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Äntligen kom våren och banan är öppen med sommargreener sedan några dagar. I skrivande 
stund är vi inne i en kortvarig värmebölja men redan i nästa vecka blir det lite blygsammare 
temperaturer. Soldyrkare må protestera men i år hoppas vi på en LAGOM solig och varm 
golfsäsong så vi orkar spela mycket golf! 

Sedan nästan en vecka tillbaka har Sisjö GK en ny styrelse. Vi heter Carl Ingemar Johansson 
(ordförande), Kristina Friberg, Thomas Andersson, Jan-Erik Hall, Gustav Dahlborg, Anita 
Jansson och Kerstin Söderström. Vi vill tacka för förtroendet och så snart en överlämning har 
skett från den förra ordföranden kommer hemsidan uppdateras med bild på oss så ni vet 
vilka vi är och känner igen oss ute på banan. 

Lite nyheter på anläggningen: vår banägare har byggt om reception och café och det blev 
jättesnyggt! Kom in och titta och slå dig ner för en fika, men tänk på att det från och med i år 
är kontantfritt. Även på rangen har det hänt saker… de gamla aningen stumma 
rangebollarna är nu utbytta mot samma sort som finns på World of Golf. 

Lite nyheter på regelfronten. Ni har säkert inte missat att reglerna för golfspel är omgjorda i 
år. Här är de mest matnyttiga: 
Om du ska droppa en boll ska detta göras i höjd från ditt knä, inte från axelhöjd. Du kan få 
plikt om du droppar från axelhöjd av gammal vana! 
Vi får putta på green även om flaggan sitter kvar i hålet och detta kommer spara många 
minuter på en hel runda när vi slipper springa fram och ta ur flaggan inför en putt. Vi får 
numera lov att grunda klubban om vi vill spela bollen som den ligger i ett vattenhinder, som 
dessutom har bytt namn till pliktområde. 

Vår utbildningskommitté planerar att ha regelinformation i form av regelvandring på banan 
och vi återkommer med tidpunkt för det. 

Lite nyheter med de lokala reglerna också. Eftersom pliktområden (de som hette 
vattenhinder förr) numera får vara oändliga och inte behöver begränsas så har nu 3 stycken 
outgränser försvunnit. Det är på hål 1 och hål 8 där man numera inte är OUT om man slår 
bollen på andra sidan ån. Det är också på vänster sida av hål 6 där man numera bara är i rött 
pliktområde om man slår bollen i diket eller vänster därom. 

Men varför ska man slå så snett? Missa inte att vi nu som medlemmar har subventionerad 
gruppträning med den nya pro’n John Parkinson. Läs mer om detta på vår hemsida. 

Återkommer med fler nyheter framöver. 

Vi önskar alla en härlig golfsäsong! 
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