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Instruktion för Golfvärdar
Golfvärden ska vara förberedd att möta medlemmar och greenfeegäster på ett positivt sätt
för att skapa trivsel, ordning och reda så det känns välkomnande att komma till Högbo GK.
Att vara golfvärd innebär att man företräder klubben och därför ska man vara väl förtrogen
med klubbens regler för bokning, betalning av greenfee, lokala regler, banförhållanden,
speltempo, genomsläpp, etc.
Mellan vecka 22 och 38 utses minst två (2) golfvärdar och de uppgifter som dessa ska ha är
antingen Starter eller Sheriff. Varje tävlingsfri helgdag ska klubben ha en Starter på första
tee. Vid tävlingar tillsätter tävlingskommittén egen Starter.
Innan ni börjar ert pass ska:
 Skyltar med uppmaningen att anmäla ankomst ställas ut vid sidan av vägen till både
9- och 18-banan (skyltarna finns i Starterkuren)
 Nyckel till golfbil och startlistor hämtas i Shopen, som öppnar kl 08:00
 Använda vi de gula varselvästarna (dessa ligger i Starterkuren). Nya golfvärdskläder
kommer!
 Varje pass påbörjas alltså kl 08.00 och pågår så länge bokningsläget så kräver
Startern uppehåller sig vid första tee och har följande uppgifter
 Att ta emot ankomstanmälan så att Startern vet att alla som bokat en tid kommer att
spela
 Att se till att bokade tider hålls
 Att sträva efter att para ihop fyrbollar så att så många som möjligt får spela. Försök
att ta hänsyn till hcp och placera spelare tillsammans i samma hcp-klass
 Att kontrollera att spelare har rätt att spela (bagbricka med betald årsavgift eller
betald greenfee om man är gäst)
 Att notera om någon inte kommer till sin bokade starttid så att klubben kan kolla
varför och eventuellt kontakta vederbörande
 Att påpeka vikten om att vara rädd vår bana. Alla spelare har ett egenansvar för att
lägga tillbaka uppslagen torv, kratta i bunkrar, lagar nedslagsmärken, att inte gå med
bagen på "fel" ställe (grönvita pinnar) utan använda anvisade gångvägar.
 Att man kastar sitt eget skräp i soptunnorna
 Att informera om eventuella lokala regler och annat som pågår på banan som kan
vara av vikt för spelaren
 Att poängtera att telefonnumret till Shopen står på scorekortet utifall man behöver
kontakta klubben när man är ute på banan
Sheriffen disponerar en golfbil och ska finnas ute på banan med den huvudsakliga uppgiften
att se till att man håller ett bra speltempo på banan. Spelare ska hålla sin plats på banan och
inte ha tomma hål framför sig utan att släppa igenom bakomvarande. En rond för en fyrboll
bör inte ta mer än fyra timmar och 15 minuter!

Tjänstgöring på vardagar
Golfvärdarna ska även åka runt på båda banorna minst en gång under efterföljande
vardagar. Dag och eller tid väljer man själva. Viktigt är vi syns även på andra tider än
helgerna.
Calle Sandegård kommer att utfärda ett Golfvärdskort till alla golfvärdarna som kan tjäna
som ”legitimation” ute på banan.
Lars-Olof Skoog (072-3507802) är övergripande golfvärdsansvarig kontaktperson mot
klubben och alla golfvärdar. Syftet är att kunna kanalisera alla frågor via en person samt
underlätta eventuella ändringar i bemanningen, vid t ex sjukdom.
Tidbokningsregler på Högbo GK
6.00 - 20.00 alla tider kan bokas sju dagar före aktuell speldag på telefon 026-215015 hos
kansliet, min golf eller via terminalen vid kansliet. Endast en tid per person åt gången.
Tidbokningsregler Högbo Brukshotell
(Utdelas till golfgäster tillsammans med greenfeecheckar via reception). Högbo Brukshotell
har tillgång till ett antal tider för sina gäster som bokar golfpaket. I vissa fall då vi inte har
golf-id kan det stå Högbo Brukshotell på startlistan. Saknas gäster från hotellet ska man kolla
med receptionen på telefon 026-24 52 00 innan man delar ut tiden till annan.

