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Styrelsen har den senaste tiden jobbat med att finslipa slutversionen av klubbens stadgar 
som nu har uppdaterats såsom vårens årsmöte gav oss i uppdrag att göra. Vi har främst gjort 
en uppdatering i texten om klubbens värderingar, samt ändrat klubbens årsmöte till ett 
uppdelat årsmöte (vårmöte och höstmöte) med ändringar i ärendepunkter för respektive 
möten. Detta dokument ska sedan skickas till SGF och GGF för kännedom och godkännande. 
 

SGF har lagt ut information på golf.se om den kommande ändringen av handicap-systemet. 
Det blir en stor förändring 2020 då ett s.k. världshandicap införs. Det huvudsakliga är att ditt 
handicap blir ett genomsnitt av de 8 bästa av de 20 senast spelade ronderna. SGF 
rekommenderar därför alla golfare att registrera så många ronder som möjligt under 
resterande säsong, både bra och mindre bra, för att underlaget för de 20 senaste ronderna 
ska ge ett så rättvist handicap som möjligt. Mer om detta kan ni läsa på vår hemsida där det 
även finns en länk till informationen på golf.se. 
 

I skrivande stund är det strålande sommarväder men TORRT. Förra årets rekordtorra 
sommar gjorde gräset på vår golfbana så ansträngt att vårens torka i april blev för mycket för 
vissa områden på banan som nu har torra fläckar här och där. Det skulle behövas mer regn 
för att detta ska kunna återhämta sig redan i sommar men det kommer att återhämta sig så 
småningom i höst. Banans gamla bevattningssystem behöver assistans av vädergudarna. 
Även rangenätet mot hål 1 kommer att lagas så småningom i år men arbetet har blivit 
försenat. 
 

Alla kan hjälpa till att göra greenerna bättre genom att komma ihåg att laganedslagsmärken. 
Ha alltid en greenlagare i fickan när ni spelar så att ni kan laga era märken och även andras 
bortglömda märken. 
 

Apropå hjälpa till... klubben är alltid i behov av fler medhjälpare i tävlingsledningen för 
tävlingar. Det är inte en självklarhet med tävlingar på en klubb - dessa kräver frivilliga 
insatser från klubbens medlemmar. Det ska förberedas, lottas en startordning, köpas priser, 
delas ut scorekort och skrivas in resultat och hållas en prisutdelning. Gillar du att tävla så 
hjälp till så att vi kan fortsätta ha många roliga tävlingar. Ni är flera som hjälps åt tillsammans 
på en tävling så att ni kan delta i tävlingen själva också, och du får utbildning i systemet GIT 
Tävling. 
 
Är du intresserad av att hjälpa till, hör av er till klubbens mail, sisjogk@telia.com 

 


