Välkommen som medlem i Ålands Golfklubb!
Som medlem i Ålands Golfklubb har du tillgång till en naturskön 36-hålsanläggning med en
trevlig restaurang, välfylld golfshop och fina övningsområden.
Är det något du undrar över kan du alltid kontakta receptionen per e-post info@golfclub.ax
eller per telefon +358-18-41500.

Ålands Golfklubb - en stor ideell organisation
Ålands Golfklubb har en stor ideell organisation som består av en styrelse och 8 kommittéer
som genom tydliga mål och uppdrag tillsammans driver vår verksamhet framåt.
Varje år ordnas två medlemsmöten, ett på våren och ett på hösten. På vårmötet utses en
valberedning vars uppdrag och syfte är att hitta lämpliga kandidater med rätt
kompetensprofil till golfklubbens styrelse. Därutöver söker valberedningen även efter
medlemmar som är intresserade av att delta i klubbens verksamhet som exempelvis
kommittéordförande eller kommittémedlem.
På höstmötet utses ordförande och ledamöter i styrelsen och i samtliga kommittéer.
Tveka inte att kontakta valberedningen, styrelsen eller någon utav kommittéerna om du har
frågor om deras verksamhet eller om du själv vill vara med i klubbens ideella verksamhet.
Vår styrelse och kommittéer gör en stor ideell insats och vi är väldigt glada över det
värdefulla arbete som utförs!
Läs mer på hemsidan: https://www.agk.ax/medlemmar/vara-medlemmar/styrelse-ochvalberedning och https://www.agk.ax/medlemmar/vara-medlemmar/kommitteer.

Tävlingsverksamhet inom klubben
Vår tävlingskommitté har ett gediget tävlingsprogram som sträcker sig från maj-oktober.
Läs mer på hemsidan – Tävlingsprogram 2022.
Våra seniorherrar och seniordamer har ett fullspäckat program på tisdagar under hela
säsongen och alla medlemmar 50+ är varmt välkomna att delta.
Läs mer på hemsidan – Seniordamer program 2022 och Seniorherrar program 2022.
Vår damkommitté har aktiviteter samt program för våra damer (18+). Läs mer på hemsidan –
Damkommitténs program 2022.

Juniorer
Medlemmar i åldrarna 5-21 år kan året runt delta i klubbens junioraktiviteter. Under
sommarsäsongen har vi ett späckat program med träningar, juniortour och juniorläger på
golfklubben i Kastelholm och vintertid tränar vi inomhus.

Det finns stora möjligheter att utvecklas som junior och för den som är intresserad finns
även möjligheter att tävla på bortaplan.
Information om vår junior- och elitverksamhet hittar du på hemsidan:
https://www.agk.ax/medlemmar/vara-medlemmar/junior-elit.

Vuxna nybörjare
Efter att du tagit grönt kort och blivit medlem i klubben bör du spela fem fadderrundor. Vi
rekommenderar att 2-3 utav dessa rundor spelas på höghandicaprundan. Under dessa
rundor får du ytterligare introduktion i golfens underbara värld samt möjlighet att knyta
kontakter till andra golfspelare.
Alla medlemmar i Ålands Golfklubb som har högre handicap än 36 kan delta i
höghandicaprundorna som ordnas vid ett antal tillfällen under säsongen. En erfaren spelare
går med i varje boll och berättar om regler och golfetikett samt ger tips om spelet. När
säsongen avslutas ordnas en gemensam aktivitet.
Du hittar information om rundorna på hemsidan: https://www.agk.ax/medlemmar/varamedlemmar/nyborjarinfo/hoghandicaprundan.

Försäkringsskydd för medlemmar
Alla aktiva medlemmar i Ålands Golfklubbar är försäkrade via Finska Golfförbundet.
Pohjola Sportskydd 1.1.2022–31.12.2022.
• Sportskyddsförsäkring, som täcker vårdkostnader vid skada överallt i världen.
• Ansvarsförsäkring, som ersätter person- eller sakskada som förorsakats en annan
person överallt i världen.
Läs mer på hemsidan – Försäkringsskydd 2022.

Skåp för golfklubbor
Som medlem i Ålands Golfklubb har du möjlighet att hyra ett bagskåp där du kan förvara
dina golfklubbor. Kontakta Maria Welin på kansliet (maria@golfclub.ax) om du är
intresserad.

