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GOLF

01.02.17

ANLÄGGNINGEN
World of Golf är Europas modernaste och mest
välutrustade träningscenter och mötesplats för
golf. World of Golf erbjuder dig en modern range
utrustad med Toptracer och infravärme, närspelsområde, korthålsbana, gym & Golf Academy.

SPELA GOLF
Hitta ditt medlemskap


VALJ
BLAND
VARA MEDLEMSKAP
Vi vet att ingens golfvanor är den

“Den mest kompletta och bästa golfträningsanläggningen på västkusten!
Jag får allt det jag behöver.”
Med vänlig hälsning, Lars Ryberg

andras lik. Därför har vi tagit fram
fyra starka medlemformer.

ALLIANS CC
Vårt flexmedlemskap

ALLIANS BASIC
För dig som vill spela mer

ALLIANS MAX
“Obegränsat spel”

ALLIANS PLUS
“Extra allt”

T: 031 709 79 80
E: reception@worldofgolf.se
A: Klubbvägen 20
www.worldofgolf.se

MEDLEMSFORMER 2020

ALLIANS
ALLIANS BASIC
ALLIANS MAX
ALLIANS PLUS
CC

Att träna och spela golf på flera olika
anläggningar, är inte det de flesta golfare vill göra?
Genom vårt samarbete med flera olika klubbar kan vi

CITY CLUB
Klubben som passar dig som vill träna mycket och
spela förmånligt på flera samarbetsklubbar. För
golfaren som gillar att spela golf på många olika

erbjuda just det. Ta en titt i tabellen och bestäm vilket
medlemskap som passar dig bäst under 2020.
Läs mer om de olika medlemsformerna på vår hemsida:
www.worldofgolf.se/spelagolf.html

MAX

PLUS

600 kr

600 kr

1000 kr

–

–

–

Medlemskap

CC

BASIC

Fritt spel
HultaBollebygd GK

–

–

Fritt spel
Sisjö golf

–

Fritt spel
Torrekulla GK
Fritt spel
WoG
Mini Course

3

Fritt spel
WoG närspelsområde
Rangebollar

2

600 kr

Förmån på
samarbetsklubbar

5

6

6

1

Förmån på
Hills GK

–

Årsavgift

2 340 kr

5 340 kr

5 940 kr

5 940 kr

Månadskostnad

195 kr

445 kr

495 kr

495 kr

golfbanor men som också sköter sin träning året
runt.

Alliansmedlemskap från 195 kr / månaden
Självklart ingår golf-id.

– Ingår

– Ingår under vissa villkor

Vissa medlemskap har speciella förmåner (fotnoter)
kopplade till sig. Så läs mer genom att titta på vår
hemsida. Använd gärna QR-koden för att ta dig dit.

