
BLI GOLFVÄRD 

Golfvärd är ett socialt och viktigt uppdrag som ansiktet utåt för klubben 
där du genom ditt engagemang bidrar till vår gemensamma utveckling! 

I uppgifterna ingår att trevligt bemöta greenfee-gäster och medlemmar 
och på så sätt främja trivseln på klubben! Som golfvärd agerar du en slags 
förlängd arm till kansliet och får klubbens besökare att känna sig 
välkomna.  

 

SOM GOLFVÄRD ÄR DU EN VIKTIG DEL AV KLUBBEN 

Du arbetar ensam eller i par mellan 10:00 och 14:00 på tävlingsfria vardagar 
eller helger (om det inte önskas en golfvärd vid en bestämd tävling). 

Du välkomnar spelare, kollar deras bokade tider och ser till att spelet på 
banan flyter på. Du kontrollerar även att det finns papper på toaletterna 
och utedassen och genomför stickprovskontroller på behörigheten att 
vistas på banan (greenfee). 

Du får tillgång till en golfbil (om uthyrningen tillåter), för att just se till att 
spelet på banan flyter på bra.  

Du är närvarande och finns till hands att svara på frågor och lösa problem 
och ge enkel info om banan och banvård.  

 

Helt enkelt ett trevligt och viktigt uppdrag! 

 

Som golfvärd får du tillgång till kaffe och fika när du jobbar! I slutet av 
säsongen bjuds du in till en golfvärdsavslutning med mat och träning!  

 

Dra iväg ett mejl till kansliet om du är intresserad, kansli@sorforsgk.se.  
Vid intresse kommer du såklart få mer detaljerad information. 

 

Tack för att du engagerar dig i Umeå Sörfors Golfklubb! 

 

 

 

mailto:kansli@sorforsgk.se


 

ATT GÖRA SOM GOLFVÄRD 
- Välkomna spelare. 

Var tillgänglig, heja, hälsa och välkomna spelare! 
 

- Informera spelare.  
Upplys om säkerhet, vett/etikett och regler, saker att tänka på. Det 
som står på informationsskylten, ex. laga nedslagsmärken. Kolla 
bokade tider och att varm mat måste beställas från hål nio eftersom 
endast 8 min paus är tillåten.   
 

- Se till att spelet flyter på. 
Kolla så spelet flyter på i rask takt. Om det uppstår klagomål 
angående exempelvis långsamma bollar, påpeka då vänligt för den 
långsamma bollen att släppa igenom eller skynda på spelet. Sätt 
eventuellt ihop 4-bollar om det är högt tryck på banan. 
 

- Genomför stickprovskontroller. 
Gör stickprovskontroller på golf-id och betald greenfee-avgift eller 
medlemsskapsavgift.  
 

- Kontrollera toaletter. 
Kontrollera att det finns toalettpapper i omklädningsrummen, i 
klubbhuset och eventuellt i utedassen, fyll på om det är tomt. 
 

- Samla information. 
Ställ lite frågor, samla in synpunkter på vad som kan utveckla 
klubben. 
 

- Plocka upp ditt fika. 
Kom ihåg att fika någon gång under passet! Du lämnar din kupong 
till personalen i restaurangen. 

 

Vid ankomst och efter pass 
När du anländer till klubben, anmäl dig i kansliet eller i 
receptionen/shoppen. Ta på dig en golfvärd-väst och hämta upp kupongen 
för kaffe och fika i restaurangen. När du avslutat ditt pass, meddela det i 
kansliet eller receptionen/shoppen. Lämna västen.  
TACK FÖR DITT ENGAGEMANG!  


