Styrelsebrev maj 2020-05-31
I fredags 29/5 meddelade Riksidrottsförbundet att Folkhälsomyndigheten har gett
klartecken åt att återuppta idrottstävlingar för vuxna från 14/6, dock med en del
fortsatta regler och råd såsom att inte anordna sammankomster för fler än 50 personer
och att hålla avstånd. I veckan som kommer ska SGF utifrån detta ge nya
rekommendationer till Sveriges golfklubbar. Vi återkommer med resultatet av det och vill
i samband med detta också påminna alla om att inte åka till golfbanan om ni inte känner
er friska och hoppa över handslag före och efter rundan.
I början av maj hölls en arbetsdag då omkring 30 medlemmar snyggade till på banan och
runt range, övningsgreen, maskingård och uteplats. I mitten av maj genomförde
banarbetarna det omfattande arbetet med att sätta upp nytt rangenät mot hål 1.
Sisjöns greener är i år väldigt välklippta och jämna och hålplaceringen byts ofta.
Bunkrarna fick en påfyllning med sand redan innan säsongen startade. Klippgränsen
mellan fairway och semiruff har fått en "böljande" kontur vilket ger extra liv åt banans
utséende. Ni har väl även sett vilket lyft närspelsområdet bredvid 2ans green har fått,
den greenen är jämnare än någonsin och uppklippt runt om. Ni som har saknat några hål
med lite mer lutning än vad som finns på den stora övningsgreenen, gå bort till
närspelsområdet bredvid 2ans green så har ni några hål med bra lutning där ni kan träna
på att läsa hur greenen faller. Övningsbunkern där är under ombyggnad, den har varit
onödigt stor och därför saknat tillräckligt med sand och dessutom varit för grund.
Nu har vi hunnit spela några rundor och förmodligen har flera av oss blivit förbryllade
över hur det nya handicap-systemet räknar. Vårt handicap är nu ett snitt av de 8 bästa
rundorna från de senaste 20 rundorna. När vi registrerar en handicaprunda blir det alltså
INTE längre en förändring enligt den ”gamla tabellen” där en bra runda gav en sänkning
med t.ex. 0,2 (beroende på gamla systemets handicap-grupper) per poäng bättre än 36
poäng. Nu kan det ibland inte bli någon förändring alls beroende på hur bra dina tidigare
8 bästa rundor har varit. Det kan också hända att ditt handicap efter en bra runda
förändras åt ”fel” håll om den tidigare 20’e rundan som går bort när du registrerar en ny
runda var en drömrunda med väldigt höga poäng. Lite snopet, men vi måste tänka om
och vänja oss vid att vårt handicap numera inte ska motsvara vår bästa nivå utan vår
genomsnittliga nivå.
I dagarna kom/kommer tidningen ”Golfa” nerdimpande i brevlådan och det är
Golfförbundets ersättning för ”Svensk Golf”. Den nya tidningen kommer inte delas ut lika
ofta som den gamla och i en jämförelse kunde vi se att det inte är riktigt lika många
annonser i den och den saknade även svingtips och övningar. Vill du fortsätta få ”Svensk
Golf” måste du numera teckna en prenumeration, läs mer om det på vår hemsida.
Vi vill åter igen betona att vi ska kunna spela med vem som helst. Det har hänt att
spelare som har bokat in sig på en tid går ut 10-15 minuter före den tiden om det har
varit tomt innan, utan tanke på att någon mer spelare kan ha bokat in sig på den tiden
och som nu kan bli helt själv. Vi har olika syften med en golfrunda… vi kan spela enbart
för att få nyttig motion eller bara för att träna slagen. Men några av oss kanske alltid är
på jakt efter ett bättre handicap och vad gör vi då med en bra runda utan en markör som
kan skriva under på resultatet? Vi kanske helt enkelt vill ha någon att småprata med och
tycker att det är tråkigt att gå helt själv. Det är inte OK att lämna någon till att vara
tvungen att spela själv, vi ska kunna spela med vem som helst!

