
Innehåll Medlemskategorier 2023 
Guldmedlem 

• Personligt medlemskap i Solbacka GK, Golf-Id & försäkring under spel. 

• Delbetalning finns som alternativ - kontakta kansliet. 

• Fritt spel alla dagar.  

• Greenfee-rabatt 100 kr för gäster (3 gäst/medlem i bokad starttid gällande 18 hål). 

• Ta del av samtliga greenfee-utbyten med andra klubbar (alla dagar enligt avtal). 

• 2 kostnadsfria medlemsträningar på 50 min. 

• Rabatt i shopen med 10 % på alla varor. (Gäller ej redan rabatterade varor). 

• 1 kostnadsfri timme i golfsimulator. 

• 100 kr rabatt på golfsimulator per bokning. 

• Fri tillgång till gym och pool på Solbacka. 

• 10% rabatt på restaurang, hotell, padel och övriga kostnadsbelagda aktiviteter på 

Solbacka. 

• Fritt spel på Vallentuna GK där vi har möjlighet att spela fritt (max 20 spelare per 

vecka, samt max 8 spelare under helger efter kl 14:00). 

• Fritt kaffe i golfreceptionen. 

 

Pris: 6 995:-  

Silvermedlem 

• Personligt medlemskap i Solbacka GK, Golf-Id & försäkring under spel. 

• Delbetalning finns som alternativ - kontakta kansliet. 

• Fritt spel alla dagar.  

• Greenfee-rabatt 100 kr för gäster (3 gäst/medlem i bokad starttid gällande 18 hål). 

• 100 kr rabatt på golfsimulator per bokning. 

• Ta del av greenfee-utbyten med andra klubbar (alla dagar enligt avtal).  

 

Pris: 5 995:-  

Andraklubbsmedlemskap (Krav: Fullvärdig medlem i annan svensk klubb) 

• Enbart för fullvärdesmedlem i annan svensk golfklubb, gäller ej greenfeemedlemmar i 

Cloud Golf, Happy Golfers, Ekholmsnäs, Byxelkrok, Bryttsätter, Sparren. 

• Personligt medlemskap i Solbacka GK, Golf-Id & försäkring under spel. 

• Fritt spel alla dagar.  

 

Pris: 3 495:- 

 

 

 

 

 



 

Familjemedlemskap  

• Familj är två vuxna samt ett - två egna barn max 19 år. 

• Personligt medlemskap i Solbacka GK, Golf-Id & försäkring under spel. 

• Delbetalning finns som alternativ - kontakta kansliet. 

• Fritt spel alla dagar. 

• Greenfee-rabatt 100 kr för gäster till senior (3 gäster/senior i bokad starttid gällande 

18 hål). 

• 100 kr rabatt på golfsimulator per bokning. 

• Ta del av greenfee-utbyten med andra klubbar (alla dagar enligt avtal). 

 

Pris: 9995:- 

Ungdom  

• Gäller till och med det år medlemmen fyller 15 år. 

• Personligt medlemskap i Solbacka GK, Golf-Id & försäkring under spel. 

• Fritt spel alla dagar. 

• 100 kr rabatt på golfsimulator per bokning. 

• Ta del av greenfee-utbyten med andra klubbar (alla dagar enligt avtal). 

Pris: 495:- 

Junior  

• Gäller till och med det år medlemmen fyller 21 år. 

• Personligt medlemskap i Solbacka GK, Golf-Id & försäkring under spel. 

• Fritt spel alla dagar. 

• 100 kr rabatt på golfsimulator per bokning 

• Ta del av greenfee-utbyten med andra klubbar (alla dagar enligt avtal). 

 

Pris: 1095:- 

Yngre Senior (Studentlegitimation) 

• Gäller till och med det år medlemmen fyller 28 år eller studerar på heltid. 

• Gäller endast med studentlegitimation. 

• Personligt medlemskap i Solbacka GK, Golf-Id & försäkring under spel. 

• Fritt spel alla dagar. 

• Ta del av greenfee-utbyten med andra klubbar (alla dagar enligt avtal). 

       Pris: 1 995:-  

Prova På medlem År 1 (Endast ett år) 

• Får inte ha varit medlem i Solbacka GK de senaste fem åren.  

• Personligt medlemskap i Solbacka GK, Golf-Id & försäkring under spel. 

• Fritt spel alla dagar.  

Pris: 3 995:-  



 

Prova På medlem År 2 (Endast ett år) 

• Endast fortsättning på prova på medlem alternativt får inte ha varit medlem i 

Solbacka GK de senaste fem åren.  

• Personligt medlemskap i Solbacka GK, Golf-Id & försäkring under spel. 

• Fria spel alla dagar.  

• 100 kr rabatt på golfsimulator per bokning. 

Pris: 4 895:-  

Grönt kort medlem 

• Ej medlem tidigare 

• Grönt Kort Kurs. (För fullständigt innehåll av kurs - kontakta oss). 

• Personligt medlemskap i Solbacka GK, Golf-Id & försäkring under spel. 

• Fria golfrundor alla vardagar måndag – torsdag (ej röd dag = helgdag). 

• Fria golfrundor fredag - söndag, helgdag (röd dag) efter 13.00. 

• Fria träningsbollar på rangen, 30 dagar efter avslutad kurs. (Kortkostnad 60:- 

tillkommer). 

• 1 kostnadsfri privatlektion på 50 min med PRO. 

• Grönt Kort erhålles efter genomfört uppspel och färdigt teoriprov. 

 

Pris: 2 995:- senior/1 995:- junior  

Partnermedlem 

• Endast för personer från företag med Partneravtal. 

• Personligt medlemskap i Solbacka GK, Golf-Id & försäkring under spel. 

• Fritt spel alla dagar. 

• Greenfee-rabatt 100 kr för gäster (3 gäst/medlem i bokad starttid gällande 18 hål). 

• 100 kr rabatt på golfsimulator per bokning. 

• Ta del av greenfee-utbyten med andra klubbar (alla dagar enligt avtal). 

 

Pris: 2 995:- 

Greenfee-medlem bas  

• Personligt medlemskap i Solbacka GK, Golf-Id & försäkring under spel. 

• En personlig greenfee-biljett (en fri 18-hålsrunda) att utnyttjas vid första spelet. 

• Betalar gällande greenfee vid övrigt spel. 

 

Pris: 895:- 

Greenfee-medlem Premium 

• Personligt medlemskap i Solbacka GK, Golf-Id & försäkring under spel. 

• Tre personliga greenfee-biljetter (tre fria 18-hålsrundor) att utnyttjas de första tre 

spelen. 



• Rabatt 100:-/18-håls-runda vid eget greenfee-spel. 

 

Pris: 1 895:-  


