Golf för alla på Kumla Golfklubb
Kumla Golfklubbs bana vid Högtorp mellan Hällabrottet och
Kvarntorp ligger alldeles nedanför den mäktiga Kvarntorpshögen. De flesta passerar förbi ”Högen” på den motsatta
(norra) sidan och har därför inte kommit i närkontakt med
golfbanan.
Att spela golf är sedan många år en breddsport i Sverige. I landets 457 klubbar finns ca 490 000 registrerade
medlemmar.
Och det behöver inte vara dyrt att spela golf. Många tycker
att det är så roligt att de väljer att låta sitt intresse få kosta,
t ex genom gästspel på andra banor eller att åka utomlands
tillsammans med andra golfare.
Här nedan får du en översikt över vad Kumla Golfklubb
kan erbjuda både etablerade och blivande golfare.
Anläggningen är en av de mera kompletta i länet med en
naturskön och lagom utmanande 18-hålsbana. Utmärkta
övningsområden med driving range för träning av de långa
slagen, puttinggreener, övningsfält med en stor övnings-

När vi säger Golf

Aktivitet

bunker samt en korthålsbana för träning av det korta och
halvlånga spelet.
På klubbområdet finns en året runt öppen golfrestaurang
med rättigheter, en separat GolfCamp för uppställning av
husvagnar och husbilar samt en konferensavdelning och en
hall för inomhusträning och samvaro vintertid.
Men klubben erbjuder inte bara en anläggning för golfspel. Väl så viktigt är medlemsverksamheten som drivs med
inriktning mot olika medlemsgrupper. Golf är också friskvård på högsta nivå.
En av tjusningarna med golfen är att den kan utövas från
tidiga barnaår till ålderns höst och att generationerna kommer samman i många aktiviteter. Inte minst i semestergolfen
där spelare i alla åldrar och med skiftande spelskicklighet
kan tävla tillsammans, tack vare golfens
handicapsystem.
Välkommen in i gemenskapen!

för alla så menar vi det. Här nedan presenterar vi kort några vägar till golfen.

Kort beskrivning

Ledare

Klubben inbjuder på olika sätt grupper att bekanta sig med golfen
och praktiskt prova på olika golfslag. Någon gång per år annonseras
Prova-på-golf i Nerikes Allehanda och/eller på klubens hemsida.

Erfarna medlemmar i klubben
och / eller klubbens instruktör

Klubben inbjuder på olika sätt skolklasser eller andra grupper från skolan
att bekanta sig med golfen och praktiskt prova på olika golfslag.

Erfarna medlemmar i klubben
och / eller klubbens instruktör

Golfskola
		
		

Klubben ordnar Golfskola ett par tillfällen i början av sommarlovet där
barn och ungdomar i åldern 6 –13 år får en mera utförlig instruktion
och träning i golf.

Några av klubbens duktiga juniorer,
som själva gått Golfskolan, under
ledning av klubbens instruktör.

Utbildning av
nybörjare
		
		

För att man skall bli golfare ”på riktigt” och få spela på 18-hålsbanan
på Högtorp och som gäst hos andra klubbar fordras att man med
godkänt resultat genomgått en grundutbildning. Utbildningen omfattar
såväl teori (golfvett och regelkunskap) som praktik.

Särskilda utbildare bland medlemmar
i klubben för teorin samt en professionell golfinstruktör för praktiken.		

Ungdomsträning
		

En eller två kvällar i veckan får barn och ungdomar som önskar
möjlighet till organiserad träning av de olika golfslagen.

En professionell golfinstruktör med
duktiga juniorer som assistenter.

Nybörjarträning
		
		

En kväll i veckan erbjuds de som nyligen genomgått grundutbildningen
möjlighet till gemensam träning alt spel på banan med kamrater från
träningsgruppen.

Erfarna medlemmar i klubben.

Faddersystem
		
		

I slutfasen av grundutbildningen skall eleven ut på banan tillsammans
med en erfaren golfare, s k fadder. Eleven kan fortsätta kontakten med
”sin” fadder efter utbildningen för att komma igång på egen hand.

Erfarna medlemmar i klubben.

Egen träning
		

Innan nybörjaren får komma ut på banan är det lämpligt att utnyttja
klubbens övningsområden för egen träning.

Egen aktivitet eller med kamrater.

Prova-på-golf
		
		
Prova-på-golf för
skolklasser

Hör av dig till receptionen så skickar vi klubbens foldern Börja spela golf. Den finns även utlagd på klubbens hemsida.

När man bestämt sig för att bli en golfare eller söker sig till klubben som redan
etablerad golfare finns följande medlemskap att välja mellan.
Medlemsform
Fullvärdig senior
		
		
		
		

		
		

Innebörd i korthet

Årsavgift 2018

Komplett medlemskap. Vanligaste medlemsformen. Ger tillgång till Högtorpsbanan hela året utan ytterligare kostnad. Kan delta i tävlingar både på
Kumla och i utbytestävlingar hos andra klubbar i Örebro län, utan annan
kostnad än en mindre startavgift. Kan ta del av klubbens överenskommelse
med andra klubbar inom/utom länet, innebärande fritt eller rabatterat spel.
Ger möjlighet till gästspel på nästan alla golfklubbar i Norden. Val redan för
den som spelar 10 –12 ronder inom länet, vilket är mycket lätt uppnått.

