 kr för 18 hål. 

 

Den största nyheten för 2023 är att medlemsformen MAX innehåller fritt spel på både Hulta 

Bollebygd och Åsundsholm, och mot ett tillägg på 795 kr får du även fritt spel på Stora 

Lundby. Det blir alltså fritt spel på en 9-hålsbana och tre 18-hålsbanor för strax under 8000 

kr, och dessutom får du slipa närspelet på World of Golfs korthålsbana och du får 600 kr 

laddat på ditt bollkort. Det är mycket golf för pengarna! 

 

Ni som har medlemsformerna BASIC och MAX och som vill träna på World of Golfs range i 

vinter, ni kan få 2023 års laddning med 600 kr på ert bollkort när ni uppvisar ett kvitto eller 

liknande till World of Golfs reception som visar att årsavgiften för 2023 är betald. Annars sker 

årsladdningen i slutet av februari. 

 

Alla Sisjöns medlemmar har 2023 greenfeerabatt på två banor i distriktet. Kungälv Kode ger 

oss 100 kr rabatt och Backa Säteri i Nödinge ger 100 kr rabatt för 18 hål och 50 kr rabatt för 

9 hål. Backa Säteri brukar ha ordinarie sommargreener när banan är öppen på vintern. Se 

banstatus i deras hemsida. 

 

Under vintern kan entrédörren till Sisjöns receptionslokal hållas låst. Spelar du på banan eller 

tränar i putthuset och vill komma in i lokalerna för att gå på toa eller bara sitta ner och värma 

dig, använd dörren på hörnet intill infarten. Koden dit är 6790. 

 

Vi vill önska alla ett GOTT NYTT ÅR!                          
 


