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Välkommen till Chalmers Golfklubb 
 
 

Vi vill härmed önska dig som nybliven medlem välkommen till oss på Chalmers GK! Med detta 

informationsblad vill vi dela med oss av lite generell information om klubben och vår verksamhet. Det är vi 

som medlemmar i klubben som gemensamt formar den och tillsammans skapar vi en upplevelse att längta 

tillbaka till!  

 
Historia om Chalmers GK: 

Chalmers GK bildades 1980 och var fram till 1987 en golfförening för och med teknologer från Chalmers 

Tekniska Högskola. Idag är vi ca 1600 medlemmar i klubben. 1981 valdes klubben in i Svenska Golfförbundet 

och en 9-hålsbana var spelklar 1989. Två år senare, 1991 invigdes 18-hålsbanan tillsammans med 

klubbhuset. 18-hålsbanan är ritad av Mikael Gyllenhammar och Johan Henriksson. 

 

Banan 

Banan är varierad och är byggd på gammal jordbruks- och skogsmark. Det finns flera hål som har vatten i 

spel, både genom diken och dammar, likaså finns på flera ställen gamla gärdsgårdar som förutom fungerar 

som hinder, också är vackra och ger en historisk bild av området. Banan ligger i en lugn och naturskön miljö 

och innehar ett utbrett djurliv. Det är inte ovanligt att man ser rådjur, harar, räv, olika fåglar och även älg 

runt banan – särskilt om man spelar på morgonen eller när det börjar skymma. Banans par är 71 och 

sträcker sig 5529m från gul tee respektive 4741m från röd tee. 

 

Några enkla förhållningsregler på banan är att: 

- Alltid laga dina egna samt andras nedslagsmärken du hittar på green  

- Lägg tillbaka torv på banan 

- Håll speltempot – har du fått ett tomt hål framför dig och bollar bakom väntar – släpp förbi så får alla 

        en bättre upplevelse 

- Lämna inget skräp på banan – vare sig ditt eget eller det som du hittar på marken 

- Det är OK att fika efter nio, men släpp i så fall förbi bollen bakom om de inte vill ta paus 

- Ingen start från hål 10 utan godkännande från personal i receptionen 

- Ha uppsikt och var rädda om varandra – slå aldrig om någon står inom ett möjligt landningsområde 

        utan att ni har kontakt 

 

Följer vi dessa enkla regler slipper vi irritation, personskador och onödigt slitage på vår gemensamma bana 
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Bokningsregler för spel på banan 

Bokning sker i första hand via Min Golf men det går också bra att kontakta receptionen under dess 

öppettider. En person kan totalt ha fyra tider bokade samtidigt, varav maximalt två starttider samma dag 

samt maximalt två bokningar på helgdagar. För att bokade tider ska nyttjas så tillämpar klubben en så kallad 

no-show avgift. Denna avgift tas ut om du inte avbokat din starttid senast 2 timmar innan start eller om du 

inte ankomstregistrerar dig i receptionen, golfterminalen eller i MinGolf Bokningsapp före start. No-show 

avgiften är 200 kronor och tas ut på både medlemmar och gäster som inte avbokat/ankomstregistrerat sig.  

 

Golfbil 

Vill du hyra golfbil till rundan? Golfbil bokas via reception/shop, ring eller maila för att boka. Priser och 

villkor finns på klubbens hemsida. Har du sjukintyg som styrker behov av golfbil utgår rabatt. Om banan 

tillfälligt är väldigt blöt, så förbehåller sig klubben rätten att inte tillåta golfbil för att undvika personskador 

och slitage på banan. 

 

Chalmers golfrestaurang 

Chalmers Golfrestaurang drivs i egen regi, vilket gör att vi som medlemmar tjänar på att det går bra för 

restaurangen. Restaurangen serverar dagens lunch såväl vardagar som helger. Restaurangen ordnar även 

vissa arrangemang på kvällar och är även bokningsbar för fester och middagar. Även catering kan erbjudas. 

Restaurangen fungerar också som banans kiosk, det är hit man går om man vill köpa fika eller något lättare 

att äta efter nio hål. Det finns ett utbud av fika, mackor, korv etc. Nytt för säsongen 

2021 är att restaurangen även tar Weborder – skanna QR koden så kommer du till 

beställningssidan. Denna QR kod finns även utplacerad ute på banan! 

 

För aktuella öppettider, använd klubbens hemsida 

 

Mail: restaurangen@chgk.se Tel: 031-91 84 36 

 

Reception och Shop 

I klubbhuset finns vår reception och vår shop. Receptionen hjälper till med det mesta under sina öppettider 

som bokning, ankomstregistrering, medlemsärenden, greenfee etc. När receptionen är stängd finns en 

golfterminal där man kan ankomstregistrera, skriva ut scorekort och för greenfeespelare även betala sin 

greenfee. Shopen har ett kvalitativt sortiment av kläder, bollar och tillbehör. När det gäller klubbor så 

rekommenderar vi att man kontaktar receptionen för att prova ut rätt saker via en Customfitting som görs 

i vår studio. På så sätt får du utrustning som är anpassad till dig och inte tvärt om. 

