Information till nya medlemmar
Hos oss kan du spela golf i vacker skärgårdsmiljö, där du ser Östersjön från banans alla
hål.
Här kan du njuta av en kopp kaffe eller en god bit mat med utsikt över havet. Du hittar
senaste golfmodet i vår golfshop och du kan träna eller värma upp på rangen eller på
puttinggreen vid klubbhuset.
Första tee finner du på andra sidan vägen, mitt emot parkeringen. Där tar du dig an de
första elva hålen, innan du kommer tillbaka till kiosk och klubbhus. Kiosken är öppen
under högsäsong och serverar lättare tilltugg samt glass och dryck.
Därefter har du sju hål kvar att spela och du kommer att få en minnesvärd avslutning
där du spelar längs Östersjön på hål 15 och 16. Vårt sextonde hål har utsetts till ett av
Sveriges 100 bästa golfhål.

Shop/Reception
Shopen erbjuder ett stort urval av utrustning som kläder, klubbor och tillbehör. I
shopen träffar du främst Hilda, men även Henrik P och Henrik S.
Du når shop/reception via telefon 0457-35123 eller via e-post:
shopen@carlskronagk.com. Tidsbokning för spel på banan görs enklast via
golf.se/mingolf eller via appen MGBokning. Behöver man ytterligare hjälp med sina
spelbokningar går det bra att kontakta receptionen via telefon. Man får ha max tre
bokade tider i systemet samtidigt.
Information om öppettider i shop/reception hittar du på hemsidan.

Hemsidan - www.carlskronagk.com
Det finns gott om anledningar att då och då besöka vår hemsida. Förutom allt praktiskt
som vem som sitter i styrelsen och vilka som arbetar på klubben hittar du även
banguide, tävlingskalender, aktuellt bokningsläge samt aktivitetsutbud.

Sociala medier
Facebook: carlskrona golfklubb
Instagram: carlskronagolfklubb

Kansli
På kansliet arbetar vår klubbchef Anders samt kanslichef Henrik P.
Här kan du få hjälp med bland annat fakturafrågor, medlemskap, sponsring samt
övrig administration.
Kansliet nås via 0457–35123 eller via e-post info@carlskronagk.com och öppettider
hittar du på hemsidan carlskronagk.com.

Studio/träning
Vi har två utbildade PGA-tränare på klubben; Henrik S och Hilda. Till sitt förfogande
har de en modern svingstudio på drivingrangen. Den är utrustad med den senaste
tekniken för lektioner, svinganalys och utprovning av klubbor, s.k. Custom Fitting. Mer
information om studion finns på hemsidan. Tränarna når du på 0457–35123 eller vi epost shopen@carlskronagk.com

Drivingrange
Här kan du träna eller värma upp inför din runda. Du kan köpa bollkort i shopen eller
betala med ditt betalkort direkt i bollmaskinen. Tänk på att det är förbjudet att
medvetet slå bollar över nätet i bakkant av drivingrangen. Sätt gärna tillbaka
bollkorgen när du tränat klart.

Restaurangen
Restaurangen har gott om plats såväl inom- som utomhus. Den större terrassen bjuder
även på en härlig havsutsikt. Här serveras lunch- och restaurangmeny med fullständiga
rättigheter. Se aktuell meny på hemsidan.
Utöver varma och kalla rätter serveras även fika med stort utbud av kakor och frallor samt
kaffe och annan dryck.
Välkomna önskar Stina och Tobbe med personal! Telefon 076-606 31 66

Banpersonal
De som håller banan i perfekt skick gör det under ledning av vår Head Greenkeeper
Roger. Vår vaktmästare Magnus håller fint både i och utanför klubbhuset.
Banans status hittar du på hemsidan och på vår facebooksida.

Medlemskap
På Carlskrona Golfklubb har vi för närvarande ingen kö, så du är välkommen att bli
medlem när du vill. Sedan 2010 ska varje seniormedlem äga en spelrätt för att få vara
medlem i klubben. En spelrätt köps av klubben för en engångssumma som i dagsläget är
6000 kronor och då bjuder vi på medlemsavgiften första året.
Andra året som medlem behöver du endast betala din medlemsavgift. Hur hög avgiften
är beror på vilken typ av medlemskap du väljer. Välj allt från fullvärdigt medlemskap
till vardagsmedlem eller greenfeemedlem. Du kan anpassa ditt medlemskap efter hur
mycket golf du spelar.
För aktuella avgifter kika in på carlskronagk.com eller klicka klicka här.

Boende
På Carlskrona Golfklubb erbjuder vi boende i mindre stugor, ett större hus för upp till tio
personer samt på en ställplats för husvagnar och husbilar. Mer information och
prisuppgifter finns på hemsidan.

Lokala regler
Hittar du i klubbhuset eller på hemsidan.

Första hjälpen
I klubbhuset finns en hjärtstartare och i omklädningsrummen finns förbandstavlor
med plåster och bandage.

Fylla på vattenflaskan
Gör du på sidan av kiosken.

Tvätta klubborna
Gör du vid kortändan av bagboden, rakt bakom planket vid puttinggreen.

Bagskåp
I kansliet finns det möjlighet att sätta upp sig på en väntelista för ett skåp att förvara
sina klubbor i.

Fadderlista
Fråga i shop/reception så hjälper de dig. Där finns en lista på faddrar till nya
medlemmar.

Omklädningsrum
I klubbhuset finns det tillgång till separata omklädningsrum med dusch och toalett. Det
finns även en bastu som kan nyttjas av både damer och herrar.

Samarbetet "Sydpoolen"
I Blekinge och Skåne har du som är vardagsmedlem eller fullvärdig medlem möjlighet att
spela på Sydpools-Greenfee vilket innebär att du får minst 25% på ordinarie greenfee på
respektive klubb.
Vilka klubbar som är med i samarbetet och vilka regler som gäller hittar du här.

Tävling
Tävlingsprogrammet hittar du på vår hemsida.

Styrelse och kommitteer
Klubbens styrelse och deras kontaktuppgifter hittar du här.
Det finns fyra kommittéer i klubben; ban- och anläggningskommitté, tävlingskommitté,
regel- och handicapkommitté samt medlemskommitté.

Ideellt arbete
Precis som i alla andra klubbar är även Carlskrona Golfklubb beroende av frivilliga
krafter som vill vara med och utveckla verksamheten. Säg till i kansliet så kopplar de
dig samman med någon kommittémedlem som kan berätta mer.

