
 

Inträdesansökan 

 
Eskilstuna Bangolfklubb 

 

 

Information 

Alla medlemmar i Eskilstuna Bangolfklubb uppmanas efter förmåga hjälpa till i 

föreningsarbetet.  

Ditt medlemskort finns att hämta i kiosken cirka sju dagar efter inlämnad ansökan.  

Medlemskap ger fritt spel i Vilsta. Om du vill så kan du lägga till en avgift för att även ha 

fritt spel i MunktellArenan. Ungdomar och juniorer har fritt spel i MunktellArenan.  

De lämnade personuppgifterna förs i register som vi använder för att kunna kontakta 

medlemmar, till exempel för informationsspridning. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje 

part. Personnumret används för att registrera medlemmen i IdrottOnline som är RF:s 

administrativa verktyg. E-postadressen läggs in i vår e-postklient för medlemsutskick.  

 

För- och efternamn  

Adress  

E-postadress  

Telefon   

Personnummer (10 siffror)  

Jag önskar träningskort Munktell:  
 

  Ja                          Nej  

Underskrift 
(Målsman, om sökande är under 18) 

 

Datum  

 

Klubbens anteckningar  

Ansökan mottagen av           _________________________ datum: _______________________ 

Betalt kronor (fyll i belopp)  _________________________ datum: _______________________ 

Betalning mottagen av          ________________________ datum:  _______________________ 

 

 

 

 



 

Medlemsavgifter  

2020 Eskilstuna Bangolfklubb 

 

 

 

 Spel i Vilsta Vilsta + Munktell (totalt belopp) 

Ungdom (född 2000 och senare) 150:- 150:- 

Vuxen (född 1999 och tidigare) 400:- 800:- 

Familj med minst en ungdom 600:-  1 200:-  

Ej spelande medlem 150:- men spel ingår ej. 

 

Förtydliganden MunktellArenan 

Enligt gällande avtal med Eskilstuna Kommun så säljer vi endast spel i MunktellArenan i kombination 

med spel i Vilsta. 

Ungdom har alltid fritt spel i MunktellArenan.  

För spel i MunktellArenan gäller att man ska ha egen utrustning. Spel i MunktellArenan gäller båda 

anläggningarna.  

Spel i MunktellArenan gäller 15 september till 15 april. Under perioden 16 april till 14 september så 

betalar spelare i EBGK för spel i MunktellArenan, även om man har Munktellstämpel på sitt 

medlemskort.  

Familj som spelar i MunktellArenan så ingår inte tävlingslicens för vuxen. Varje tävlingslicens kostar 

ytterligare 400:- 

 

Förtydliganden pensionärer 

Pensionär som endast spelar pensionärstiderna (tisdag och torsdag förmiddag) behöver inte lösa 

medlemskap i EBGK. 

 Pensionär som endast spelar pensionärstiderna (tisdag och torsdag förmiddag) behöver inte betala 

Munktellavgiften.    

 

 

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

Postadress  E-Postadress  Telefon  Organisationsnummer 

Eskilstuna Bangolfklubb medlem@eskilstunabangolf.se 016 - 14 41 98 818000 - 0609  

Box 4022     073 - 734 98 55    
630 04 Eskilstuna  Hemsida     Bankgiro   

  www.eskilstunabangolf.se   861 - 5023   
 


