
MANUAL - Golfvärd/Starter på Sjögärde Golfklubb 2022 

Golfvärdar har vi på klubben tävlingsfria lördagar-söndagar-helgdagar  

under maj-augusti.  

 Golfvärdarna är i regel två som jobbar mellan kl. 08.00-14.00. 

På morgonen anmäler ni er i receptionen. Här får ni en startlista, nyckel till golfbil och 

nyckeln till tävlingsexpeditionen där det finns västar med klubblogga samt tryckta 

”Golfvärd” på ryggen. I receptionen hämtar ni också startkit som ges ut till alla våra 

spelande gäster vid 1:a tee. Alla Golfvärdar bjuds på lunch den dagen man är 

schemalagd som tack för sin insats. Antingen äter man efter avslutad tid kl 14, eller så 

får man komma överrens om skilda tider för lunch så att en av värdarna alltid finns 

tillgänglig.  

Det är viktigt att 1:a tee alltid är bemannad av någon så länge det finns startande. 

 

Den ena golfvärden jobbar som starter på 1:a tee, välkomnar medlemmar och gäster, är 

beredd att svara på frågor, klargör vad som gäller på de tre första hålen för att spelet 

skall flyta bra resten av dagen och håller hårt på starttiderna och släpper inte iväg 

någon förrän framförvarande boll är på 1:ans green! F.n. 10 min intervall. 

Blir det en stund över är det bra om vi kan snygga till lite bl.a. vid tryckluftstationen. 

 

Den andra golfvärdens uppgift är att få spelet att flyta mellan 08.00-12.00  Golfvärden 

uppehåller sig ofta vid kiosken och frågar hur det går och om man håller tempot. Håller 

ett öga på att kaffepausen inte blir så lång att det blir tomt på 10:an… 

Blir det köer kommer golfbilen till användning och spelarna lotsas smidigt genom 1:an, 

2:an och 3:an. Golfbil är reserverad för Er, om de inte är uthyrda.  

Oftast räcker det att synas en sväng med golfbilen!  
 

Det är enligt erfarenhet, helt avgörande för hela dagens speltempo att förmiddagens spel 

på de första tre hålen, kommer igång bra! Då blir det inga problem under resten av 

dagen! 

Vänlighet, gott humör och ”raka puckar” via golfbil.  Det är Din strategi mot långsamt 

spel! 

Om det är regn och rusk på morgonen, ring receptionen och få information om 

eventuellt uteblivna bokningar. Det kanske inte finns något att göra. 

 

Maila gärna en enkel rapport om hur dagen avlöpte, beröm, kritik och erfarenheter till 

info@sjogarde.se.  

 

Din klubbtrogna insats påverkar direkt hur klubben upplevs! 

Du är vår ambassadör! 

 

TACK! 

Mvh,  

Klubbkommittén 

mailto:info@sjogarde.se