4 480 kr för den som skaffat särskilt
spelrättsbevis* i annat fall 5130 kr**.
			

Senior 24–25 år betalar 3 550 kr och
22–23 år 2 700 kr (inget krav på spelrättsbevis. Städavgift med 280 kr ingår).

Greenfeemedlem A Den som räknar med att spela högst 10 rundor på klubbens bana.
(Silvermedlem)
Silvermedlem kan passa den som av olika skäl, t ex föräldraskap, måste
		
minska sitt golfande under några år.
		
Silvermedlem betalar greenfee, vardag 225 kr och 270 –320 kr lörd ag –
		
söndag vid spel på Kumla GK. Erhåller ingen rabatt på andra banor.
		
Ger möjlighet till gästspel på nästan alla golfklubbar i Norden.
			

1 980 kr (inget krav på spelrättsbevis)
Erhåller tre greenfeebiljetter för
spel alla dagar på Kumla GK. 		

Greenfeemedlem B
(Bronsmedlem)
		
		
		
		

Lämplig för den som spelar några få rundor på Kumla GK men som ändå
vill ha möjligheten att komma ut och spela andra banor. Bronsmedlem
betalar en låg fast kostnad men högre vid de rundor som faktiskt spelas.
Erhåller rabatt vardagar med 75 kr och lördag, söndag och röda helgdagar
med 50 kr. Erhåller ingen rabatt på andra banor.
Ger möjlighet till gästspel på nästan alla golfklubbar i Norden.

1 230 kr (inget krav på spelrättsbevis)
Erhåller två greenfeebiljetter för
spel alla dagar på Kumla GK.

Distansmedlem
(Non residens)
		

Skall vara folkboförd minst 10 mil från klubben. Medlemmen har tillgång
till klubbens bana på samma villkor som fullvärdiga medlemmar.
Medlemskapet ger inga rabatter på andra banor.

2 400 kr (inget krav på spelrättsbevis)

Junior
		
		

Junior är man t o m det år man fyller 21. Juniorer är fullvärdiga medlemmar 750, 1 200 eller 1 850 kr beroende
och kan jämställas med fullvärdig senior. Med tanke på den lägre årsavgiften på åldersgrupp.				
finns ingen anledning att välja greenfeemedlemskap för en junior.
(–12 år, 13 –17 år, resp 18 –21 år).

Passiv
		
		
		
		

För den som tar en paus i golfandet av något skäl, kanske sjukdom eller
olyckshändelse. En passiv medlem kan inte spela på någon golfbana
utom de som är öppna för pay and play. Passiv medlem i Kumla GK har
möjlighet att spela på klubben onsdagar och att följa med någon fullvärdig
senior i klubben andra dagar mot erläggande av full greenfee.

Erhåller fyra greenfeebiljetter om
spelaren innehar spelrättsbevis eller
kapitalinsats i Kumla GK.

500 kr,
Erhåller på begäran en greenfeebiljett för spel vardag eller söndag
eftermiddag på Kumla GK.

* * Spelrättsbevis kostar f n 2000 kr att köpa genom klubben. Kan säljas, om man lämnar klubben i framtiden, till då gällande marknadspris.
** Seniormedlem 26 år och äldre kan välja att betala 4600 kr inträdesåret (inkl. städavgift och utan krav på spelrätt). Andra året gäller ordinarie villkor.

Greenfee och rabatter 2018
Gäster från andra klubbar inom och utom landet är välkomna att spela på Kumla GK. Ordinarie greenfee framgår av tabellen nedan.
Med Lannalodge Golfresort finns överenskommelse om halv ordinarie greenfee alla dagar. Överenskommelse om rabatterad greenfee
finns med ytterligare ett antal klubbar. Se hemsidan för mer information.

Dag

Senior 22 år och äldre

Junior

Äkta makar/Sambo

Helgfri vardag

350 kr

175 kr

640 kr			

Lör-, sön- o helgdag före kl 13.00

420 kr

210 kr

780 kr

Lör-, sön- o helgdag från kl 13.00

370 kr

185 kr

680 kr

Helgfri vardag 9-hål

210 kr

105 kr

Den som spelar enligt reglerna för pay and play betalar alltid ordinarie greenfee

Uppgifterna i detta informationsblad gäller per 1 januari 2018 och
kan ändras. Aktuella uppgifter redovisas på klubbens hemsida där
ytterligare information finns – www.kumlagk.se

Kumla Golfklubb
Box 46, 692 21 Kumla
019-58 70 80 • reception@kumlagk.se
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Kumla GK erbjuder pay and play vissa tider samt 9-håls greenfee på vardagar. Det innebär att en fullvärdig seniormedlem i klubben alla
dagar kan få ta med sig en eller två spelare som inte är aktiva i någon golfklubb. Under onsdagar tillåter klubben ett mera utvidgat pay and
play spel genom att även seniormedlem i annan klubb kan ta med sig en eller två spelare som inte är aktiva i någon golfklubb. Medföljande
spelare vid pay and play kan vara senior eller junior.

