
 

Hok den 7 december 2022 

Till alla medlemmar i Hooks Golfklubb, 

Vi hoppas du tar dig tid att läsa denna viktiga information gällande betalning av medlemskapet 
2023 med hänvisning till det första mejlet som vi skickade i november 2023. 

Den 29 november släckte Svenska Golfförbundet ner sin gamla ekonomiväxel för golfklubbarna i 
Sverige och har nu gått över till en helt nyutvecklad digital webbaserad version.   

Detta innebär en del förändringar och det som kommer att beröra klubbens alla medlemmar mest i 
framtiden är sättet som vi skall betala medlemsavgifterna på. 

Information om avslutandet av Autogiro efter 28 december och de nya alternativen till delbetalning 
har skickats i ett separat mejl till alla autogiromedlemmar. Autogiro ersätts av delbetalning via 
MoreGolfs Mastercard https://moregolf.golf.se/ eller Swedbanks lösning 
https://www.swedbankpay.se/villkor/kredit som du kan läsa mer om på bifogade länkar. Bägge 
alternativen är förknippade med avgifter vilket även autogiro hos Hooks GK har varit. Vill du betala 
hela avgiften på en gång så gör du det vid betalningstillfället i Min Golf.  

Har du inte haft autogiro tidigare men vill delbetala i framtiden så går det bra att välja något av ovan 
alternativ när du är inloggad i Min Golf och skall betala avgifterna som beskrivs i länkarna ovan. 

Det nya betalsättet för 2023 som Styrelsen i Hooks GK har klubbat igenom på höstmötet innebär: 

• Under början av januari får medlemmen ett mejl från Hooks GK med information om att det 
finns avgifter att betala i Min Golf. Det är därför mycket viktigt att alltid ha rätt 
kontaktuppgifter inlagda på ”Min Golf” för att få dessa mejl. 

• Medlemmen loggar in på mingolf.golf.se och möts av knappen ”Obetalda avgifter” direkt på 
startsidan. Medlemmen klickar på knappen och kommer till avgifterna för betalning. 
Medlemmen kan också komma till avgifterna genom att klicka på ”Mina inställningar” och 
”Obetalda avgifter”. 

• Medlemmen måste göra två inbetalningar för att medlemskapet skall bli aktiverat. En på 
medlemsavgiften till Hooks GolfKlubb och en på spelavgiften till Hooks Herrgård Hotell AB. 
Bägge avgifterna ligger synliga i modulen och de två avgifterna utgör tillsammans den på 
Höstmötet klubbade årsavgiften för 2023.  

• Därefter går medlemmen vidare i processen för Webbetalning och måste acceptera 
köpevillkoren innan hen går vidare till betalning som sker via Swedbank Pay. Har 
medlemmen ett konto på Swedbank Pay kan man logga in och betala direkt. Det går också 
bra att betala utan inloggning och man väljer då ett av fyra följande betalsätt:  

• Kort 
• Swish 
• Faktura 
• Kredit 

 
• På sidan Genomförda betalningar visas vilka avgifter som är betalmarkerade, datum för 

betalmarkering samt avgiftens giltighetstid. När du klickar på aktuell betalning visas ett 
kvitto. Vill du ha kvittot som PDF för utskrift trycker du Ctr +P. 

https://moregolf.golf.se/
https://www.swedbankpay.se/villkor/kredit


Vi ber dig att titta på filmen som Svenska Golfförbundet tagit fram som visar exakt hur betalningen 
går till: https://www.youtube.com/watch?v=rH5sdq0jTrQ 

Fördelar för medlemmen 

1. Medlemmar i samma familjegrupp kan betala för varandra i Min Golf 
2. Medlemmar kan enkelt få ut ett kvitto på exempelvis spelavgiften som underlag för 

Friskvårdsbidrag. Klicka i rutan för ”Visning av personnummer” på mina kvitton för 
Friskvårdsbidrag under fliken ”Sekretess och nix”. 

3. Spelarens medlemskap aktiveras direkt vid betalning. All information, köpevillkor och så 
vidare visas i Min Golf där spelaren accepterar dessa. 

4. På mejlet från klubben visas samtliga avgifter som är obetalda. Är du vårdnadshavare kan du 
enkelt betala för din underårige. 

Inga fakturor kommer att skickas ut och detta betalsätt kan liknas vid att du går in i en butik och 
betalar över disk där du sedan får ditt kvitto för köpt vara vid betalningen. Det är mycket viktigt att 
du betalar senast på förfallodatumet den 28 februari 2023 enligt klubbens stadgar och villkor. 
Senast den 30 november 2022 skulle du ha meddelat Klubben om du inte önskar vara medlem 
längre eller vill byta medlemskategori. Annars förlängs medlemskapet automatiskt ett kalenderår 
till. Detta enligt de nya klubbade stadgarna. Eftersom detta är nytt för i år är vi flexibila om du 
ännu inte har meddelat oss men vi ber dig att göra detta per omgående om du önskar avsluta ditt 
medlemskap. 

Vi vet att förändringar inte alltid upplevs positivt när man är bekväm med gamla vanor. Vi ber er 
ändå att försöka se de fördelar detta innebär för både medlemmarna och Golfklubben i framtiden.  

Vi kommer att skicka ut en påminnelse om detta i början på januari och har även lagt upp 
informationen på vår hemsida så att ni känner er bekväma med tillvägagångssättet. 
http://www.hooksgk.se/medlem/klubben/nyhetsarkiv/nya-arsavgifter-samt-ny-betalmetod-for-2023 

Med vänlig hälsning 

Hooks Golfklubb 

Styrelsen och Kansliet 

 

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rH5sdq0jTrQ

