KLUBBVÄRDAR
Under denna golfsäsong skall vi bl.a sätta fokus på att som klubbvärdar synas ute på banan i
större utsträckning än vad som förevarit tidigare.
Som klubbvärd skall du
 Kontrollera medlemsbrickor så att alla har aktull info vad avser betalning av
medlemsavgift 2016. Om man inte har aktuell ”tag” så kan denna hämtas ut i kansliet
under förutsättning att man betalar sin medlemsavgift.
 Kontrollera att spelare löst greenfeeavgift för aktuell speldag
 Kontollera ”en spelare-en bag”
 Kontrollera så att det är max fyra spelare i varje boll.
 Se till att spelet flyter på bra och att inga bollar tappar speltempo.
 Allmänt vara en företrädare för klubben och därmed uppträda på ett korrekt sätt och
vid behov informera om verksamheten och ta emot synpunkter från spelare/gäster som
tillställs kansliet och styrelsen.
Golfbil kan med fördel användas för uppdraget. Meddela kansliet så att man kan nå er på
banan om bilarna hyrs ut.
En väst med ”Golfvärd” i tryck finns att låna på kansliet om ni så vill.
Detta uppdrag gör vi gemensamt för vår förening och det sker på ideell basis. Klubben bjuder
på macka och kaffe på varje pass för de som agerar klubbvärdar enligt ovan.

En lista på aktuella pass finns på kansliet f o m 18.5. Det är tacksamt om ni kan anteckna
er på denna så att vi får igång verksamheten.
Inledningsvis börjar vi med att ha klubbvärdar på kvällen torsdagar och fredagar samt alla
helger, lördagar och söndagar.
Under högsäsong kommer vi att lägga ytterligare dagar på detta projekt.
Helgpassen delas så att ett pass kommer att omfatta 3 timmar. Ni avgör själva hur mycket tid
ni är ute på banan. Detta i förhållande till beläggning och väder mm.
Skyltarna med text ”Idag har vi kontroll.....” skall finnas uppsatta vid gången ner mot
drivingrange och i anslutning till första tee. Skyltarna tages ner när vi inte har kontroll.
Tack för er hjälp
Styrelsen

