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Nu närmar sig hösten på allvar och under september har flera av klubbens veckotävlingar haft sina 
avslutande omgångar. Tisdagsdamerna hade sin prisutdelning enligt flerårig tradition på en 
restaurang efter en god middag. Onsdagsherrarna spelade 18 hål en söndag eftermiddag och hade 
därefter sin prisutdelning. Seniorkommittén spelar dock vidare med Trygga Rundan till mitten av 
oktober. 

 
I takt med att det blir fortare mörkt på kvällarna och vädret blir ruggigare och färre rundor spelas på 
banan ändrar också receptionen sina öppettider. Titta på vår hemsida vilka öppettider som gäller. 
Receptionen har öppet sista dagen för säsongen söndag 27 oktober och därefter ändras också 
bokning av starttider från "min golf" till bollränna. 

 
I september har också de sista omgångarna i serierna spelats. Sisjö GK har haft med 5 herrlag i GGFs 
scratchserier samt ett damlag i handicapserien "klubbar emellan". Våra damer gick vidare från 
gruppspelet till finalen där de kom 3'a. Herrarna kom 3'a i H22-serien, 2'a i H40-serien, 7'a i H50-
serien, 6'a i H60-serien och 2'a i H75-serien. Bra jobbat allihop! 

 
Sista omgången av H40-serien spelades just på Sisjön. Det är en intressant läsning att se resultatlistan 
där flertalet av de gästande spelarna säkert trodde att de kunde göra en låg score på Sisjön som i en 
jämförelse med andra banor är väldigt kort. Trots att alla spelarna hade singel-handicap och borde 
haft under 80 slag brutto allihop var det bara 6 av 21 spelare som lyckades med det! Vår hemmabana 
må vara snäll mot nybörjare men är ändå full med utmaningar och svårigheter för långtslående 
låghandicapare tack vare alla bunkrar, träd, dammar, små greener och smala fairways. 

 
Nu har vi bara en klubbtävling kvar för säsongen, foursome-tävlingen Oktoberslaget som spelas 12 
oktober. Leta reda på en kompis och anmäl er! Gilla klubbens facebook-sida så får du alla 
påminnelser om tävlingar samt resultatrapport med foton från färdigspelade tävlingar. 
 
I september var det planerat att hållas en HLR-kurs för intresserade medlemmar men kursledare fick 
oturligt förhinder i sista stund. Vi hoppas kunna återkomma med en ny datum snart. 

 
Klubben har under september köpt en ny kompressor till tryckluften efter att anläggningens 
kompressor har varit trasig en längre tid. 
 

 

 


