
Varmt välkommen som medlem hos oss på Puttom!
Vi är glada att du har blivit medlem i vår klubb och vill hälsa dig varmt välkommen.
Vårt mål är att du som medlem ska trivas och utvecklas som golfare på vår familjära och
natursköna anläggning.

Medlemsvård
Vi eftersträvar en nära kontakt med våra medlemmar och gäster. Vi har goda förutsättningar för
detta eftersom alla faciliteter ligger i närheten av varandra. Rangen ligger i anslutning till vår
shop/kansli/reception och ett stenkast bort finner du vår restaurang omgiven av vårt fina
övningsområde.

Vi anordnar olika medlemsaktiviteter under säsongen såsom träningar, träffar för nya
medlemmar, tävlingar mm. När programmet är klart för detta kommer vi att publicera det via
medlemsutskick, vår hemsida och sociala medier.

Vision 50/50
Vi har deltagit  i Svenska Golfförbundets klubbutvecklingsprogram Vision 50/50 som är ett
långsiktigt förändringsarbete. Vi startade upp med detta under våren 2019. På grund av
pandemin blev det en paus men under hösten 2021 kunde vi återuppta det igen och vi är nu
diplomerad Vision 50/50 klubb.

För oss har det alltid varit viktigt att alla ska känna sig välkomna hos oss.
I och med vårt arbete med Vision 50/50 har vi fått jobba med Vision, Värdegrund, Värdeord,
långsiktiga och kortsiktiga mål. Vi vill att banan och våra aktiviteter utvecklas och anpassas efter
medlemmarnas och gästernas behov och önskemål.

Vår vision:
”En golfupplevelse i Höga Kusten som ger mersmak för alla”

Vår värdegrund:
Hos oss ska alla känna sig välkomna. Medlemmar, såväl som gäster, ska uppleva glädje och
gemenskap på en familjär och naturskön golfanläggning. Här är golf både idrott och en social
aktivitet.

Våra värdeord:
Passion – glädjen att spela golf
Gemenskap – värmen och samvaron på en familjär anläggning
Kvalitet – ständig förbättring och utveckling

Banan
I och med att vår bana är utformad som en fyrklöver kommer du tillbaka till vårt
klubbhusområde fyra gånger under en runda. Detta ger dig möjlighet att spela 4, 9, 13 hål om
tiden eller orken inte räcker för 18 hål.



Restaurang
Golfrestaurangen drivs av Osman Filiz.
Njut av Dagens lunch eller beställ något gott på 9:ans tee och hämta i restaurangen innan du slår
ut på 10:an.

Golfshop
Shopen ägs och drivs av klubben själv.
Handlar du hos oss stödjer du samtidigt golfklubben.

Golfhall
Som medlem har du möjlighet att träna din sving även under vinterhalvåret då vi förvandlar en
av våra maskinhallar till en Golfhall med två simulator (Trackman)

Vilka jobbar på Puttom?
Petter Hägglund, Klubbchef och Pro
Malin Gidlöf, Kanslist, reception och shop
Ingemar Strandberg, Banchef

Du når oss på kansli@puttom.se eller 0660-25 40 01

Därtill har vi en massa duktiga sommarjobbare och fantastiska ideella arbetsinsatser av våra
medlemmar.

Styrelsens sammansättning hittar du här.
Kontaktperson är ordförande Markus Sandin, markus.sandin@gmail.com
Läs gärna om våra kommittéer och dess verksamhet på www.puttom.se under ”Klubben”

Än en gång, varmt välkommen, vi hoppas att du ska trivas och utvecklas på klubben.
Tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar eller önskemål.

Besök gärna vår hemsida www.puttom.se och följ oss gärna på Facebook och Instagram.
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