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Äntligen är säsongen igång på riktigt, i alla fall för de som tycker att golf är roligast när man får tävla mot andra. Från 1/7
har SGF gett klartecken för klubbtävlingar, dock med vissa begränsningar för att inte Covid-19 ska spridas. Sisjö GK börjar
sina klubbtävlingar söndag 5/7 med partävlingen ”Får jag lov”, Irish Greensome, och därefter följer Golfveckan med 9hålstävlingar från måndag till fredag. Vi hoppas naturligtvis att många vill vara med men utifrån tidigare års tävlingar
förväntar vi oss inte att det blir fler än 50 personer kvar efter tävlingarna och kommer därför försöka hålla prisutdelningar
men utomhus och med tillräckligt avstånd mellan oss.
De som är 70 år och äldre bedöms fortfarande tillhöra en riskgrupp. FHMs rekommendationer till 70+ är att begränsa nära
kontakter och att undvika inomhusmiljöer där det kan förekomma trängsel. Men eftersom golf spelas utomhus på stora
ytor bedömer vi att de som är 70+ och vill vara med kan delta i våra tävlingar förutsatt att de känner sig friska och följer de
allmänna råden. Om prisutdelningen flyttar inomhus p.g.a. regn vill vi dock uppmana 70+ att hoppa över prisutdelningen
och istället be en vän hämta priset åt dem, eller kontakta tävlingsledningen för att vid annat tillfälle hämta sitt pris.
Fram till nu har Sisjöns tävlingssugna damer och herrar spelat VSOP (valfri start och partner) på tisdagar och onsdag istället
för de ordinarie tävlingstiderna på kvällen. Att kunna spela när som helst under dagen och tävla med sitt resultat på det
sättet har varit väldigt populärt och lockat fler deltagare än det varit tidigare säsonger. Efter 1/7 spelas dessa veckotävlingar
på kvällen som vanligt men åtminstone damerna kommer att erbjuda de som vill att spela mitt på dagen istället och
meddela sitt resultat. Om herrarna väljer samma väg är ännu inte bestämt.
De begränsningar som Covid-19 för med sig gör också att vi måste skjuta fram till nästa år firandet av att vår klubb fyller 30
år. Sisjö GK grundades 1990 och på den tiden var banan bara en 6 håls pay-and-play-bana där far och son Jan och Martin
Sternberg bedrev Gröna Kortet-utbildning och hade en välbesökt drivingrange. Läs mer om klubbens historia i den här
länken,
https://www.sisjogk.se/klubbens-historia.html
Hur många 3-puttar har det svurits över på 30 år? Ingen aning, men i år finns det inga ursäkter för att missa en närputt.
Våra greener är otroligt jämna och välskötta vilket vi även hör gästspelare kommentera. Låt oss alla hjälpa till med det vi
kan göra för att greenerna ska fortsätta vara så här fina… laga dina egna och även andras bortglömda nedslagsmärken! Att
ha en greenlagare i fickan ska vara lika självklart som att ha en boll i fickan när du stegar framtill första tee.
En del medlemmar har nyss fått ett frågeformulär skickad till er från klubben genom ”Players 1st” och resterande
medlemmar får frågorna senare i sommar. Det handlar bland annat om vad ni tycker om klubben, banan och
träningsområdena. Frågorna är formulerade av golfförbundet och vi vill uppmana så många som möjligt att ta sig tid att
besvara frågorna då vi självklart är intresserade av vad ni uppfattar är bra och mindre bra, både i en jämförelse mot förra
årets resultat, men också i en jämförelse med rikssnittet. Fyller ni i fritext-rutorna i formuläret måste ni uppge era namn för
att det ska komma fram till klubben men vi kommer inte skicka era åsikter vidare till en annan part utan att era namn först
tas bort.
Styrelsen har fått en adjungerad medlem, Lars Berg. Golfbanan ligger i ett expansivt område där det händer mycket runt
omkring och så har det varit i alla år. Lars Berg kommer att söka information om vad som planeras i Mölndals Kommunför
området.
Det står gamla klubbor och bagar under trappan som någon har ställt dit. Om ni rensar förrådet hemma och tänker att det
är synd att slänga gamla saker ifall någon annan kan ha användning för det, sätt gärna en lapp på sakerna, ”bortskänkes” så
tar vi hand om det och ställer fram som låneklubbor ute i receptionslokalen ifall någon besökare vill prova att slå en hink
bollar. De klubbor och bagar som nu står under trappan och även på andra våningen kommer vi ta hand om efter 19/7
såvida inte ägaren tar hand om sakerna själva.

