Välkommen till Umeå Golfklubb

Till Umeå Golfklubb är alla välkomna.
Här finns en plats för dig, oavsett om du
är elitspelare eller nybörjare och våra
medlemmar är från fem till 94 år.
Det är aldrig för sent att börja,
eller börja om.
För oss handlar golf om gemenskap,
vackra miljöer, livskvalitet och att njuta av
golfen på dina egna villkor, vare sig du tävlar
eller ser golfen som en härlig motion.
Umeå Golfklubb började med en dröm.

EN GOLFARES DRÖM
Året var 1952. Harry Norin och Lennart Gabrielsson är goda vänner. De blir bitna av
golfen under några resor utomlands. På den tiden fanns ingen golfbana i Umeåregionen,
men de goda vännerna ser inte hindren, utan möjligheterna och pratar ihop sig om att
själva skapa en bana att spela på.
De väljer ut ett område på Lövöudden i Holmsund nära havet, ett område som en gång
varit ett litet jordbruk, bebyggt redan på 1600-talet av soldaten Ramborg och tar kontakt
med markägaren SCA. Midsommarafton 1954 kan Alfhild och Lennart Gabrielsson samt
Margit och Harry Norin inviga Holmsunds golfklubb med medhavd matsäck sittandes
på det nylagda parkettgolvet i klubbhuset. Drömmen har blivit sann tack vare de två
vännernas målmedvetenhet och stöd från SCA.
Från början hade banan nio hål, 75 medlemmar, en engelsk tränare och en årsavgift på
125 kronor. Mycket har hänt sedan dess. Klubben har utvecklats till en stor golfanläggning
med en 27 håls skogsbana i lätt kuperad mark, ansedd som en av Norrlands vackraste.
Här har vi också en nyrenoverad sex håls korthålsbanan öppen för alla, som har blivit
väldigt populär även för icke-medlemmar. För oss står banan i fokus. Det är på banan vi
lägger kraften och engagemanget för att ge dig en fin golfupplevelse och vi gör ständiga
förbättringar för att skapa en anläggning i toppskick.
Även om banan är vår stolthet, vill vi också att du ska känna dig välkommen här hos
oss på klubben. Att vi är ditt andra vardagsrum, en plats där du känner dig hemma,
kan slappna av, hämta kraft, fila på ditt spel och umgås med vänner och bekanta.
Därför vill vi kunna erbjuda en så komplett anläggning som möjligt, med driving range,
träningsområden, shop, restaurang, swing studio, etc.
Umeå Golfklubb är ett av Umeås största friluftsområden och för oss är det viktigt att
tänka på miljön. Därför är klubben miljöcertifierad, vilket innebär att vi inte använder
bekämpningsmedel ute på banan. Vi tar hänsyn till djur- och fågellivet genom att
bland annat skapa fristäder runt våra vattenhinder, för att exempelvis den sällsynta
svarthakedoppingen ska kunna häcka ostört.
I dag har klubben drygt 1 800 medlemmar och 3 100 gästspelare per år. Vi har precis
anlagt en husbilsparkering och jobbar nu med ett stort projekt för att anpassa driving
rangen och våra övningsområdena för funktionshindrade.
Varmt välkommen till klubben!

HUR BLIR MAN GOLFSPELARE?
Golf är en härlig aktivitet, oavsett om du siktar på att nå världseliten eller nöjer dig med
att motionsspela några gånger om året med grannar, släkt eller goda vänner.
För att ha utbyte av spelet krävs det en del grundläggande kunskaper. Du måste gå en
enkel utbildning. Den består av fyra pass, där du får lära dig spelets regler och hur man
uppträder på banan för allas trivsel och säkerhet, både praktiska övningar som lär dig hur
man slår med de olika typerna av klubbor och teori.
Umeå Golfklubb erbjuder denna nybörjarutbildning varje år. Vi börjar kurserna tidigt på
våren för att du ska kunna komma igång med ditt spelande redan i början av sommaren.
Det startas även kurser löpande under säsongen.
I utbildningen för vuxna ingår åtta timmars praktik på våra övningsområden och ute på
banan. Teorin är webbaserad, med ett inlogg till över hundra instruktionsfilmer på Golf.se.
Dessutom ingår fullt medlemskap under det året, vilket innebär att man får fri tillgång till
banan och allt annat på anläggningen. Man går också två fadderrundor med någon erfaren
klubbmedlem. Som medlem får du dessutom ett eget Golf-ID som du använder för att
boka speltider på banan, notera handicap eller anmäla dig till tävlingar.
Klubben har också en väldigt aktiv juniorsektion och som junior
deltar du i träningarna för att få Grönt kort.

