Börja spela golf!

Välkommen till Kumla Golfklubb
och en vacker, lätt kuperad parkbana
Klubben erbjuder • Utbildning och introduktion för nybörjare • Prova-på-golf utan kostnad
Inga inträdesavgifter. Förmånliga årsavgifter.

www.kumlagk.se

| tel 019-58 70 80, e-post reception@kumlagk.se

Lär dig spela golf hos oss på Kumla Golfklubb!
Klubben anordnar nybörjarkurser vid ett
flertal tillfällen under året, särskilt i början
av en spelsäsong. Kurserna omfattar både
teori och praktik. Efter avlagt slutprov och
några fadderronder erhålls handicap 54
som berättigar till eget spel på 18-hålsbanan om man är medlem i klubben. För
aktuella prisuppgifter kontakta klubbens
reception eller se hemsidan. Mot erläggande av greenfee spelar man också på
de flesta banorna i landet.
Många som går nybörjarutbildningen
och erhåller grönt kort har spelkamrater
som tar med dem ut på banan. Klubben
ser som en viktig uppgift att hjälpa nyutbildade att komma ut på banan. Efter ett
tag brukar de flesta finna spelpartners på
egen hand. Beroende på nybörjarens ålder
finns möjligheter att ansluta sig till ungdomsverksamhetens, dam- eller seniorkommitténs olika aktiviteter, vilka äger
rum på fasta veckodagar.
Medlemskommittén erbjuder även spelare och nyutbildade som ännu inte kommit ned till handicap 36,0 sammankomster för gemensam träning och /eller spel på
banan. Kumla Golfklubb har goda träningsmöjligheter, bl a driving range för
träning av utslag, två övningsgreener för

puttning och chippning, ett rymligt övningsfält för träning av korta eller medellånga inspel, övningsbana samt en större
övningsbunker. Klubben har också egen
träningshall.

Övningsbanan
En mycket uppskattad och använd övningsbana, f.n. 5 hål med en genomsnittslängd av cirka 60 meter, finns anlagd i
anslutning till övningsfältet. Övningsbanan börjar och slutar nära klubbhuset och
har mycket korta gångavstånd mellan hålen. Den är utmärkt för nybörjaren, som
inte behöver ha någon spelpartner och
kan spela valfritt antal hål. Spel på övningsbanan är helt kostnadsfritt även för
icke-medlemmar.
Golfen som familjesport
Det är ganska vanligt med familjer där
både föräldrar och barn golfar, kanske även
far- och morföräldrar.
Golf är en sport som kan utövas tillsammans över generationsgränserna.
Vanligast är säkert sällskapsspel på den
egna klubben. Men man kan också delta
i singel-, par- eller lagtävlingar eller andra
kombinationer av yngre och äldre.

Att börja spela golf har inget med ålder att göra
En del slår sina första golfslag när de är i 2-årsåldern. Andra slår sina första när de fyllt
60 år. Golf är en flexibel sport och kan bedrivas som elit- eller motionsidrott, sällskapsspel eller något däremellan och dessutom i stort sett i alla åldrar.

Golfskola på Kumla Golfklubb
I början av sommarlovet anordnas Golfskola för barn och ungdom 6–13 år. Skolan pågår 4 dagar och leds av klubbens
pro med hjälp av duktiga äldre juniorer.
Grönt kort är golfens körkort
Klubben anordnar komplett utbildning
(teori och praktik) för nybörjare. Utbildningen omfattar 3 pass teori om cirka 2
timmar och 6 5 1,5 tim praktik. Ett avslutande teoriprov och uppspel ingår i
utbildningen. Den som inte klarar uppspelet erbjuds fortsatt praktik på förmånliga villkor.
Ungdomar och juniorer kan som alternativ erhålla grönt kort genom att delta i
klubbens veckoträningar och komplettera med egen inläsning av teoriavsnitten.
Klubbens pro avgör om grönt kort kan
utfärdas.
Förmånligt medlemskap
Det är bra om man kommer igång med
golfspelet direkt efter avslutad gröna-kortet-kurs. Klubben erbjuder därför förmånliga villkor för den som senast inom sex
månader efter avslutad utbildning hos oss
blir medlem i klubben. En senior får gröna-kortet-kurs och ett fullvärdigt medlemskap resten av utbildningsåret till ett förmånligt pris. Alternativt kan du utnyttja en
rabatt för valfritt medlemskap (rabattsats
finns även för juniorer).
Närmare information om utbildningen
och priser finns på klubbens hemsida
www.kumlagk.se

Golf är inte bara utmanande och roligt.
Det är också en god form av friskvård för alla åldrar.

Låga avgifter och olika medlemsformer Prova-på-golf
Kumla Golfklubb håller genomgående låga medlemsavgifter och det finns olika
medlemsformer att välja bland. För aktuella priser se hemsidan www.kumlagk.se

Funderar du på att börja spela golf, är
du välkommen att ta kontakt med oss.

