Välkommen som
medlem i Värnamo GK
Här kommer en sammanställning av information som gör det
lättare för dig som är ny medlem i klubben. Mer information finns
på vår hemsida www.varnamogk.se.
Tveka inte att ta kontakt med personalen i kansli & reception om
du vill veta mer.
”Värnamo Golfklubb är med golfen ett rättvist och inkluderande
idrottsalternativ för alla åldersgrupper. Klubben ska verka som en
social mötesplats där man kan umgås och utveckla sitt golfspel
med utgångspunkt ifrån sina egna ambitioner och förutsättningar.”

Medlemskap
Junior & studerande
Yngre junior (- 10 år), Juniorer (11–21 år), Yngre Senior (22–25 år) behöver inte ha
spelrättsbevis för att bli medlemmar. Ansökan och info finns på hemsidan. Vi på kansliet
kan ge mer information.
Medlems- och spelavgift
Medlems-, spel-, och skåpsavgifter faktureras. Det är mycket viktigt att du solidariskt
betalar fakturerade årsavgifter i tid och till rätt BG med OCR-nr.
Årsavgift
För medlemskap Senior, Äkta maka/make, Comeback- och Provapå medlem år 2
faktureras vid två tillfällen. Städavgift tillkommer på några medlemskap och när man har
varit med på städdagen hämtar man presentkort i receptionen som gäller i Golfkrogen.
Januari - Faktureras spelavgift, städavgift och ev. skåpavgift, hyra spelrätt.
April - Faktureras medlemsavgift samt ev. höjning enl. beslut av vårmötet max 8%
Autogiro
Är du intresserad av att dela upp din medlemsavgift via autogiro (kostnad 200kr/år),
kontakta kansliet eller skriv ut blanketten som ligger på hemsidan.
Spelrättsbevis
Vid inträde i klubben ska vissa kategorier inneha spelrätt vilken kan köpas från klubben för
8000 kr eller från annan medlem till överenskommet pris. Första året har du möjlighet att
hyra en spelrätt för 500kr. Din spelrätt har du rätt att sälja på den öppna marknaden.
Informera kansliet om att du ha spelrätt till salu då all försäljning ska gå via klubben.

Ändring av medlemskapskategori, utträde med mera
Ändringen ska vara skriftlig och skickas eller mejlas till kansliet senast 31 december.
Medlem med spelrätt kontakta kansli för försäljning. Dina kontaktuppgifter kan du själv
ändra via ”Min Golf”

Vi har samarbetsavtal med följande klubbar i Småland;
(gäller inte distans-, postkods- och senior +80 medlemskap)
Alvesta GK, Götaströms GK, Reftele GK, Ramkvilla GK,
Lanna GK, Lagans GK & Ryfors GK
20 % rabatt på ordinarie greenfee,
må – fr hela dagen och lö/sö efter kl. 15.00
Hooks GK; 100kr/rabatt på ordinarie greenfee,
må-fr hela dagen samt lö/sö efter kl. 15.00

Isaberg GK; 20 % rabatt på ordinarie greenfee, alla dagar.

Tidsbokning & tävling
Tidbokning
18 håls banan
Du kan ha max fyra (4) samtidiga tider bokade varav två (2) på helg per bana i
vårt bokningssystem. Alla tider är bokningsbara mellan kl. 7-19.51
Klipptåg - startförbud kl. 06.00-06.59 från starthål i 18-hålsbanan.
Start hål 1 udda vecka, start hål 10 jämn vecka.
Tisdag udda vecka dressning greener.

Bana – Träningsområde
VÅRA BANOR
Vi erbjuder spel på 27 hål, intill sjön Hindsen. Banan ligger i ett omväxlande skogs& parklandskap med ondulerade greener och vattenhinder.
Banvård
Laga ditt nedslagsmärke på green. Hittar du inte det så laga minst ett annat.
Lägg tillbaka torven och glöm inte att stampa till.
Kratta bunkern efter dig.

9 håls bana
Du kan ha max fyra (4) samtidiga tider bokade varav två (2) på helg per bana i
vårt bokningssystem. Tidsbokning måndag-torsdag kl. 07.00-19.51, fredagsöndag kl. 07.00-15.00 övrig tid gäller bollränna.
Tisdag jämn vecka dressning greener.

Övningsområde
Putting green och range finns vid klubbhus. Övning av bunkerslag, inspel och
puttning finns vid sidan av green på hål 9. Här använder du egna bollar.

