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Äntligen kan man som anställd få friskvårdsbidrag för golf med upp till 

5 000 kr/år!  

    

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från 

Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande beskedet att Golf godkänns som friskvårdsbidrag!  

 

Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av 

golfspel och träning. (ej medlemsavgiften 995 kr) 

 

Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år och anställd. Det är dock arbetsgivaren som 

bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet. Det är också 

arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån.  

 

Reglerna gäller anställda i Aktiebolag och från den 1 januari 2018. (Ej handelsbolag eller enskild 

firma.) 

 

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf: 

• Spelavgiften ( Våra spelavgifter: Senior 5 200kr, Senior Vardag 4 000 kr, Senior 22-29 år 2 100 

kr) 

• Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle) 

• Greenfeecheckar paket. 

• Drivingrange 

• Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och 

rådgivning i kost- och motionsfrågor. 

 

Ej godkänt som skattefri friskvårdsförmån: 

• Medlemsavgiften till golfklubben 995:- (samma gäller all föreningsidrott) 

• Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning 

• Deltagaravgift i golftävlingar 

 

 

 

 

 

http://www.botkyrkagk.se/


Hur gör man för att nyttja friskvårdbidraget hos Botkyrka Golfklubb? 

• Man betalar först sin avgift till klubben för t ex spelagift, greenfeecheckar, rangekort osv. 

• Sedan tar man fakturan eller kvittot på t ex spelavgiften till sin arbetsgivare som då har rätt att 

skattefritt ersätta er upp till 5 000 kr. (En kostnad som bolaget får dra av) 

• Kom ihåg att det är upp till arbetsgivaren att ge friskvårdbidrag och till vilket belopp! 
 

Detta är en mycket positiv nyhet som, ni som är anställda, ska ta vara på. Prata med era kollegor och 

sprid denna nyhet på er arbetsplats så att ni kan nyttja friskvårdbidraget till hälsofrämjande golfspel under 

2018! 

 

Har ni frågor om friskvårdsbidraget för golf så tveka inte att höra av er till oss på klubben på: 08-530 296 

50 eller info@botkyrkagk.se. 

 

Med vänlig hälsning/Botkyrka Golfklubb 

 

  
  

 

 

Värva era släktingar och vänner till vår fina klubb!  

    

 

Erbjudande rekrytering av nya medlemmar! 

Erbjudande:  

Både du och den du rekryterar hit får rabatt på spelavgiften. Storleken på rabatten beror på vilken 

medlemskategori den du rekryterar väljer. 
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Rabatten är: 

Senior: 500 kr både för dig och för den du rekryterar. 

Senior Vardag: 400 kr både för dig och för den du rekryterar. 

Senior 22-29 år: 200 kr både för dig och för den du rekryterar. 

 

Du kan förstås rekrytera flera nya medlemmar och då lägger vi ihop den rabatt du får. 

 

Man kan även rekrytera en Senior 9-hålsbanan-medlem till att uppgradera sig till Senior, Senior Vardag 

eller Senior 22-29 år och då får både du och den som  

uppgraderar sig ovanstående rabatt. 

 

Förutom att man får vara med i "en av Stockholms bästa och vackraste golfbanor" får man även 10 extra 

ronder utan kostnad, 2 var, på våra samarbetsbanor Haninge GK, HaningeStrand GK, Husby GC, 

Nynäshamns GK och Åda GCC. 

 

För att ta del av erbjudandet gör den som ska bli medlem en medlemsanmälan på vår hemsida och 

skriver då "Värvad av ert namn och Golf-Id" i rutan "Övriga uppgifter". Vi ser till att hålla koll på rabatterna 

och drar av dem innan vi fakturerar avgiften. 

 

Ge er själva och era vänner en fin start på golfåret genom att se till att de blir medlemmar hos oss till 

2018. 

 

(Erbjudandet gäller till och med 28 februari 2018 då spelavgiften skall vara betald) 
  

 

 

Spelavgiften faktureras ut 5 februari!  