Platina medlemskap (fullvärdigt)
från 26 år och uppåt ger obegränsad tillgång till klubbens bana. Man betalar årlig
medlemsavgift och ska inneha ett särskilt
spelrättsbevis som kan förvärvas genom
klubben eller från tidigare medlem.

Ring receptionen 019 - 58 70 80
Du får information om hur man blir golfare och vad det innebär i form av kostnader, utrustning, klubbmedlemskap m.m.
Vill du bekanta dig lite med golfspelet
innan du bestämmer dig, erbjuder Kumla
Golfklubb prova-på-golf vid olika tillfällen
under året. Då får prova-på-golfarna träffa
några av klubbens mera erfarna medlemmar för en demonstration och får prova på
de vanligaste grundslagen. Möjlighet att
ställa frågor ges också under besöket. Prova-på-golfen är kostnadsfri och utan några
förbindelser. Klubbor kan lånas på klubben. Datum för prova-på-golf läggs ut på
klubbens hemsida samt kan annonseras i
Nerikes Allehanda på Kumlasidan.
För skolklasser eller andra grupper avtalas separat om lämpliga tider. Kontakta klubbens kansli i god tid angående era
önskemål.

Guld medlemskap (fullvärdigt)
Möjlighet finns att avstå från att skaffa
spelrättsbevis och i stället betala en förhöjd årsavgift. För nya medlemmar gäller en rabattsats på årsavgiften vid inträde efter midsommar.
Nya medlemmar erhåller rabatt på årsavgiften vid inträde efter midsommar
Yngre seniorer
Medlemmar som är i ålder 22–25 år betalar
en reducerad årsavgift efter ålder. Spelrättsbevis krävs ej.
Städavgift ingår
För alla medlemsformer ingår en städavgift. Den som deltar i något av klubbens
två städtillfällen erhåller återbetalning av
städavgiften uppdelad till hälften per
gång. Städningarna avslutas oftast med
en enkel, gemensam måltid.
Ungdomar
Inom golfen är man junior till och med
det år man fyller 21, läs mer om junioroch ungdomsverksamheten på sista sidan.
Ungdomar upp till 12 år börjar som träningsmedlemmar och betalar då medlemsavgiften plus en mindre terminsavgift för
deltagande i träningsgrupp. Vi tillämpar ett
tre terminsystem med vår och höst utomhus och vintern inomhus i klubbens träningshall. Träningsmedlemmar får inte spela själva på banan men kan få följa med en
spelare med handicap 36,0 eller lägre enligt reglerna för play-and-play. Träningsmedlemmen betalar då ingen greenfee.
Kumla GK har bland de lägsta medlems- och träningsavgifterna för juniorer
och ungdomar av länets 10 klubbar.
GreenFeemedlemskap
Vi erbjuder två olika greenfeemedlemskap
för de golfare som räknar med att spela ett
begränsat antal ronder på Kumla GK.
Spelrättsbevis krävs inte och inte heller betalas någon städavgift. Den som har spelrättsbevis gör dock klokt i att behålla det
för ev. framtida uppgradering till fullvärdigt medlemskap. Som greenfeemedlem
får man de förmåner som följer av ett medlemskap i klubben och har möjlighet att

spela på andra banor som greenfeegäst eller
delta i tävlingar.
Bronsmedlemskap är det billigaste alternativet. Man får två greenfeebiljetter för
spel på vardagar eller lördag-söndag-helgdag från kl 13.00. Vid ytterligare ronder ges
rabatt på gällande greenfee.
Silvermedlemskap kostar något mer men
ger tre greenfeebiljetter (eller fyra vid innehav av spelrätt eller kapitalinsats). Reglerna
är som vid bronsmedlemskap men rabatten på ytterligare ronder är större.

Friskvårdspengar
Många företag erbjuder sina anställda att
täcka kostnader för friskvård upp till ett
visst belopp per år. Från och med 2018 omfattas även golfen av detta regelsystem men
arbetsgivaren bestämmer vilka aktiviteter
som godkänns.
Medlemsavgifter godkänns inte, inte
heller inköp av bollar eller shopartiklar.
Däremot godkänns t.ex. spelavgifter d.v.s.
den del av årsavgiften som inte är medlems- eller städavgift, golflektioner och
rangeavgifter. Även kurser för Grönt kort
godkänns.

Pay and play
Pay and play är tillåtet på 18-hålsbanan
under onsdagar. En seniorspelare med
hcp 36,0 eller bättre, medlem i svensk
golfklubb, får ta med sig en/två spelare
även om dessa saknar golfutbildning i sin
boll. Spelarna skall dock fylla lägst 7 år
under spelåret. Alla spelarna skall erlägga
gällande greenfee.
Fullvärdig klubbmedlem får ta med sig
en/två spelare på motsvarande sätt, alla dagar, dock ej lör- och söndagar före kl 13.00.

