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GUB
För dig som

vill ha en bred
utbildning inom
modern
banskötsel.
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Grundutbildning
banpersonal (GUB)
2019
Det finns knappt 460 golfbanor i Sverige. Dessa banor behöver fortlöpande personal som är kunniga i golfbaneskötsel. Allt fler golfklubbar
inser hur värdefullt det är att knyta till sig välutbildad banpersonal.
Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association
inbjuder här till en grundutbildning.
Tid och plats
En nationell utbildning anordnas 11–23 mars
2019 på Varbergs GK (Västra banan). Utöver
denna utbildning anordnas utbildningar regionalt vid behov under vinterhalvåret.

praktik och anställning som golfbanearbetare
finns möjligheter till vidareutbildning.

Varierande arbetsuppgifter

Golfklubbarnas/golfanläggningarnas banpersonal eller personer som avser att söka sig
till golfbanebranschen.

Vilka arbetsuppgifter har då golfbanepersonal?
Arbetsuppgifterna varierar givetvis från klubb
till klubb men gemensamt är bland annat:
• Skötsel av golfbanans olika ytor
• Maskinunderhåll
• Viss fastighetsskötsel.

Förkunskaper

Utbildningsprogram

För att på ett bra sätt kunna tillgodogöra sig
utbildningen är det bra om eleven antingen har
• erfarenheter från arbete på golfbanan
• andra erfarenheter från lant- eller trädgårdsarbete.

• Golfbanan
• Marklära
• Växtnäringslära
• Bevattning
• Gräs och övriga växter på golfbanan
• Skötsel av golfbanans olika delar
• Maskiner för golfbaneskötsel
• Miljövård
• Studiebesök
• Course set up

Målgrupp

Möjlighet till avancemang
Golfbaneskötsel är ett kvalificerat arbete.
Befattningshavare behövs på alla nivåer inom
banskötseln. Det bedrivs utbildning på flera
nivåer och GUB är grundutbildningen. Efter
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Föreläsare

Upplysningar

Svenska Golfförbundets bankonsulenter samt
experter inom banskötselområdet.

Kim Sintorn, Svenska Golfförbundet
070-636 82 80
e-post: kim.sintorn@golf.se
Håkan Stålbro, Svenska Golfförbundet
08-622 15 75,
e-post: hakan.stalbro@golf.se

Intyg
Erhålls efter genomförd utbildning.

Avgift
9 000 kronor, inklusive fika och luncher samt
utbildningsmaterial

Boende
Våra utbildningsställen kan erbjuda kostnadseffektivt boende. Mer information om detta
skickas till de som antas till utbildningen.

Anmälan
Ska vara Svenska Golfförbundet tillhanda
senast 10 februrari 2019.
Om utbildningen betalas av klubben ska kontaktperson på golfanläggningen anges i ansökan.

OBS! Anmälan är bindande.

Klicka här för anmälan

Du

får möjlighet
att få nya
kunskaper och
ta del av ny
forskning.

Svenska Golfförbundet
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
Telefon: 08-622 15 00
E-post: info@golf.se
Internet: www.golf.se

