
 

 

 

 

 

Välkommen som ny medlem i Umeå Sörfors Golfklubb 

 

Vi beskriver här lite kort om dels det väsentligaste i hur du blir en golfspelare men även några 

andra praktiska detaljer som kan vara bra att veta för att underlätta din golfkarriär. 

 

Vägen till Grönt Kort - nybörjarutbildning 

 

Vi börjar med en grundkurs där du på övningsplatsen, får lära dig hantera golfklubborna. Du 

får träna närspel, puttning och långa slag. Vi har teoripass där du får lära dig de viktigaste 

reglerna, hur du uppträder på banan samt räknar och får handicap. Efter kursen har du 

kunskaper när det gäller hänsyn, säkerhet, banvård, speltempo och utrustning.  

 

I kursavgiften du betalat ingår medlemskap i klubben under säsongen. Vilket innebär att du 

kan spela så mycket du vill på vår bana. Spela gärna banan från ett kortare avstånd från hålet 

för att med ökad spelkunskap öka avståndet och svårighetsgraden tills du nått en nivå när du 

behärskar att spela från ordinarie utslagsplats. De första rundorna rekommenderar vi att du 

”bara spelar” och inte räknar slagen.   

 

Bli golfare! 

Ge dig själv den tid du behöver. Utvecklingen går ofta i etapper, ha tålamod, efter några 

veckors träning och spelande så lossnar det och du höjer ditt spel! Vår Pro brukar poängtera 

följande: ”Det är inte säkert att de bästa spelarna har roligast”! 
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Grönt kort 

När du har genomfört grundutbildningen, fortsatt öva samt klarar av att spela på hcp 54 så 

signerar du och din markör (fadder) scorekortet och lämnar in det till receptionen som 

registrerar dig som Grönt Kort- spelare med handicap 54. 

 

Spela från tee 47 med målet att klara hcp 54. (54 slag över banans par) Välj spelformen 

poängbogey eller slaggolf, dessa spelformer innebär att man plockar pockar upp bollen när 

det slagits för mycket på ett hål och noterar max resultat på hålet. 

 

Fadderrundor 

Fadderrundor går du tillsammans med någon av dina vänner och bekanta. Du har även 

möjlighet att spela på egen hand under tider när det är lägre tryck på banan. Klubbens 

medlemmar uppmanas att ställa upp som faddrar, det finns en telefonlista i receptionen till de 

som gärna ställer upp för fadderverksamheten.  

 

Vad är handicap? 
Handicap är ett värde som representerar den golfskicklighet en spelare anses ha. 

Det huvudsakliga syftet är att möjliggöra för spelare på olika nivåer av golfskicklighet att 

spela mot varandra på ungefär lika villkor. 

 

Sörfors golfbana har par 71 (35+36), en spelare som har hcp 0 går då på 71 slag.  

En spelare som har hcp 36 går då på 71 + 36 = 107 slag. 

 

Officiellt handicap 

Officiellt handicap innebär att du har 36 eller lägre i handicap.  

Vår målsättning med golfutbildningen är att du så snart som möjligt ska uppnå officiellt 

handicap. När du lyckas uppnå handicap 36 eller lägre från en ordinarie tee så har du officiellt 

handicap och har nu möjlighet att boka spel på andra golfklubbar. 

 

Poängbogey och slaggolf 
I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Deltagarna erhåller 

slag motsvarande sitt hcp. Två eller mer än (netto) par ger 0 poäng, Ett över par ger 1 poäng, 

banans Par ger 2 poäng, Ett bättre än par ger 3 poäng, Två bättre än par ger 4 poäng, Tre 

bättre än par ger 5 poäng, osv. Resultatet i poängbogey är summan av poängen på varje hål. 

Kan man inte få någon poäng så bör man ta upp bollen och gå vidare för att vinna tid.  

 

Slaggolf är en spelform som kan liknas med minigolf. 

En spelare får spela maximalt fem slag över banans par på varje hål efter dessa slag plockas 

bollen upp och resultatet noteras till hålets par+5 slag. På ett par 3 hål blir det maximala 

antalet slag 8 (3+5) på ett par 4 hål 9 (4+5) och på ett par 5 hål 10 slag (5+5).  

