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Nu har vi spelat på sommargreener i en månad och de av oss som även har spelat på andra golfbanor 
håller nog med om att få andra banor har jämnare och finare greener än Sisjön nu. Nu har vi också 
nästan lika länge kunnat utnyttja den ständigt öppna receptionen med sitt utbud av kaffe, dricka och 
godis. Vi tycker att banägaren har gjort en snygg och funktionell lösning som fungerar bra och som 
erbjuder allt som behövs. Visst kan vi sakna de goda smörgåsarna och att byta några ord med 
receptionisten men den nya bättre tillgängligheten väger upp det. Vad tycker ni? Vi tar gärna emot 
frågor, ris och ros om allt möjligt på klubbens email sisjogk@telia.com 

  
Så här års borde vi gått in i en intensiv period av tävlingar varje helg men pga Corona-viruset är 
helgtävlingarna inställda tillsvidare i avvaktan på nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 
och SGF. Vi har dock bedömt att SÄSONGSMATCHEN kan spelas eftersom den tävlingen innebär att 
det bara är två personer som tävlar åt gången. Ni som är tävlingssugna... anmäl er! Anmälningslistor 
sitter uppsatta på anslagstavlan under trappan. Läs mer om hur Säsongsmatchen spelas här, 
https://www.sisjogk.se/saumlsongsmatchen.html  
 

Vi vill också påminna om vårens ARBETSDAG nu på söndag 3 maj kl 15-18 men vi måste bestämt 
avböja hjälp från de medlemmar som är 70+ för er säkerhets skull. Ni andra som vill hjälpa till, ta med 
er arbetshandskar och ett gott humör men tänk på att vi måste hålla avstånd när vi jobbar.  

 
Nu när vädret blir varmare och vi blir fler på banan är det viktigt att alla tänker på speltempot och att 
inte orsaka väntetid. Den mest onödiga orsaken till att det blir väntetid är när några tycker att de kan 
få plats MELLAN två starttider. Det går inte! Det kommer orsaka väntan och irritation. Det händer 
tyvärr att några som inte har bokat tid springer ut framför näsan på de som om 5 minuter ska starta 
med ursäkten "vi lovar att spela fort" men efter bara två hål är de i kläm och orsakar väntan för 
bollen bakom. Det händer även att en eller två spelare säger till de som också har bokat in sig på 
tiden "ni kan gå ut lite i förväg, vi vill gärna spela själva". Återigen, det går inte att få plats mellan två 
tider, det kommer orsaka väntan. Vi måste kunna spela 3-4 personer i en boll även om vi inte känner 
varandra från början. Det kommer dessutom resultera i att vi får nya vänner! 
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