Säsongen 2021 närmar sig snabbt och vi vill vara väl förberedda.
I år skall vi försöka höja kvalitet, trivsel och tillgänglighet genom att införa Starter/Golfvärd på helger.
Vi vet att dessa två åtgärder kommer att skapa lugn och trivsel inför starten av golfrundan samtidigt
som vi kan hjälpa såväl medlemmar som gäster med råd och rön rörande spel och tempo ute på banan.
Tanken är att vi skall komma igång så snart banan öppnar.
Vi behöver för dessa viktiga uppdrag ett antal frivilliga som har tid och ork att hjälpa till.
Vi kommer göra ett bemanningsschema för Starter/Golfvärd, där man skriver upp sig på önskad tid.
Bemanningstid för golfvärdar är Kl.08:00 – 12.00 eller 12.00 - 16.00.

Klubben erbjuder en greenfeecheck vid 2 avklarade pass och kaffe till varje pass.

Som Golfvärd gäller följande:
*Golfvärd anmäler sig i receptionen för att få låna Golfvärds-väst samt få en aktuell startlista.
*Om golfvärd vill kan du låna den röda personal golfbilen
*Kontrollera att spelare anmält sin ankomst infor rundan och betalt eventuell greenfee.
*Spelare som inte bokat tid anmäler sig till starter, och kan anvisas tid för eventuell utfyllnad till 4boll vid högt speltryck.
*Hälsa spelare välkomna och se till att starttider och speltempo hålls.
*Informerar om något speciellt gäller för dagen ute på banan.
*Påtalar vikten av att, för allas trevnad, släppa igenom om man inte kan hålla framförvarande boll.
*Kontrollera att spelaren har en greenlagare i fickan samt förklara att den ska användas. Varje boll
som landar på en green gör ett märke, mjuka greener = större märke, hårda greener = mindre märke
MEN det blir alltid ett nedslagsmärke!
*Starter/Golfvärd får med sig billiga greenlagare att dela ut till dem som saknar. Hämtas i
receptionen.
*Vid många tomma starttider är det önskvärt att Golfvärd åker ut på banan och hjälper till vid
genomsläpp.

Allt ovan på trevligt sätt ☺