För aktuella öppettider, titta på klubbens hemsida. Öppettider anpassas efter säsong och speltryck så att vi 

använder klubbens resurser på bästa sätt. 

 

Mail: kansli@chgk.se Tel: 031-91 84 30, Adress: Härrydavägen 50, 438 91 Landvetter 

mailto:restaurangen@chgk.se
mailto:kansli@chgk.se
https://web.trueapp.se/chalmersgolf/store1/
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Träningsmöjligheter 

Klubbens träningsområden består av: 

- Drivingrange med mattor, både under och utan tak. Det finns strålkastare som lyser upp rangen under 

        Kvällstid och mattorna som är under tak har även tillgång till infravärme 

- Putt/chipgreen bakom drivingrange 

- Puttinggreen mellan klubbhus och drivingrange 

- Pitchområde mellan klubbhus och parkering 

- Träningsområde och kombinerad korthålsbana vid det s.k. 19:e hålet som ligger mellan banans hål 3 

        och hål 8. 

- Klubben har också en studio som används i samband med lektioner och kurser 

 
Drivingrange 

Automaten vid drivingrangen tar vanliga betalkort eller så skaffar man ett bollkort via receptionen och 

tankar på bollar som man sedan använder på rangen. För våra fullvärdiga medlemmar ingår en pott av 

träningsbollar varje år. Observera när det gäller rangen att det är absolut förbjudet att slå bollar över det 

högra staketet. Det ligger fastigheter strax bortanför staketet och det är en direkt fara att slå bollar åt det 

hållet. När du tränar med längre klubbor, se till att sikta mot flaggstängerna eller tom till vänster om dessa 

beroende på vart du står på rangen.  

 

Träningsverksamhet: 

Klubben har anställda tränare och därigenom kan vi erbjuda ett stort och varierat utbud av lektioner och 

kurser, några exempel är 

Koncept Avancez – En gruppträning för medlemmar som vill utveckla helheten av sitt golfspel – träningen 

börjar långt innan säsong så man är redo när banan öppnar 

Juniorverksamhet – Klubben arrangerar organiserad träningsverksamhet för klubbens juniorer (5–21 år), 

det finns något för alla, oavsett ålder och ambitionsnivå! Utöver den organiserade träningsverksamheten 

håller vi också i träningsläger  

Grönt kort kurser – Varje år hålls ett antal grönt kort kurser, både för vuxna likaså barn, anmälan sker via 

hemsidan där också mer information finns 

Privatlektion? Naturligtvis erbjuds också privatlektioner, antingen individuellt eller i små grupper. Kontakta 

i så fall kansli/shop så hjälper vi till med upplägg och bokning 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vill du veta mer? Besök vår hemsida: www.chgk.se eller våra sociala medier! 

@chalmersgolfklubb                                                                                      @chalmersgolfrestaurang 

@chalmersgolfklubb                                                                                      @chalmersgolfrestaurang 

 

Medlemskap, rabatter och förmåner 

Klubben erbjuder olika typer av medlemsformer. Förändringar i medlemsform till nästa säsong ska anmälas 

senast den 30 september innevarande år. Ett medlemskap i Chalmers Golfklubb ger förutom förmåner och 

rättigheter på den egna klubben, också rabatter vid spel på ett antal samarbetsklubbar. Klubben är också 

med i Göteborgs Golfförbunds Juniorsamarbete vilket ger juniorer möjlighet att spela på ett antal andra 

banor i området utan kostnad! För uppdaterade villkor, kontrollera klubbens hemsida då dessa avtal ändras 

och nya klubbar kommer till eller försvinner fortlöpande 

 

Styrelse och kommittéer: 

Klubben har sitt ordinarie årsmöte på våren och därtill ett möte på hösten. På höstmötet beslutas budget 

för det kommande året och styrelsemedlemmar väljs. Klubben har ett antal olika kommittéer som utför ett 

otroligt viktigt jobb på ideell basis. Det finns bland annat kommittéer för bana och anläggning, 

medlemsaktiviteter, tävling, regler & HCP och för olika medlemsgrupper. Är du intresserad av att engagera 

dig i klubben, kolla klubbens hemsida och använd kontaktpersonerna. Alla som jobbar på klubben kan hjälpa 

till att hitta rätt om det är några frågetecken 

 

Städdagar och Startertillfällen: 

Under säsongen anordnas ett antal städdagar på klubben. Från och med att man fyller 15 år och om man 

inte har deltagit på någon av förra årets städdagar tillkommer en städavgift på 300kr. Under säsongen 2021 

införde vi även möjligheten att ställa upp som starter på första tee, detta kan i sin tur tillgodoräknas som 

städdag. 

 

Slutligen vill vi igen önska dig välkommen som medlem i klubben! Vår klubb blir vad vi gemensamt gör den 

till. Alla som arbetar på klubben, alla som är engagerade i klubbens ideella verksamhet och alla som 

använder vår anläggning, det är tillsammans som vi uppfyller vår vision: 

 

Chalmers Golfklubb - en upplevelse att längta tillbaka till! 

 
 
 
 

 