Begär aktuellt prisblad
Gällande priser och villkor redovisas utförligt på klubbens hemsida www.kumlagk.se.
För den som vill få en snabb översikt av medlemsformer och priser rekommenderar vi
vårt infoblad Golf för alla. Bladet kan hämtas i vår reception, skrivas ut från hemsidan
eller beställas för hemskick med posten.

Junior- och ungdomsverksamheten
För den yngsta gruppen ligger tyngdpunkten på att skapa och hålla kvar ett golfintresse. Men också att erbjuda utvecklingsmöjligheter för de mera försigkomna och
ambitiösa. Man deltar i veckoträningarna
på klubben under säsong. Och har också
sammankomster där man övar golf under
Ungdom upp t.o.m. 12 år
mera lättsamma och lekfulla former ”golfYngre juniorer 13–17 år
skoj”. Man deltar som regel inte i tävlingar
utanför klubben, däremot anordnas under
Äldre juniorer 18–21 år
säsongen ett par interna övningstävlingar
Denna indelning återspeglar också struktu- över 4–9 hål på 18-hålsbanan. I dessa tävren för årsavgifterna. Det kan vara praktiskt lingar ställs inga krav om påbörjad eller geför vissa ändamål att dela in ungdomarna i nomförd golfutbildning, däremot skall de
åldersgrupper.
delta i åldersgruppens verksamhet.
Kumla Golfklubb har genom åren haft en
omfattande och bra verksamhet för de yngre medlemmarna och många duktiga golfare har fostrats i klubben. Det är något
som vi gärna vill upprätthålla och därför
lägger vi mycket kraft på ungdomssidan.

De yngre juniorerna utgör en mera homogen grupp. Flertalet har genomgått eller
genomgår grundutbildningen på klubben och har eller är på väg att få Grönt
kort. Kortet ger dem rätt att själva eller i
sällskap med andra som har Grönt kort
spela på klubbens 18-hålsbana.
Veckoträningarna är mera målinriktade
och många i gruppen deltar i klubbens tävlingsverksamhet, både internt och externt.
Man har också tävlingsutbyte med andra
klubbar. De duktigaste, har möjlighet att
delta i det nationella toursystemet.
De äldre juniorerna, som i många fall haft
golf som sin huvudsport under flera år, har
sin veckovisa träning som övriga åldersgrupper. De tränar dessutom en hel del på
egen hand och deltar i tävlingar. I denna
grupp återfinns flera av klubbens bästa spelare oavsett ålder.
Några av de bästa juniorerna medverkar
som medhjälpare i de yngre åldersgrupperna eftersom antalet deltagare där är ganska
stort. Detta innebär säkert också en utveckling för berörda juniorer.

GOLFUTBILDNING
Utbildningskommitten svarar för utbildning av nya golfare. Den praktiska delen handhas av klubbens pro
Henrik Spongh. Han svarar också för
ungdomsträning och vissa träningsgrupper med vuxna. Han ger även
enskilda lektioner efter direkt överenskommelse. Har du frågor eller vill
anmäla dig, kontakta
i första hand reception
eller kansli.
Det går också bra att
ringa Henrik Spongh
på 070-225 79 68.

Tryckeriet som servar både stora och små kunder.
Vi erbjuder dig allt från prepress, digital- och offsettryck till efterbearbetning och distribution.
Tel 019-20 74 30. Läs mer på www.triotryck.se

Vi har utdelning på helgen när observationen
är som högst och folk har mer tid att läsa.
Välkommen att kontakta oss på 019 -10 49 40
eller martin.saretun@sdr.se | www.sdr.se

Lätt att hitta: Klubben ligger cirka 7 km öster om Kumla vid foten av Kvarntorpshögen.
Och oavsett varifrån du kommer är klubben
lätt att hitta. e 18 med anslutning till e 20 och
riksväg 51 för dig till Kumla Golfklubb och
Kumla.

GOLF
CAMP

Vi erbjuder en vacker golfbana av god klass med utmärkta greener och spännande hål. 24 platser
för husbil- alt. husvagnsuppställning. Fräscha konferensrum i olika storlekar. Boka konferensen,
säljmötet eller företagsgolfen hos oss. Restaurangen, med rättigheter, välkomnar alla gäster och
tar emot sällskap upp till 70 personer och paviljongen ytterligare 35 – 40 gäster sommartid.
Nära till Kumla för shopping (parkeringsskiva), besök på Djupadalsbadet eller Konst-på-Hög m.m.
Kumla GK 019-58 70 80 | reception@kumlagk.se | Restaurang 019-57 71 75 | www.kumlagk.se
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Golf • Husvagnsuppställning • Restaurang • Konferensrum • Egen träningshall – mitt i Närke. Välkommen!