Golfbilar
Medlemmar i Ålands Golfklubb har möjlighet att hyra golfbil till ett rabatterat pris beroende
på vilken spelrätt man har och om det finns tillgängliga bilar.
Våra golfbilspriser hittar du på hemsidan: https://www.agk.ax/medlemmar/varamedlemmar/info-vid-bokning-och-spel.

Laddare för el- och hybridbilar
Som ett led i klubbens miljö- och hållbarhetsarbete erbjuder vi 10 laddare för el- och
hybridbilar. Laddarna som finns på den norra parkeringen (bakom klubbhuset) är av
trefastyp och med effekten 11kW. Ytterligare två laddare finns på den övre parkeringen vid
det övre bagförrådet.
Köp ditt årskort i receptionen för 50€! Laddning ingår i gästgreenfee.

Banpolicy och förbättringsförslag
Om du som medlem har synpunkter eller förbättringsförslag på våra banor eller på
anläggningen tar vi gärna emot er feedback på e-post info@golfclub.ax. Om möjligt, bifoga
gärna foto till mailet.
Vi strävar kontinuerligt efter att bli bättre. Som medlem har man ett ansvar för att hjälpa till
att hålla banor och anläggning i ett fint skick. Tillsammans kan klubbens personal och
medlemmar hjälpa till så att Ålands Golfklubb går från att vara bra till att bli enastående.
Läs mer om Ålands Golfklubbs policy för banutveckling och banskötsel på hemsidan –
ÅGK banskötsel policy.

Reception
Receptionens aktuella öppettider hittar du på hemsidan www.agk.ax (i sidfoten) och
anslaget på väggen utanför receptionen.
Under golfsäsongen har receptionen normalt öppet mellan 09.00-19.00 på vardagarna och
mellan 09.00-18.00 på helgerna. Vid behov öppnar receptionen tidigare eller stänger senare.
Öppettiderna kan också variera beroende på hur tidigt eller sent vi är i säsongen.
I receptionen finns en medlemsdator som du kan använda för att boka speltider, registrera
score eller anmäla dig till klubbens tävlingar.
Receptionspersonalen hjälper gärna till med att exempelvis boka speltid och golfbil eller ta
emot anmälningar till klubbens tävlingar och övriga arrangemang. I receptionen kan du som
nybörjare också få kontaktinformation till medlemskommittén om du till exempel behöver
hjälp med att hitta en spelkompis. Om du har andra frågor eller funderingar hjälper
receptionspersonalen gärna till med dem också.

Golfshopen
Intill golfklubbens reception finns en golfshop med allt du kan tänkas behöva för din
golfrunda. I golfshopen kan du boka in golflektioner med våra pron Chris Waldron och Niklas
Rajamäki. Det finns ett antal olika lektionspaket att välja mellan, exempelvis 30 minuter, 1
timme eller flera tillfällen i ett paket. Du kan även välja en lektion som ger instruktioner och
träning på en viss detalj, till exempel bunkerslag eller chippar mm. Erbjudanden om paket
hittar du på https://www.agk.ax/trana.
I golfshopen kan du också få hjälp med reparationer av din utrustning om oturen varit
framme. Kontakta golfshopen på tfn +358-18-431140 (under säsong) eller kika in i shopen så
hjälper de dig!

Restaurangen
Golfrestaurangen kan nås på telefon +358-018-431130 (under säsong) eller e-mail
golfen@smakbyn.ax.
Följ dem gärna på Facebook https://www.facebook.com/golfrestaurangenaland.
Dagens lunch kostar 12,50€. Lunchkuponger finns att köpa till rabatterat pris – 120€ för 10
kuponger. Om du har kvar någon lunchkupong från säsongen 2021 gäller de ännu i år.

Golfbox
När du betalat din medlemsavgift kan du logga in på Golfbox. Där kan du bland annat boka
starttider, anmäla dig till tävlingar och registrera din score.
Det är viktigt att vi har en aktuell e-post till dig, då vi med jämna mellanrum skickar ut
medlemsutskick per e-post. Meddela oss om några uppgifter i medlemsregistret behöver
ändras (under Mina uppgifter i Golfbox).
Gå in på ÅGK:s hemsida, www.agk.ax och i sidfoten hittar du Logga in på Golfbox. Fyll sedan i
Login rutan, användarnamnet är de färdigt ifyllda uppgifterna (FI-92) + ditt
medlemsnummer. Ditt lösenord är personligt och du kan få en återställningslänk skickad till
dig av receptionen från Golfboxsystemet och du glömt lösenordet.

