Styrelsebrev juli 2020-07-30
Äntligen startade Sisjö GKs tävlingssäsong. Första söndagen i juli inledde vi med Får Jag Lov, och i år spelades
den som Irish Greensome istället för vanlig Greensome. Trots hård vind och ihållande regn på tvären under en
stor del av rundan var det ändå 19 par som spelade. Veckan som följde hade vi Golfveckan med 9-hålstävlingar
från måndag till fredag. Förutom dagen med matchspel som har en begränsning i antal spelare var vi en bra bit
över 30 deltagare varje dag.
Under Får Jag Lov och Golfveckan provade vi att erbjuda spelarna frallor med ost och skinka som vi beställde
dagsfärska från ICA Maxi på 421 och som spelarna betalade "på förtroende" genom swish. Det är vår
målsättning att försöka fortsätta med detta på 18-hålstävlingar för att spelarna ska få i sig något någorlunda
matigt för att orka hålla koncentrationen de sista 9 hålen. Det har frågats om det inte hade varit möjligt att
erbjuda något liknande även andra dagar men det är förenat med för mycket risker att gå back om det inte säljs
så många som planerat t.ex. om det är dåligt väder eller om några filurer tycker att de inte behöver betala för
sig. Vi får hänvisa till godsakerna i varuautomaten.
I förra veckan spelade ett lag med 8 medlemmar en matchtävling som ingår i GGFs Matchspelscup. Vi mötte vår
grannklubb Torrekulla GK i 5 matcher. Det var 2 matcher fyrboll bästboll, 2 matcher singel och 1 match
foursome. Sisjö GK vann samtliga matcher! Gissa att Torrekulla GK är revanschsugna inför den årliga
lagtävlingen KLUBBSLAGET som spelas 29 augusti. Du ska väl vara med och försöka besegra dem en gång till?
Anmäl dig på golf.se, Hcp-gräns är 36.
Anmäl er även till Sisjö GKs klubbmästerskap. De äldre ålderskategorierna för herrar spelar sitt KM på torsdag 6
augusti och helgen därpå, 8-9 augusti är det dags för resterande ålderskategorier (utom juniorer) samt stora
KM för herrar och damer. Hcp-gräns är 36.
Kom ihåg att fortsätta följa de rekommendationer som finns med hänvisning till Corona-pandemin.
Lägesförbättring i bunkrar gäller därför fortfarande. Även lägesförbättring på fairway gäller tills vidare. Se
"tillfälliga lokala regler" som sitter på anslagstavlan vid första tee.

