Styrelsebrev juli 2019-07-31
Juli startade med Golfveckan i vackert sommarväder och med många deltagare. Tisdagens tävling
under Golfveckan sponsrades av World of Golf med fina golfprylar. Hälften av anmälningsavgifterna,
strax över 2000 kr, skänktes till Cancerfonden.
Det har varit ”omstart” av Senior-Mixen på måndag förmiddagar. Det är ingen tävling utan bara
golfspel för de som vill ha spelsällskap, hittills med cirka 10 deltagare varje gång. Är du över 55 år och
vill ha några att spela med så var med i Senior-Mixen. Anmälan görs i en pärm som ligger på lilla
byrån utanför toaletterna.
Vi har beslutat att klubbens golfbilar kan hyras även av de som inte har läkarintyg. Det är billigare att
hyra bil om du har läkarintyg än om du inte har det.Tyvärr blev våra bilar utsatta för stöldförsök för
någon vecka sedan. Därför är de numer utrustade med en rattkrycka.
Även skjulet vid vattenkranen har fått oönskat besök. Vid två tillfällen har hänglåsen slagits sönder
men inget har stulits eftersom innehållet, gamla jordiga trädgårdsredskap och slattar med målarfärg,
inte har något värde för en tjuv men används av oss på våra arbetsdagar.
Den blå stugan uppe i skogen vid 3’ans tee har varit besökt, kanske även bebodd av personer som
har promenerat eller cyklat dit över golfbanans område.Eftersom stugan ligger på privat mark
(dock inte golfbanans mark) har polisen vid något tillfälle avhyst personerna.
Banans greener har blivit grönare, en kombination av att det har regnat mer men också att
banpersonalen har fått upp trycket på bevattnings-anläggningen. Bankommittén för en kontinuerlig
dialog med banägarens representant angående banförbättringar.
Styrelsen har blivit klara med ändringarna av klubbens stadgar. Förutom de ändringar som röstades
igenom på årsmötet i våras har även en del paragrafer uppdaterats med obligatoriska ändringar som
fastslogs av SGF för flera år sedan. De uppdaterade stadgarna finns att läsa på hemsidan.
Missa inte att anmäla er till KM. Stora KM hålls 10-11 augusti. Fler damer efterlyses. Det borde
åtminstone bli minst 3 damer i varje åldersklass i D50, D60 och D70. Utmana dig själv och spela en
scratch-tävling!
Tänk på säkerheten för alla som befinner sig på banan. Ropa alltid FORE om din boll seglar iväg mot
någon spelare eller banpersonal, eller om din boll försvinner bakom ett krön eller träd och du inte vet
vad eller vem som finns där bakom. Bli inte otålig när ni har banpersonal framför er – de är ju där för
vår skull - utan låt dem fortsätta med sitt jobb tills de kör åt sidan och invänta en klarsignal, en
uppräckt hand, från dem efter att ni själva har räckt upp handen. Kom ihåg att banpersonal eller
spelare som ska släppa igenom dig inte är osårbara bara för att de tittar åt ditt håll när du slår. Det
kan vara väldigt svårt att se din boll när den flyger genom luften så du måste fortfarande ropa FORE
om din boll är på väg mot dem. Och ni som slår långt men ibland lite snett på rangen så bollen flyger
över rangenätet… ni måste också skrika FORE om bollen riskerar att träffa spelare på banan. Var
rädda om varandra!

