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God Jul og takk for 2022 

 

Det har vært et fint år med gode forhold på 

banen og mange som har deltatt i årets 

turneringer. Golf Norge merker at Covid-

hverdagen er over. Hos oss så ble det omkring 

25% nedgang på greenfee og spilte runder på 

banen.  

Takk til alle som har vært med på 

spørreundersøkelsen med svar og kommentarer. 

Undersøkelsen har vært med på å gi oss god 

tilbakemelding på hvordan dere opplever banen 

og klubben. Vi ligger som nr.9 i Norge på 

tilfredshet blant medlemmene. Det synes styret 

og jeg er kjekt å se. Vi er 20 poeng over lands-

gjennomsnittet.  Service, opplevelse og velholdt 

bane er det vi scorer høyt på. Det er likevel 

områder vi har mer potensiale. Det med å lytte 

til medlemmenes innspill, ha tilbud og aktiviteter 

for medlemmene er viktig, så vi forsetter å jobbe 

med for å forbedre oss til neste år. I klubben er 

det over 500 medlemmer og vi vil nok ikke klare 

å nå over alles innspill og ideer. Vi får ta skritt for 

skritt.  

 

Så en del viktige saker som jeg ber dere alle sjekke og gi tilbakemelding på; 

Riktig data i Golfbox 

Nå før årsskiftet ville det er fint om du som medlem sjekker at vi har korrekt navn, adresse 

epost og mobil registrert i Golfbox.  

 

Logg på Golfbox med ditt brukernavn og passord. 

Velg «Rediger profil» under MIN FORSIDE på menyen til venstre. 

Under STAMDATA kan følgende opplysninger endres/oppdateres: 

• Brukernavn og passord til pålogging Golfbox 

• Mobilnummer 

• E-post adresse 
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Fortsatt medlem eller forandre spilleretten for neste år 
 
 
Ønsker du ikke å være medlem i 2023 må utmelding ha skjedd skriftlig på epost til 
post@utsiktengolf.no innen 31.12.22. Ønsker du ikke fri spillerett for neste år må også dette 
gjøres på e-post innen 31.12.22. 
 
Andelsrabatt 
Ønsker du å bruke andelsrabatten som ble bestemt på sist årsmøtet må dette også opplyses 
om før 31.12.22 til post@utsiktengolf.no sammen med andelsnummeret.  
 
Køllerom 
Har du plass i køllerommet og tenker du ikke vil ha det i 2023 skriv det til oss på e-post. 
 

For 2023 vil vi bruke NorKred AS til utsendelse og oppfølging av medlemsfaktura. All betaling av 

kontingent/spillerett skal derfor gjøres til dette selskapet. For de som har aktivert seg for å motta 

efaktura vil faktura sendes til dennes nettbank. Har du også sagt ja til å motta efaktura i Vipps appen 

vil den også lande der og du kan velge om du betaler fra nettbanken eller Vipps appen.  

For kontingent/spillerett deler vi i år opp fakturaen. Først kommer medlemskap på 950,- så kommer 

spilleretten etterpå. Vi tilbyr våre medlemmer å betale spilleretten i månedlige faktura fra og med 

mars. Dette gjelder for beløp som er større enn kr. 5 000,-. Vi vil sende ut en faktura på hele 

spilleretten og de som ønsker månedlige faktura tar kontakt med NorKred AS for å avtale det, se info 

på faktura. Det vil påløpe et fakturagebyr på kr. 25 for hver mnd faktura. Ved forsinket betaling vil 

det påløpe renter og gebyr. 
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