E-birdie – Finska golfförbundets medlemskortsapp
I e-Birdie appen har du tillgång till ditt officiella handicap, du kan få meddelanden från Finska
Golfförbundet och från klubben (i nuläget använder vi inte den funktionen), erbjudanden
och förmåner från FGF samt karta över Finlands alla golfklubbar samt kontaktinformation.
Finska Golfförbundet samarbetar med scorekortsappen mScorecard -du kommer direkt till
mScorecard appen genom att trycka på knappen Spela i eBirdie. Just nu finns mScorecardappen endast på engelska och finska, men Finska Golfförbundet planerar att översätta
appen till svenska. I mScorecard appen kan du registrera din score och skicka den vidare till
eBirdie som handicapgrundande rond.
För de spelare som vill registrera sina handicapgrundande ronder via GolfGamebook, så
fungerar det att använda sig av appen precis som säsongen 2020-2021 – dock måste ni ladda
ned den som en egen app på er telefon (finns ej tillgänglig via eBirdie).
Förstås går det att fortsättningsvis registrera era ronder via Golfbox.
Ni ser ert aktuella hcp dagen efter ni registrerat ronden antingen i Golfbox eller i eBirdie!

Världshandicapet – mer rättvisande, kortare ronder och globalt
Efter att du spelat och registrerat din handicapgrundande rond antingen i Golfbox,
mScorecard (eBirdie) eller GolfGameBook kan du dagen efter se om ditt handicap förändrats
eller inte.

Ditt exakta handicap räknas ut som ett genomsnitt av de upp till åtta bästa av dina upp till 20
senaste registrerade ronder. Läs mer om det världshandicapsystemet här:
https://www.agk.ax/nyheter/regel-och-handicapkommitten/info-om-varldshandicapet.

Tips på golfappar att ladda ner!
-

eBirdie
Regler för golfspel (Rules of Golf)
mScorecard
GolfGamebook
Golfbox

Övningsområde och Range
Puttinggreenen vid restaurangen, vid Slottsbanans första tee samt vid Prinsessan kan du
använda när du vill. Det finns även ett övningsområde till höger om Slottsbanans första tee
där du kan träna chippar, pitch- eller bunkerslag.
När det inte finns några flaggor på puttninggreenerna betyder det att området är stängt för
banarbete.
Passa på att vässa ditt närspel med att spela rundor på vår korthålsbana Prinsessan som
ligger bakom rangen. Prinsessan har 6 hål med tre stycken olika banuppsättningar – tee 1,
tee 2 och tee 3.
Rangen är öppen alla dagar under säsongen. I regel är rangen stängd för bollplockning och
klippning söndag kvällar och öppnar igen på måndag morgon. Håll utkik på vår hemsida
under fliken våra öppettider för aktuell information.
På rangen kan du köpa en hink bollar med 2€ mynt eller ditt bank/kreditkort (3€).

Omklädningsrum
I våra omklädningsrum finns låsbara förvaringsskåp, dusch, bastu, handdukar med mera.
Omklädningsrummen har öppet och bastun är varm från tidig morgon till sen kväll. Tänk på
att förvaringsskåpen kan användas tillfälligt av både medlemmar som gäster när man är ute
och spelar.

Tips för golfare
•
•
•
•
•

Var på golfbanan i god tid, minst 15 minuter innan du skall starta. Anmäl dig i
receptionen att du har kommit och att antalet spelare stämmer med det antal som
bokats i bollen.
10 minuter innan din bokade tid skall du och ditt sällskap finnas vid första tee.
Kontrollera innan du går ut om det finns lokala regler eller något annat speciellt på
gång. Information finns anslaget vid klubbhuset (anslagstavlor).
Om du måste avboka din golfrunda – kontakta receptionen eller avboka den själv via
Golfbox så snart som möjligt (minst 3 h innan).
Under rundan bör du tänka på att använda tiden effektivt. Spela ”ready golf” – att
den som är klar först slår, oavsett vem som ligger längst från hål.

•
•
•
•
•
•

Innan du går bör du meddela dina medspelare vilken boll du spelar med. Märk den
gärna så att förväxlingar undviks.
Gör dig klar och ta fram din klubba medan du väntar på din tur.
Leta din boll i högst 3 minuter.
Ta upp bollen om du inte längre kan få poäng.
Släpp förbi eller vinka fram spelare som kommer bakifrån som går snabbare.
Ha alltid regelboken med dig, är du osäker på något, kontrollera i boken eller i Regler
för golfspel appen i din telefon.

