
 CHECKLISTA FÖR GOLFVÄRDAR 
När ni kommer till klubbhuset på arbetsdag: 

1.! Gå in och anmäl er närvaro i receptionen 
2.! Få dagens aktuella startlista utskriven 
3.! Få en lunchkupong (ka�e & macka sätts upp på konto i restaurang, visa att du är golfvärd för 

personalen i restaurangen) 
4.! Hämta kläder och keps 
5.! Hämta en gol�il (i mån av antal bilar uthyrda, mål att golfvärd alltid ska ha gol�il) 
6.! Se till att ni har receptionens telefonnummer inlagt ifall ni måste nå varandra 

 Vad ska ni tänka på vid första utslaget: 

1.! Hälsa medlemmar och gäster varmt välkomna till NSGK 
2.! Stäm av så att rätt spelare slår ut på rätt starttid enligt startlista 
3.! Informera spelare om: ! - Att på NSGK lägger vi tillbaka torv och lagar nedslagsmärken – och 

inte bara våra egna märken om vi ser andras märken! - Vi försöker hålla speltempo, första 9 
hålen ska ta två timmar att spela och en runda på NSGK ska aldrig ta längre än 4,5 timmar! - 
Vi har ett speciellt kiosk-system på 10:an på Hylinge, berätta om att man låter bakomvarande 
parti slå ut innan man själv spelar vidare! - Informera om eventuella lokala regler! - Önska en 
trevlig dag och lycka till med spelet! 

 Vad ska ni tänka på om ni cirkulerar runt på banan och kollar speltempot: 

1.! Hälsa vänligt på spelare och berätta att du är golfvärd på NSGK om ni inte har trä�ats 
tidigare under dagen 

2.! Fråga om du kan stå till tjänst med något 
3.! Om du behöver se till att några spelare höjer speltempot – se till att alltid vara trevlig och 

vänlig, uppmuntra till att spelare ska försöka komma ifatt framförvarande parti 
4.! Vi på NSGK vill att alla som spelar på våra banor har en trevlig dag – och det är därför vi vill 

att tempot hålls så att alla spelare är nöjda och glada. 

 När ni ska avsluta arbetsdagen: 

1.! Stäm av med receptionen om hur dagen har varit, berätta om det har hänt några incidenter 
eller andra händelser 

2.! Lämna in kläder till receptionen alt. häng tillbaka dom på samma plats som ni tog dom ifrån 
3.! Ställ tillbaka gol�il (glöm inte att sätta bilen på laddning) 

 