MEDLEMSKAP I UMEÅ GOLFKLUBB
För dagen är vi drygt 1 800 golfspelare som har valt att vara medlemmar i Umeå
Golfklubb. Du är varmt välkommen att bli en i gänget!
Om du vill bli medlem kan ringa till kansliet på 090-585 80, skicka ett mail till
info@umgk.se, prata med personalen i receptionen eller gå in på vår hemsidaumgk.se
och klicka på ”Medlemskap” och sedan klicka på den stora gröna knappen
”ANSÖK OM MEDLEMSKAP HÄR!”.
Som i många andra golfklubbar krävs det dels att man betalar en årlig medlemsavgift till
klubben. Aktuella priser finns på hemsidan. Då får du fri tillgång till klubbens alla faciliteter
och banor. Vi har också en aktiv medlemskommitté och seniorkommitté (för +55), så
håll ögonen öppna efter aktiviteter! Till detta tillkommer en aktivitetsavgift på 600 kr om
man är äldre än 17 år, som man får tillbaka, om man arbetar sex timmar under någon av
vårens två städdagar i mitten av maj. Medlemsavgiften betalas i början av året. Det finns
möjlighet både att få låna pengar till medlemsavgiften och att betala den månadsvis. Är du
över 26 år räknas du som senior. Då behöver du även en så kallad spelrätt. Dessa finns till
salu på klubbens hemsida (läs mer nedan).
När man blir medlem i en golfklubb blir man också samtidigt medlem i Svenska
Golfförbundet och får ett Golf-ID samt den mycket läsvärda tidningen Svensk Golf hem
i brevlådan. På Golfförbundets www.golf.se kan du på ett enkelt sätt boka starttid på de
flesta svenska golfbanor.

SPELRÄTT
Alla medlemmar över 26 år i Umeå Golfklubb måste ha en spelrätt för att få spela på
banan. (Detta gäller självfallet inte gäster vilka bara betalar greenfee varje gång de spelar).
Spelrätten är varje medlems privata egendom och som ny medlem måste du köpa en
spelrätt av någon annan medlem. Det finns inget fastställt pris för en spelrätt utan priset
avgörs som så mycket annat av tillgång och efterfrågan. Det innebär med andra ord att
den dag du eventuellt inte längre vill vara med i klubben och säljer din spelrätt, så kan du
antingen ha otur och få ut ett sämre pris än det du betalade, eller tvärtom ha tur och
vinna på affären.
Det enklaste sättet att skaffa sig en spelrätt är att gå in på hemsidan, klicka på fliken ”Bli
medlem” och sedan välja ”Säljtorget”. Där kan alla intresserade annonsera om spelrätter,
både de som vill sälja en spelrätt och de som vill köpa en. Det kan även finnas möjlighet
att hyra en spelrätt.

DRIVING RANGE OCH ÖVNINGSOMRÅDEN
Vi har en driving range för att träna långa slag. Man betalar med 10 kronorsmynt
för att få ut bollar i automaten uppe på rangen. Du kan också köpa en kort laddat
med pengar i receptionen och välja en liten, medel eller stor hink med bollar uppe
på rangen.
Det finns även flera övningsgreener, där du kan träning puttning och chippning.
Korthålsbanan har sex fina korta hål. Som medlem spelar du den gratis. Är du inte
medlem betalar du 50 kr som vuxen, 20 kr som barn/ungdom, eller 100 kr för en familj.

