Välkommen som golfvärd
Klubbens Seniorer ansvarar för golfvärdskapet på banan och vi har två golfvärdpar varje
lördag/söndag. Du har blivit tilldelad värdskap för en dag enligt bifogad lista. Om tiden inte passar så
kan du fritt byta med någon annan senior i klubben. Bara meddela det till receptionen, eftersom
golfvärldens namn visas på anslagstavlan.
Förberedelser








Meddela receptionisten att ni är på plats och lämna ert telefonnummer, detta för att
receptionen skall kunna nå er vid behov. Ni bör vara på plats kl.8.30, hör gärna av er till
receptionen dagen innan så får ni info om bokningsläget.
Receptionisten tillhandahåller startlista, nycklar till golfbil, reflexväst, lunch- och fikabiljett
samt golfvärdsskylten som skall sättas på golfbilen.
Ta med pennor, lathund och extra scorekort till startkuren ifall någon glömt detta.
Hämta golfbilen och placera skylten ”GOLFVÄRD” på framrutan.
Vid ev. olycksfall finns hjärtstartare och första hjälpen i receptionen.
Tel.nr till reception 019-58 70 50 och restaurang 076-022 2081.

Starten





Start sker med 10 minuters mellanrum efter startlistan. Informera gäster om det är några
speciella lokala regler som gäller på banan.
Informera om kiosken på hål 8 (pausen bör inte vara längre än 5 minuter). Då kiosken är
obemannad, om något är på väg att ta slut ring restaurangen.
Informera också våra gäster om var de kan fylla på vatten samt var det finns toaletter efter
banan.
Försök och para ihop en- och tvåbollar när det finns möjlighet, detta för att få ett jämnare
speltempo.

Ute på banan





En av golfvärdarna gör en förstarunda i golfbilen kl. 10:30. Starta på hål 18 och åk motsols, var
noga med att hålla koll runt er så ni inte blir träffad av bollar. Ta med startlista och lathund
som verktyg för att hålla koll att alla håller sina tider och försök att snabba på långsamma
bollar på banan. Efter lunch kör ni en andra runda på samma sätt och se till att tempot hålls på
banan så att det inte blir tomma hål.
Försök i görligaste mån att få tre- och fyrbollar för att hålla ett jämnare tempo ute på banan
Fråga speciellt gäster som spelat klart vad dom tycker om banan, och vad som även kan
förbättras.

Med förhoppning om en fantastisk dag på golfbanan så tackar vi er för er insatts som vi vet är väldigt
uppskattad.
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