
 

Hok januari 2023 

Inga fakturor kommer att skickas ut och det betalsätt vi tillämpar 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. Det går så klart bra att betala direkt när 
du får detta mejl.  

Så här betalar du dina årsavgifter: 

 
• Logga in på mingolf.golf.se där möts du 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 (innebär att du får 14 dagar på dig att betala till Swedbank) 
• 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. 

Vill du ha mer information kan du titta på filmen som Svenska Golfförbundet tagit fram som visar exakt hur 
betalningen går till: https://www.youtube.com/watch?v=rH5sdq0jTrQ 

Vill du dela upp din betalning till Hooks GK kan du välja på de två följande alternativen: 

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. Om du vill dela upp avgiften kan du läsa längst mer om detta längst ner i detta brev.  

Vill du betala hela avgiften på en gång så gör du det vid betalningstillfället i Min Golf.  

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. Är du vårdnadshavare kan du enkelt betala för din underårige. 

https://www.youtube.com/watch?v=rH5sdq0jTrQ
https://moregolf.golf.se/
https://www.swedbankpay.se/villkor/kredit


I villkoren som du måste godkänna vid betalningen framgår att du senast den 30 november 2023 måste meddela 
Klubben om du inte önskar vara medlem längre eller vill byta medlemskategori. Hör du inte av dig aktivt så 
förlängs medlemskapet automatiskt ett kalenderår till. Detta enligt klubbens stadgar.   

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MoreGolfs Mastercard 

Avgifter och villkor framgår på bifogad länk https://moregolf.golf.se/ men kortfattat så behöver man ha ett 
MoreGolfs Mastercard som sedan via faktura debiterar avgiften varje månad. OBS! Avgift om du väljer 
pappersfaktura annars gratis aviseringar. Kortet kan användas som ett vanligt kreditkort och det ger även en 
bonuscheck på 100 kr för varje 10.000 kr du handlar för. Första året är kortet gratis och därefter tillkommer en 
årsavgift på 295 kr. Följande går att läsa på deras hemsida: 

Du kan enkelt delbetala din årsavgift till golfklubben, eller andra köp du gör med MoreGolf Mastercard, 
räntefritt. 

Du delar upp betalningen på 6 eller 12 månader utan ränta och betalar bara en delbetalningsavgift på 29 
kronor per månad. 

När klubben har lagt upp årsavgiften i MinGolf, Mina inställningar-Obetalda avgifter, kan du där betala 
årsavgiften med ditt MoreGolf Mastercard. 

Gör så här: 

1.  Betala årsavgiften med ditt MoreGolf Mastercard. 
2. Logga sedan in nästkommande vardag på minasidor.golf.se (ej www). 
3. Se ”Senaste kontohändelser” och välj ”Se alla”. 
4. Klicka på ”Delbetala” på den transaktion du vill delbetala. (Gäller på bokförda transaktioner 

mellan 3000-20000 kronor inom 30 dagar från transaktionsdatum). OBS! eftersom det är två 
avgifter och medlemsavgiften till Hooks GK är under 3000 kr kan inte den delas upp. 

5. Klart! 
 Tveka inte att kontakta kundservice för hjälp, guidning eller andra frågor.Öppettider: vardagar kl. 
09.00-18.00 
Telefon: 0771-36 36 36 

Följande information finns att läsa på Swedbank Pays hemsida: 

Kredit 

När du väljer att delbetala med delbetalningstjänsten Kredit betalar du först efter att du fått din 
beställning och du slipper uppge dina kort- eller bankuppgifter.  

• De köp som du väljer att delbetala samlas på en kredit som aviseras månadsvis. 
• Handla nu, betala senare 
• Du behöver inte lämna ut dina kreditkortsuppgifter 
• Du har full koll på dina köp i vår efterköpsportal 
• Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång 

Så här fungerar det 

Swedbank Pay erbjuder dig en möjlighet att på ett flexibelt sätt delbetala ditt inköp genom tjänsten 
Kredit. Under förutsättning att du blir godkänd vid kreditprövning får du ett avtal om kredit med 
Swedbank Pay en del av PayEx Sverige AB, 556735–5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. När du 

https://moregolf.golf.se/
https://minasidor.golf.se/se/golf/


öppnar krediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar 
din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas 
efter ny kreditprövning. 

Betalningsvillkor 

Alla dina inköp som du väljer att delbetala samlas på en kredit som aviseras månadsvis. Lägsta belopp 
att betala per månad är för närvarande 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också 
betala ränta på obetald kredit med gällande referensränta + 17,45% per år, dock lägst 18,00% per år 
och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi. 

Exempel effektiv ränta: Om ett kreditbelopp på 10 000 kronor avbetalas på 12 månader, där räntan är 
18,00% per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 
26,88 %. 

Kreditprövning och inhämtning av adressuppgifter 

När du genomför ett köp görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning inhämtas. 
Kreditupplysning kan även inhämtas från externa affärs- och kreditinformationsföretag så som t.ex. UC. 
Du får då en kopia på kreditupplysningen per post eller e-post, enligt din preferens.  

Information om dina adressuppgifter inhämtas från Statens personadressregister, SPAR. 

 

  

  

 