BOKNING AV TID
När du ska spela på banan måste du boka en tid. Det går att göra på flera olika sätt:
• Ring till receptionen, tfn 090-585 85
• Boka direkt i den terminal som finns utanför receptionen
• Gå in på www.golf.se, eller från vår hemsida www.umgk.se,
logga in med ditt golf-ID och boka en tid.
Du kan också åka ut till banan och via receptionen få en tid utan att ha bokat, men då
kan du få vänta ett tag innan det finns en ledig tid. Har du en Smartphone kan du ladda
hem appen OnTag. Här kan du boka starttider, tävling, administrera HCP, etc.
På tider då man inte kan boka en tid (kvällar, nätter, tidiga morgnar) men då det ändå
är kö till banorna, kan man använda bollrännan, ett enkelt med väl fungerande manuellt
kösystem. När man vill spela stoppar man ner sin boll i rännan. Efter hand som de köande
spelarna får börja spela tar man bort sin boll.
Man kan antingen gå ut på banan ensam eller tillsammans med upp till tre andra
personer. Oavsett hur många man är kallas en sådan grupp (eller ensam spelare) för en
”boll”. I regel startar de olika bollarna med tio minuters intervall. För att snabba på spelet
och ge så många som möjligt en chans att komma ut på banan är det en fördel om så
många bollar som möjligt är fyrbollar. Det kan därför hända att andra spelare frågar om
de kan få gå med i samma boll som du, om den inte redan består av fyra personer.
Och du kan fråga andra om samma sak. Det hör till god ton att man inte avböjer en
sådan förfrågan utan speciella skäl. Är ni flera med högt handicap är det dock bäst att gå
en treboll. Vi har ofta golfvärdar på plats för att se till att spelet flyter på bra, och att alla
ska känna sig välkomna till klubben. Sök upp någon av dessa om du har några frågor.
Finns det ingen på plats är du lika välkommen till receptionen eller kansliet
med dina funderingar.

GOLFSTORE
På kubben finns en välsorterad golfbutik, som säljer
både klubbor och praktiska kläder för golf och
idrottsaktiviteter utomhus. I swing studion kan du
göra en custom fitting. I shopen ligger också
golfklubbens reception.

TÄVLINGAR
Golf är en suverän motionsaktivitet som många ägnar sig åt enbart för avkopplingens och
nöjets skull. Men om man vill finns det även många tävlingar på olika nivåer som man kan
delta i.
På vår hemsida finns flik som heter just ”Tävlingar”. Där hittar du både
tävlingsprogrammet för året och resultatlistor från tävlingarna. Observera dock att i
programmet ligger även företagstävlingar, som endast inbjudna kan delta i.
Precis som de flesta andra idrottsföreningar har vi även en idrottssektion som ägnar sig åt
elit- och juniortävlingar.
På klubben ordnas både företagstävlingar och klubbtävlingar, liksom junior- och
elittävlingar. Är du osäker på i fall du kan anmäla dig till en tävling hör av dig till oss på
kansliet. Det finns också många olika tävlingsformer, scramblen som är en rolig lagtävling,
de uppskattade partävlingarna samt singelspelet.

BLI ÄNNU BÄTTRE!
Även efter nybörjarutbildningen är det, som i alla sporter, träning, träning och åter
träning som gäller om du vill bli riktigt bra. Och någon extra lektion då och då med en
välutbildad instruktör kan lyfta ditt spel ytterligare. Umeå Golfklubb har tre egen Club
Professionals, Thomas Nilsson samt klubbtränare Mathias Ferry och hjälptränare Jonas
Larvia. Under fliken Träna på vår hemsida hittar du våra tränare. Boka gärna en tid – det
är väl använda pengar!

JUNIORER
Du som junior har gratis träningar två gånger i veckan, olika dagar beroende på ålder. För
tider kolla in Juniorsidan på www.umgk.se eller juniorernas anslagstavla i receptionen. Du
tar Grönt kort på dina egna villkor och i din egen takt.
Den populära Golfskolan för dig mellan 7-12 år ordnas årligen i början och slutet av
sommarloven. På lördagar ordnas Grand Prix, tävlingar på dina egna villkor och ett par
gånger per år ordnar vi Rangemingel med musik på rangen.

SÄLLSKAPSGOLF
På onsdagar stora delar av sommaren anordnar medlemskommittén Sällskapsgolfen kl.
17.30 – 18.30. Lär känna fler golfare, ta chansen att gå ut 9 hål tillsammans med andra
och passa samtidigt på att träna på ditt golfspel. Sällskapsgolfen är kostnadsfri, anmäl dig
gärna i förväg.

ORGANISATION
Verksamheten leds av en styrelse som utses i sedvanlig demokratisk ordning av
medlemmarna på årsmötet i mars. Det finns personal anställd på kansliet och för skötsel
av banan. Klubben har flera olika kommittéer, tävling, marknad, medlem, senior, anläggning
och idrott, där elit och junior är samlade. Är du intresserad av att hjälpa till i klubbarbetet
kan du ställa upp i någon av kommittéerna.

