
Starter/Banvärd 2022 

information Troxhammar GK 
Tack för att du/ni ställer upp som starter/banvärd på Troxhammar GK. 
Klubben har som målsättning att varje helg under april-september ha starters på plats för 
våra banor. 

Starterfunktionen varar mellan 07:45-13:00 på 18-hålsbanan och 12-hålsbanan. 

När ni kommer så hämta ut iPad i receptionen, nyckel till starterhuset, där det även finns 
kläder att låna.   

Prata med receptionen om det är något specifikt att tänka på för dagen gällande banan eller 
annan information. 

Gällande startlistan så kan det förekomma uteblivna spelare så kallad ”no show” under 
dagen. Notera dessa på startlistan och meddela receptionen för dubbelkontroll och 
avgiftsavisering.  

Du kan via din mobiltelefon (eller Ipad som finns i receptionen) logga in på GITonline och se 
starttidsschemat i realtid hela dagen. Inloggningsuppgifter får du i receptionen. 

Inloggningssidan hittar du på gitonline.se/starter  

Gå ner till första tee där starten sker. Bilda en uppfattning om vilken boll som gått ut och 
vilken boll som är på tur och pricka av i schemat om det inte är gjort. 

Om ni är två är det med fördel om en åker ut på banan med golfbil efter cirka en och en halv 
timme för att se om det är luckor mellan bollarna och manar på de bollar som inte är i rygg 
på bollen framför på ett trevligt sätt och kontrollera att allt är bra med de som spelar! 

När ni möter spelarna på första tee: 

 Hälsa alla välkomna till Troxhammar GK 
 Kontrollera att rätt personer går ut på rätt tid på båda banorna 
 Påpeka vikten av att laga nedslagsmärken och att lägga tillbaka torvor 
 Nämn att fimpar och snuspåsar slängs i papperskorg eller egen bag 
 Informera om att hålla speltempot uppe, bollen framför är riktmärke. Idealtid finns på 

scorekort 
 Ta riktmärke i ruffen vid sneda slag 
 Berätta var man kan fylla på vatten och var toaletter finns på banan (både vatten och 

toalett på hål 2, 7, 9,15 på 18-hålsbanan samt vid hål 6 på 12-hålsbanan) 
 Kiosk efter hål 9/18 samt på 6/12an, påpeka att hålla rygg på bollen framför efter 

kiosken 
 Önska spelaren en trevlig rond 

Under passet tar du 20 minuters rast, då du kan välja kaffe med fikabröd eller liknande från 
kiosken eller restaurangen. 

Tack för din värdefulla medverkan! 

Som tack för hjälpen kan Ni efter passet avnjuta en dagenslunch i restaurangen. 