Resultatet blir summan av de sammanlagda antal slagen. 

 

Golflektioner 

Våra tränare har gedigen golfkunskap och hjälper dig gärna att utveckla ditt golfande. 

Tränarna är välutbildade och har bred kunskap, erfarenhet och kan således hjälpa de allra 

flesta oavsett abitionsnivå. Du kan ta enskilda lektioner eller gå samman med dina kamrater 

för grupplektioner eller hoppa på någon av de teamakurser som erbjuds under säongen. 
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Medlemskap  

Medlem År 1 

Nybörjarkurs och medlemskap med möjlighet att spela obegränsat på Umeå Sörfors GK.  

Avgift för senior 2 700 kr, junioravgift 1 600 kr. 

  

Medlem År 2 

Klubben erbjuder fortsatt spel med reducerad avgift under andra säsongen.  

Medlemsavgiften för senior 3 700 kr, junioravgift 1 600 kr. 

 

Medlem år 3 

Inför den tredje säsongen hoppas vi att du har fått smak för golfen och vill bli fullvärdig 

medlem. Golfklubben hjälper dig med införskaffning av spelrättsbevis. Spelrättsbevis kan 

enkelt förklaras med att Du köper in dig i klubben som har en golfbana byggd med 

medlemmarnas pengar. Det är också medlemmarna som tillsammans äger banan. 

 

Börja om med golfen erbjudande 

Om du har haft uppehåll med golfen några säsonger erbjuder vi ett ”starta-om paket”.  

Det innebär att du får börja om som medlem år 2, priser enligt ovan.  

 

Medlemskort 

När Du är klubbmedlem så blir du registreras i GIT och erhåller ett golf-id som du använder 

dig av när du bokar tider och håller koll på ditt hcp. Du får ett medlemskort skickat från 

Svenska Golfförbundet. 

 

Restaurang 

Vi har en restaurang som drivs av Ulrika Foghelin som erbjuder luncher, middagar, fikabröd, 

kaffe, glass etc. allt som du kan önska dig av en golfrestaurang med fullständiga rättigheter. 

 

Reception, kansli, shop 

Vi har en reception, kansli och shop som drivs av Thomas Nilsson och Golfstore. Du kan få 

hjälp med det mesta som angår ditt golfande. Shopen har ett stort utbud av golfprodukter. 

 

Rangen 

På rangen kan du fortsätta att träna på din 

sving eller värma upp innan du ska gå ut 

på banan. Som medlem i Sörfors får du 

köpa ett rangekort med ett subventionerat 

pris. 

 

Övningsgreen, sandbunker 

Den stora övningsgreenen vid reception 

ska du lägga ner extra många timmar på, 

chip och bunkerträning tränas andra sidan 

bäcken. Det är ingen bokning av dessa 

anläggningar utan du nyttjar dem efter 

behov och anpassar efter hur mycket folk 

det finns på dem. 
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Tävlingar 

Man måste inte delta i tävlingar för att spela golf men det kan vara roligt att prova på och det 

är väldigt lärorikt. Du kan om du vill spela i lag tillsammans med dina vänner eller enskilt i 

s.k. singeltävlingar. Oavsett vad du väljer så bestämmer du själv på vilken nivå du vill tävla 

och det roliga med golf är att en nybörjare kan tävla mot en erfaren spelare och handicap-

systemet gör att det ända kan bil ett spännande spel. Läs mer om våra tävlingar på vår 

hemsida under fliken Tävla.  

 

Övrigt 

Beroende på dina ambitioner med din golf så har vi ett antal kommittéer som arbetar i 

klubben med olika intressefrågor. Vi har Tävlings-, Herrar/Damer 55+, Dam-, Junior-, 

Banutvecklings-, Marknads och Medlemskommitté. Du kan läsa mer om kommittéerna på vår 

hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Umeå Sörfors Golfklubb 

 

www.sorforsgk.se 
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