Gäller båda banorna
Bokning görs via Min Golf, MG Bokning (App).
Bokning sker med golf-id på alla spelare i bollen. Avbokning av starttid kan
göras senast 30 minuter innan spel. Du kan även ankomst registrerar dig i
appen.

Påfyllningsalternativ: 225kr→värde 250kr, 400kr→värde 500kr eller

Var alltid beredd att tala om Golf-id på alla i bollen. Bjud gärna in någon annan
i bollen om du har plats över.
Tävlingar
Tävlingsprogrammet ligger på hemsidan och på golf.se. Där visas alla de
tävlingar som arrangeras under säsongen. Allt är arrangerat för din skull och
det är utsökta tillfällen att träffa nya golfkamrater.
Säsongstävlingar
Är i regel matchtävlingar som pågår hela säsongen.
Anmälan sker på våren. Nyhetsbrev och anslagstavlor ger information

Range – Du är själv ansvarig för val av klubba för att inte slå över nätet
Kom in till kansli om du vill fixa nytt eller fylla på bollkort. Du kan även fylla på
bollkort i bollmaskinen via swish.

700kr→värde 1000kr

Våra PGA Club Professionals Christoffer & Victor håller i utbildning/lektioner.
Anmälan till kurser & boka lektioner gör du under Träna på hemsidan.

Träna, nybörjarkurs,
golflektion m.m.

Junioraktiviteter
På vår hemsida under Träna finns säsongens aktiviteter, allt från knattelekis till
elitsatsning
Studio
Här arbetar vi med Flightscope som är en av marknadens bästa verktyg för
utprovning av klubbor och lektioner den registrerar allt som händer med din golfboll
i och efter träffögonblicket.
Custom fitting
Vi skräddarsyr dina klubbor för dig
En custom fitting tar cirka 45-minuter och kostar 500 kronor/test som du betalar vid
utprovningstillfället. Allt för att du ska få ut så mycket som möjligt av din golf.
Avgiften dras sedan av när du köper klubborna

Övrig information

Vagnbod
Vagnplats och skåp
Klubben har ett antal vagn/bagplatser och skåp för uthyrning. Kontakta
kansliet för aktuell kösituation.

Kontaktuppgifter
Reception/shop 0370-239 91, mejl info@varnamogk.se
Golfkrogen 0370-231 00

Kiosk
Är öppen under säsong alla dagar kl. 07.00-20.00, betalning med Swish

Hemsida
www.varnamogk.se Vi finns även på Instagram (varnamogolfklubb) & Facebook
(Värnamo Golfklubb)

Golfkrogen
Servering av lunch, fika med mera. Där kan du boka arrangemang för privata
fester, firmafester med mera. Öppet under säsong.

Vår- & höstmöte
Kallelse till möten skickas ut via , Nyhetsbrev via mejl och hänger på anslagstavla
i klubbhus. Möten är i april och november månad.

Golfbil
Vi kan erbjuda 6 golfbilar. För att få hyra golfbil krävs B körkort samt att de
framförs i nyktert tillstånd. Bokar gör du samtidigt som du bokar tid via nätet
eller i receptionen
9-hål - 275.-, med läkarintyg 175.18-hål - 395.-, med läkarintyg 225.10 kort – 2995.-, med läkarintyg 1375.OBS! väder och markförhållande kan göra att uthyrningen stoppas

Personalen
Är en viktig resurs på en golfklubb. Behandla dem med respekt och tänk på att
allt de gör, är för medlemmarnas bästa. De har regler att följa som medlemmarna
via årsmöten eller styrelsen, bestämt.

El vagnar och vanliga vagnar finns att hyra i receptionen
www.golf.se/min golf
Här kan du boka starttider, anmäla dig till tävling, ändra adress och telefon
uppgifter m.m. Min golf på Golf.se är en viktig funktion för oss alla så ta dig
gärna en stund och bekanta dig med systemet.

Beakta särskilt mötet med personalen ute på banan. Det är deras arbetsplats
och vi ger dem ALLTID företräde. OBS! Slå aldrig mot en golfbanearbetare!!
Vi som arbetar på klubben eller jobbar ideellt är till för din skull! Tveka inte att be
oss om hjälp. Det vi inte vet tar vi reda på och ev. problem löser vi tillsammans.
Välkommen till klubben!
önskar styrelse, medlemmar och personal på Värnamo Golfklubb

