
Styrelsebrev oktober 2019-11-01 

Första helgen i oktober spelades matchen mellan damer och herrar för de som är med i klubbens 
kommittéer och styrelse. Efter en god och trevlig lunch gav vi oss ut i höstsolen på Lerjedalens 
golfbana och till slut stod damerna som årets segrare. Veckan därpå spelades sista tävlingen för 
säsongen på Sisjön, en foursome-tävling som lockade 19 lag. 

 
När tävlingssäsongen var slut och det blev höst på allvar fick greenerna extra ompyssling... de 
hålpipades och någon vecka senare blev de även dressade. Banpersonalen flyttade utslagsplatserna 
från ordinarie tee till vinterpallar för att låta de gräsytorna vila. Delar av styrelsen ryckte ut med såg 
och skruvdragare och snickrade ihop två vinterpallar ytterligare för att våra damer på några hål inte 
skulle behöva slå ut från vinterpallen långt bak i höjd med herrtee. Det mättes även hur många 
meters förändring flytten av utslagsplatserna hade orsakat och en del pallars placering justerades 
några meter bakåt för att banan fortfarande ska kunna vara handicapgrundande så länge 
sommargreenerna är öppna. Reglerna säger att en bana får som mest förändras med 50 meter på 9 
hål för att en runda fortfarande ska vara handicapgrundande. 

 
Hur länge banan har sommargreener beror på vädret, samma sak med hur länge rangen är öppen. 
Receptionen hade öppet sista helgen 26-27 oktober, och nu gäller bollränna när vi ska spela på banan 
istället för tidsbokning. Tänk på att aldrig gå ut på banan när det är frost i gräset så här års, då skadas 
gräset. 

 
Några som inte är så noga med gräset är vildsvinen som de senaste åren har besökt golfbanan på 
framför allt hösten. På något sätt har de tagit sig in på banan, kanske när elstängslet har varit ur 
funktion eller också har de hittat en sänka någonstans där de har kunnat gå under ledningen. Som tur 
är ger de sig inte på greenerna utan har smak för lite längre saftigare gräs, eller snarare dess rötter. 
Om ni skulle komma i närheten av ett vildsvin, tänk på att de har dålig syn och om de närmar sig er 
gör de inte det för att de är aggressiva (om de inte är trängda) utan för att de vill ta reda på vad det 
är för suddiga varelser de ser. Försök då INTE smyga undan tyst och lugnt utan gör tvärt om... vifta 
med armarna och gapa och skrik så de förstår att ni är människor. 
 

I veckan arrangerades en HLR-kurs på klubben. 12 medlemmar fick öva konstgjord andning och 
hjärtkompressioner på dockor, och även lära sig hur en hjärtstartare fungerar. 
 

Glöm inte att det är årsmöte torsdag 21 november. Efter årsmötet i våras där ett förslag röstades 
igenom att klubben ska ha s.k. delat årsmöte är det numera val till ordförande och 
styrelsemedlemmar på hösten istället för våren. Kom på årsmötet och rösta på dem som ni vill ge ert 
förtroende till! 
 

 

 
 

 

 