BOTNIA
GOLFRESTAURANG
På klubbområdet finns en trivsam restaurang
med uteservering, som serverar allt från luncher
och à la carte-meny till snacks, kaffe med dopp,
glass och korv med bröd.
Välj att sitta ute på veranden, på terrassen
eller inne i restaurangen.

VIKTIGA DATUM 2016
Juniorupptakt - 2 maj • Alla juniorer och föräldrar är välkomna på juniorupptakt
måndagen den 2 maj kl. 18.00 i Botnia Golfrestaurang. Vi bjuder på fika och matnyttig
information kring gruppträningar och spel golfsäsongen 2016.
Seniorupptakt – 10 maj • Tisdagen den 10 maj kl. 18.30 håller seniorerna + 55 sin årliga
upptakt hos Birgitta Wikström på Botnia Golfrestaurang. Varmt välkomna till en kväll med
fika, mingel och matnyttig information.
Städhelgen 14-15 maj • Det är dags för den årliga städhelgen, då alla medlemmar kan
arbeta av sin aktivitetsinsats, om de gör sex ideella arbetstimmar på klubben. Det kan
handla om allt från att dra ris till att torka fönster.
Damupptakt - 16 maj • Måndagen den 16 maj kl. 18.30 välkomnas klubbens alla damer
till damupptakt i Botnia Golfrestaurang. Det bjuds på en trevlig kväll med god mat och
modevisning.
GIT-utbildning – 18 maj • Onsdag den 18 maj kl. 17.00 -21 ordnar Eva Bergström från
GIT på Svenska Golfförbundet en gedigen utbildning i Nya GIT tävling. Den är tänkt för
både gamla och nya tävlingsledare, så anmäler er! Vi håller till i särskild utbildningslokal i
stan, mer information kommer!
Utbildning faddrar 2016 - 23 maj, samt 30 maj • Klubben riktar ett varmt tack till
alla som ställer upp som faddrar för våra nybörjare. Utbildning för nya faddrar hålls av
Mathias Ferry på kansliet måndag 30 maj kl. 18-20. Återträff för redan utbildade faddrar
hålls måndag 23 maj kl. 18-20.
Nystartsträff för nya medlemmar – 28 maj kl. 11
Omslaget – en ny tävling får inleda säsongen 2016 lör 4 juni kl. 8, löpande start
Återträff nybörjare 2016 – 13 juni
Sällskapsgolfen inleds onsdagen den 15 juni kl. 17.30. Avslutas 17 augusti.
4 och en dag – 1- 5 juli, spelas endast en tävling per bana i år.
Umeå Golffestival – 19-22 juli
KM 2016 – spelas i år helgen 13-14 augusti
Ny tävling Umeåmixen, spelas på alla tre banor samtidigt. Gemensam fest på Äpplet –
lördagen den 20 augusti.
Återträff nybörjare 2016 - 28 augusti kl. 13.00

I kanslibyggnaden sitter anslagstavlor med information från
klubbens olika kommittéer. Bland annat om tävlingar, träningar,
golfvärdar, aktiviteter för juniorer, medlem/damer, seniorer,
veckoscheman, och så vidare. Som medlem i Umeå Golfklubb
får du även mailutskick en gång i månaden under säsong om
vad som är på gång i klubben.
Följ oss på Facebook: Umeå Golfklubb
Följ oss på Instagram: umea_golfklubb
Personal, förtroendevalda och medlemmar hälsar
dig välkommen till Umeå Golfklubb!
Varmt välkommen!

VÄGBESKRIVNING
Besök oss gärna. Från Umeå kör du enklast mot Holmsund efter norra sidan
Umeälven förbi Norrlands universitetssjukhus och Strömpilen. Väl i Holmsund
sväng vänster i första lilla rondellen, över bron och rakt fram så hamnar du på
klubbområdets parkering. Du kan också ta bussen 123/124/125 mot Holmsund/
Obbola från Vasaplan i Umeå Centrum, eller från Norrlands universitetssjukhus,
och hoppa av vid hållplats Lövökiosken.

KONTAKTINFORMATION
www.umgk.se • Mail: info@umgk.se
Telefon: 090-585 80 • Tidbokning: 090-585 85
Adress: Enkan Ramborgs väg 10, 913 35 HOLMSUND

