
 
Uppdaterad 14 mars 2022 
 

Hej Lannagolfare 

Nu är det snart dags för en ny golfsäsong och vi ska hjälpas åt att vara golfvärdar på samma sätt som 
de senaste säsongerna.  Vi har samma erbjudande från Lannalodge som innebär att vi har möjlighet 
att delta i de olika serierna utan att vi själva betalar annat än deltagaravgift.  

Vi ska täcka upp som golfvärd vid 42 tillfällen och det kommer att gå åt 64 golfvärdar till detta! Det är 
viktigt att så många som möjligt ställer upp och är golfvärd vid minst två tillfällen under säsongen. 
Det finansierar vårt deltagande i de olika serierna.  

 På lagledarmötet beslutade vi följande: Alla som är med och spelar i de olika serierna ska först och 
främst ställa upp som golfvärdar 2 ggr under säsongen.  

 Vi ska vara golfvärdar lördagar och söndagar och även Kristihimmelfärdsdag. Under maj, juni och 
september ska vi vara två golfvärdar mellan 08.45 och 14.00 Vid de tillfällen vi är två 
golfvärdar,  jobbar en  mellan 08.45 - 12.00 och en mellan 11.00-14.00  och om ni vill så är ni  båda 
två  hela dagen. 

Det är hårdast tryck på banan under maj, juni  och september med många hotellgäster och då är det 
extra viktigt att också hålla koll på speltempo och när vi är två golfvärdar  åker vi ut och visar oss på 
banan. 

 Vi bjuds på fika och lunch varje dag. 

OBS: Det finns Instruktioner för golfvärdar som hämtas i receptionen. 

Datum för tillfällen vi ska täcka: 

En golfvärd  7,  8 maj 

 Två  golfvärd:  14, 15, 21, 22, 26, 27, 28 och 29 maj 

Två golfvärdar: 4, 5, 11, 12,18, 19 juni 

En golfvärd:  6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 augusti 

 Två golfvärdar: 3, 4, 10, 11, 17, 18,24, 25, september 

 Anmälan till Berit Hallén på berit.kenneth@telia.com 

Golfvärdschemat kommer att publiceras på Seniorpokalens hemsida    www.seniorpokalen.se  

Hälsningar Berit o Birgitta 

birgittaand@gmail.com   tel 0730605760   berit.kenneth@telia.com   0703681101 
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