
Styrelsebrev januari 2020-02-01 

God fortsättning alla medlemmar denna underligt gröna vinter… i alla fall så här långt. 

2020 kommer det att ske en del förändringar på Sisjön. Det är främst receptionen och cafét som 
berörs. Banägaren Kastimar kommer inte bemanna dessa med personal i år. Istället kommer alla 
spelare kunna boka tid, skriva ut sitt scorekort och betala eventuell greenfee på en golfterminal som 
är placerad inne i receptionen. Dörren in till receptionen kommer att hållas öppen från tidig morgon 
till sen kväll med ett tidlås med start från våren. Caféborden och stolarna kommer att finnas kvar så 
att både medlemmar och gäster kan sätta sig ner. Planen är att det ska finnas en varuautomat där 
det går att köpa kalla drickor och godis, t.ex. kexchoklad, samt en kaffeautomat. 

Första gången styrelsen fick höra att banägarens personal skulle tas bort blev vi rätt så nedslagna 
men sedan såg vi vilka möjligheter detta skapar istället. Från tidig morgon till sen kväll kommer vi 
kunna köpa en kopp kaffe eller en kall dricka och kanske en liten godbit. Våra juniorers föräldrar som 
väntar när barnen tränar på kvällen kan sätta sig inne i värmen och umgås. Våra gäster har möjlighet 
att gå på toaletten när som helst utan att först leta efter någon medlem som vill avslöja koden till 
hörndörren. 

Vid 18-hålstävlingar räcker det självklart inte med en dricka och en chokladbit efter 9 hål för att orka 
hålla koncentrationen. Därför vill vi nu höra med våra medlemmar om det finns några som vid 
klubbens helgtävlingar eller seriespel skulle kunna sälja mackor och kanske även frukt. Förtjänsten får 
ni behålla själva eftersom avsikten inte är att klubben ska tjäna pengar på detta utan det ska bara 
vara en service till de tävlande. Målet är en slags service-grupp som delar upp säsongens tävlingar 
mellan sig. Tycker du, eller kanske dina barn, att det är kul att tjöta med golfare och är du glad och 
positiv och brer go’a mackor så hör av dig till styrelsen, mail sisjogk@telia.com 

Utan en bemannad reception blir det inte heller möjligt att hyra en golfbil på samma sätt som 
tidigare. På helgtävlingar och seriespel kommer tävlingsledningen kunna lämna ut nyckeln till en 
golfbil men om det bara ska spelas en sällskapsrunda finns det ingen som kan lämna ut nyckeln. 
Därför kommer vi erbjuda de som vill använda golfbil att köpa ett årskort för 1500 kr vilket kommer 
ge er tillgång till nycklarna så ni kan hämta ut en nyckel när ni vill spela. Notera att det inte finns 
någon garanti att de andra som också har köpt årskort inte spelar samtidigt som du har tänkt. Är du 
intresserad av ett årskort, hör av dig till styrelsen, mail sisjogk@telia.com 

Nu på vintern när det är vintergreener och golfbanorna är blöta föredrar många av oss att begränsa 
sitt golfande till att bara träna på rangen. Vi fick nyligen veta att vår banägare Kastimar tyvärr har 
halkat efter med administrationen och därför finns risken att det kan dröja till slutet av februari 
innan ni som har betalat på faktura för något av Allians-medlemskapen kan få era bollkort laddade 
med utlovade 600 kr (eller mer). Styrelsen har bett banägaren att hitta en snabb lösning på detta 
problem. Det är ju trots allt så här års som många vill kunna använda rangebollarna de har betalat 
för. Om du har något av Allians-medlemskapen och har frågor om dina rangebollar, maila banägaren 
på receptionsg@sisjogolf.se 
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