    

Den 4 december fakturerade vi ut medlemsavgiften med sista betaldatum 31 december.  

 

Spelavgiften faktureras 5 februari med sista betaldatum 28 februari. För Senior 9-hålsbanan la vi på på 

100 kr i spelavgift direkt i december eftersom det är så pass låg spelavgift. 

 

Som vanligt går faktureringen via er mailadress som finns inlagd i GIT/MinGolf. 

 

Årsavgifter 2018   

 

Medlemskap Medlemsavgift Spelavgift Totalt Betala med autogiro 

Senior 995 kr 5 200 kr 6 195 kr 520 kr/mån (12 mån) 

Senior Vardag 995 kr 4 000 kr 4 995 kr 420 kr/mån (12 mån) 

Senior 22-29 år 995 kr 2 100 kr 3 095 kr 260 kr/mån (12 mån) 

Senior Heltidsstuderande 995 kr 1 600 kr 2 595 kr 220 kr/mån (12 mån) 

Senior 9-hålsbanan 995 kr 100 kr 1 095 kr   

Junior 18-21 år 495 kr 1 500 kr 1 995 kr   

Junior 13-17 år 495 kr 500 kr 995 kr   

Junior 0-12 år 495 kr 0 kr 495 kr   
 

(Autogirots månadsbelopp baseras på antalet kvarvarande månader av året.) 

 

 

 

 



Våra olika medlemskap innehåller:  

• Senior fritt spel på båda banorna: 6 195:- (Utbyte om 10 fria ronder ingår) 

• Senior Vardag fritt spel på båda banorna helgfria vardagar: 4 995:- (Utbyte om 10 fria ronder 

ingår) 

• Senior 22-29 år fritt spel på båda banorna: 3 095:- (Utbyte om 10 fria ronder ingår) 

• Senior Heltidsstuderande fritt spel på båda banorna: 2 595:- 

• Senior 9-hålsbanan fritt spel på 9-hålsbanan och 100:- rabatt på 18-hålsbanan: 1 095:- 

• Junior 18-21 år fritt spel på båda banorna: 1 995:- 

• Junior 13-17 år fritt spel på båda banorna: 995:-  

• Junior 0-12 år fritt spel på båda banorna: 495:-  

 

I medlemskapet ingår också Golf-Id och tidningen Svensk Golf hem i brevlådan.  

 

Vårt Autogiro kostar inget extra och baseras på antalet kvarvarande månader av året. (Gäller för 

medlemskap Senior, Senior Vardag, Senior 22-29 år och Senior Heltidsstuderande.) 
  

 

 

Utbyte om 10 fria ronder för 2018 är klart!  

    

 

Vårt populära utbyte om 2 fria ronder med Haninge GK, HaningeStrand GK, Husby GC, Nynäshamns GK 

och Åda GCC är klart inför 2018. Totalt har vi 10 fria ronder (2 var) på våra vänklubbar. 

 

Utbytet gäller vardagar alla tider och helgdagar från 13:00 och de medlemsformer som kan nyttja 

ronderna är Hedersmedlemmar, Senior, Senior Vardag (endast vardagar) och Senior 22-29 år. 

 

Utbytet gäller från säsongsstart till och med 31 oktober 2018. 
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Restaurangen är stängd tillsvidare!  

    

Efter att våra krögare testat med vinteröppet i restaurangen under december håller man nu stängt 

tillsvidare. Kundunderlaget för att ha öppet under vintern visade sig vara lite för klent för att det skulle 

vara ekonomiskt försvarbart. 

 

Nu satsar Jerry och Kalle istället på en tidig vårstart runt påsk och sedan kommer förstås vår restaurang 

vara öppet som vanligt under säsongen. 
  

 

 

"En av Stockholms bästa och vackraste golfbanor"  

    

 

 

 

 

 
 

 


