
Tillvägagångssätt betalning av Medlemsavgift 2023 

➢ Du kan välja mellan olika betalsätt (kort, swish, faktura, kredit) 

➢ Du kan betala för hela familjen på en gång (se video för tillvägagångssätt) 

➢ Ditt medlemskap aktiveras automatiskt och direkt vid betalning 

➢ Du kan enkelt skriva ut kvitto med personnummer för friskvårdsbidrag (se video för 

tillvägagångssätt) 

Nedan finns en video som visar hur du betalar via Min Golf 
https://www.youtube.com/watch?v=rH5sdq0jTrQ 

 

Så här betalar du via Min Golf 
 

1. Logga in med ditt Golf-id och lösenord som vanligt i Min 
Golf https://mingolf.golf.se/ 

2. Klicka på Mina inställningar 

3. Klicka på Obetalda avgifter  

4. Markera samtliga avgifter och välj det betalsätt du önskar använda 

 

 

På Min Golf kan du via fliken Genomförda betalningar se dina betalningar och hämta 
kvitto som du kan använda för friskvård. Om du behöver personnummer på kvittot så 
kan du ställa in det via Inställningar/Sekretess och nix, längst ner på sidan. Då kommer 
det även synas i efterhand på redan betalade avgifter och kvitton. 

Betala via Swedbank (du behöver inte 
vara kund hos Swedbank) 

• Välj betalsätt mellan kort, swish, 
faktura, kredit 

• Medlemskapet aktiveras direkt vid 
betalning och ett kvitto framställs 

• Skapa ditt eget friskvårdskvitto (mer 
info längre ner) 

 

1. Köpinformationen öppnas upp i ett nytt 
fönster, välj därefter Nästa 

2. Köpevillkor öppnas upp i nytt fönster, 
läs igenom och bocka i Jag 
accepterarar köpevillkoren och välj 
därefter Nästa 

3. Två alternativ för att gå vidare dyker 
upp, kanske har du betalat avgift via 
Min Golf tidigare och har ett konto, 
annars kan du gå vidare genom att 
klicka på Betalning utan inloggning 

4. Välj det betalsätt som du önskar 
använda och följ instruktionerna 

Betala via Skapa Faktura 

• Betalning via Bankgiro 

• Medlemskapet aktiveras när vi 
erhållit och hanterat betalningen 

 

1. Köpinformationen öppnas upp i 
ett nytt fönster och välj 
därefter Nästa 

2. Köpevillkor öppnas upp i nytt 
fönster, läs igenom och bocka 
i Jag accepterar köpevillkoren 
och välj därefter Nästa 

3. Förhandsgranskning öppnas upp 
i nytt fönster. Klicka på Skapa 
Faktura för att slutföra. 

4. Du hittar sedan din faktura under 
Mina Inställningar och Mina 
Fakturor. Därifrån kan du ladda 
ner och skriva ut den. 

5. Fakturan är överlåten från 
Ekerum Golfklubb till Ekerum 
Resort Öland, BG 5001-5973. 

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

