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Att vara golfvärd

Du som golfvärd är mycket viktig för Umeå Golfklubb. Syftet med
golfvärdar är att ge medlemmar och gäster ett gott bemötande och en
känsla av att ”vara sedda” och välkomna. Du är en viktig länk i
klubbens mål att skapa Norrlands mest attraktiva golfanläggning.
Värdskapet ger dig ett gyllenen tillfälle att stolt representera
klubben, både för våra egna medlemmar och för gästande spelare.
Umeå Golfklubb har golfvärdar dagligen under sommar-säsongen.
Vi delar in dagen i förmiddags- och eftermiddagspass och du ser i
schemat när ditt pass infaller.
Som golfvärd bidrar du till både trivsel och att spelet flyter på banan.

Tusen tack för att du ställer upp!
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Dina uppgifter som golfvärd
• En nyhet inför säsongen 2017 är att alla spelare skall anmäla sig i
receptionen innan de går ut på banan. Därför förväntas golfvärden ha en
nära kommunikation med personalen i receptionen för att kunna ge ett
gott bemötande och god hjälp till medlemmar och gäster på Umeå
Golfklubb.
• Anmäl dig i receptionen när du startar ditt golfvärdpass. Lämna ditt
telefonnummer till ansvarig i receptionen (om du har egen mobiltelefon)
annars kan du använda en extra mobiltelefon som finns i receptionen.
• Kolla bokningsläget på banan på den display som finns i receptionen och
med personalen i receptionen.
• Hälsa spelare välkomna till Umeå Golfklubb. Följ med till första tee. Var
speciellt uppmärksam på spelare som verkar osäkra och hjälp dem till
rätta.
• Tänk på att golfvärden inte är en golfpolis, men ni kan på ett vänligt sätt
påminna om viktiga saker, till exempel avdela den med lägst handicap i
bollen att ansvara för att nedslagsmärken lagas eller påpeka att man håller
koll bakåt och släpper förbi snabbare ”bollar” speciellt när det är högt
tryck på banan.
• När det är högt tryck på banan är fyrbollar obligatoriskt. Ha löpande
kontakt med receptionen för att kolla att alla bokade spelare kommer.
Hjälp till att komplettera bollar som inte blir fulla om det finns spelare
som står på kö.
• Informera om ifall det råder särskilda förhållanden på banan t.ex.
markarbeten, blöta fairways etc. Kolla med receptionen.
• Prata med spelare som kommer in efter 9 hål om hur det flyter på banan.
Hjälp green-fee gäster eller andra osäkra till rätt 9-hålsslinga.
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• Prata med spelare som är klara. Notera synpunkter som kan bidra till
förbättringar i golfvärdspärmen. Om det är åtgärder som bör göras
omgående meddela reception/kansli.
• I golfvärdens uppgifter ingår också att hålla snyggt i området nära
klubbhuset, (sopa vid entréer, kolla lusthuset mm.) samt se till ordningen
på ranchen (bollhinkar, trasiga peggar osv.)
• Om det ösregnar, kolla med kansliet om banan är öppen innan du åker ut
till banan.

Tusen tack än en gång för att du bidrar till att göra Umeå Golfklubb till en
bra klubb för medlemmar och besökare.

Tider för passen: Må – To: Fm. 7.45 – 13.15 em. 13.00 – 19.00
Fr – Sö: Fm. 7.45 – 13.15 em. 13.00 – 17.00

