Vill du vara Golfvärd?
Som Golfvärd välkomnar du greenfeegäster och medlemmar på första tee.
Vi testade detta koncept under säsongen 2021 och det var otroligt uppskattat av både gäster och
medlemmar.
Golfvärdens uppdrag är att
●

våra greenfeegäster men även våra medlemmar ska känna sig välkomna

●

skapa ökad trivsel vid starten samt hjälpa gäster och nya golfare tillrätta. Tack vare vår
banas unika 4-klöverform möter vi spelarna flera gånger under rundan och kan fort
fånga upp eventuella funderingar.

●

följa upp spelet på banan med en golfbil (speltempo)

●

se till att alla är rädda om vår bana

●

skapa klubbkänsla och gemenskap

●

vara golfvärd/starter vid klubbtävlingar

Arbetspassens utformning
Arbetspassens längd är tre timmar, 9-12 alternativt 12-15.
Helger i juni, vardagar och helger i juli och i början på augusti.
Dagar och tider läggs ut på hemsidan i form av ett formulär som fylls i av dig som golfvärd.
Man är naturligtvis välkommen att stå andra dagar och tider, ta i sådana fall kontakt med
kansliet.
Byten sker i första hand mellan er golfvärdar, ni får naturligtvis kontakta kansliet/shopen om ni
inte hittar någon ersättare.
Vid riktigt dåligt väder eller vid för få bokningar behövs ingen golfvärd (i samråd med
kansli/shop).
Uppgifter vid första tee
Hälsa välkommen till oss på Puttom!
- Välkommen, har ni spelat här förut? Var kommer ni i från?
Till förstagångsbesökare kan man kort berätta om vår banas unika 4-klöverform som ger
möjlighet att spela 4, 9 eller 13 hål och smidigt komma tillbaka till klubbhusområdet.
Ge info om var man kan fylla på vatten, var toa och dass finns.
Möjlighet till kort paus efter 9 hål och att man kan göra en beställning från restaurangen på
9:ans tee.
- Till alla spelare ger vi info om ev arbeten på banan, vikten av att laga nedslagsmärken och
lägga tillbaka torv (skicka med ev frö/jord påsar och kolla att alla har greenlagare)
Välkomnar alla till restaurangen och shopen.
- Fråga om det är något annat dom undrar över och önska sen en härlig runda!
Viktigt att inte ge för mycket information, ska vara ett lättsamt välkomnande

Övrigt
●

se till att pauserna inte blir för långa efter 9 hål

●

se till att spelarna startar på bokad tid, varken före eller efter. Är det flera tomma
starttider före deras tid får man naturligtvis starta tidigare.

●

om man är två golfvärdar, åk ut på banan, följ spelet och hjälp till med ev genomsläpp.
Att man utan “pekpinne” upplyser om vikten att ha uppsikt både framåt och bakåt för att
hålla speltempo och för eventuellt genomsläpp.
Efter varje insats, önska spelarna en fortsatt trevlig runda.

Är du intresserad av att vara golfvärd?
Maila till kansli@puttom.se eller kontakta oss på 0660-25 40 01

