
Styrelsebrev februari 2020-02-28 

Trots allt regnande i februari har flera av våra medlemmar spelat på banan. Dessutom har många tränat på 

World of Golf's range och korthålsbana, det är ju aldrig fel att vara förberedd inför kommande säsong. Våren 

lurades lite med oss och när vi trodde att en rekordtidig säsongsstart var bakom hörnet blev det kallt och till 

och med snö. Vinter nu? Vad skulle det vara bra för? Backa Säteri (f.d. Nödinge) som har hållit sin bana öppen 

med ordinarie greener under vintermånaderna hade till och med optimistiskt planerat en tävling, 

Skottdagsgreensome, sista helgen i februari. Vintervädret förde i alla fall med sig ett avbrott i regnet och den 

hårda vinden. En titt på långtidsprognosen visar att det finns risk för nätter med temperaturer runt nollan 

under hela mars månad och att det är först i början av april som det blir stabilare med plusgrader dygnet runt. 

För er som är tävlingssugna kan vi informera att veckotävlingarna Trygga Rundan (herrar 55+) planerar att börja 

torsdag 2/4 och herrarnas Onsdagsgolf börjar onsdag 15/4. Damernas Tisdagsgolf startar några veckor senare, 

tisdag 5/5. Snart kommer även klubbens helgtävlingar få alla detaljer spikade och då läggs tävlingskalendern ut 

på hemsidan. 

 

I väntan på klubbens tävlingskalender kan ni få lite andra datum. GGF anordnar som vanligt "Göteborgs 

Golfen",f.d. GP-Golfen, en partävling i spelformen Fyrboll Bästboll. Kvaldatum är 10/6, 12/6 eller 14/6. Mer 

information om vilka banor det blir m.m. kommer snart läggas ut på GGFs hemsida, www.ggf.nu. För alla damer 

kan det vara bra att veta att ADA-Golfen, en partävling bara för damer, återuppstår efter att ha legat på is 

i 5 år. Även detta spelas som Fyrboll Bästboll och första omgången spelas 25/4 på Torrekulla. Läs mer på 

www.adagolfen.se. 

 

Snart kan vi se vårt nya världshandicap. Högre, lägre eller oförändrat... det ska bli spännande att se hur 

systemet bedömer våra drömrundor respektive rundor när allt har gått åt skogen. Tänk på att vissa funktioner i 

GIT kan ligga nere just under månadsskiftet p.g.a. alla uppdateringar, vi får ha lite tålamod. 

 

Kom ihåg att klubben har årsmöte tisdag 10/3 kl 18.30 på World of Golf. Det har inlämnats flera motioner som 

ihop medövriga årsmöteshandlingar kommer läggas ut på hemsidan senast på tisdag 3/3. 

http://www.ggf.nu/
http://www.adagolfen.se/

