
Styrelsebrev Sisjö GK augusti 
 
Sista lördagen i augusti spelades Klubbslaget. Det är en lagtävling mellan Sisjö GK och vår grannklubb Torrekulla 
GK som spelas varje år och där Sisjön i år hade hemmabana. Tävlingen lockade rekordmånga 64 deltagare, 33 
från Sisjön och 31 från Torrekulla. De 20 bästa nettoresultaten i varje lag räknades och Sisjön vann med rätt så 
stor marginal. Nu får prisbucklan stå och glänsa i klubblokalen på andra våningen i åtminstone ett år, och nästa 
år hoppas vi att fler damer vill vara med i tävlingen.  
 
KM, klubbmästerskapet, spelades i början av månaden och även där hade vi gärna sett att fler damer deltog.  
Årets vinnare blev: 
Herrar: Daniel Johansson, H22: Daniel Kläth, H50: Lars Gimbringer, H60: Roman Niederhaus, H75: Kurt Orröd,  
H80: Seppo Kinnunen  
Damer: Anita Jansson, D60: Nuo Li 
 
Juniorerna spelade sitt KM sista söndagen i månaden men för att få många deltagare är junior-KM öppet för 
alla flickor och pojkar i träningsgruppen även om de är medlemmar i andra klubbar än Sisjö GK.  
Årets vinnare blev: 
Pojkar: Wilmer Fälldin, Sisjön 
Flickor: Tuva Lindquist, Hills 
 

Det spelas och tränas för fullt detta år då golfen har upplever en "boom", mycket p.g.a. corona-pandemin då 
många har sökt efter en säker utomhus-sport och en del har varit arbetsbefriade. Vi har många nybörjare på 
banan och även många "återvändare" som gick en kurs för 10-15 år sedan och som nu har dammat av sina 
gamla färdigheter. Oavsett om vi är nya i golfen eller har spelat regelbundet i flera år är det viktigt att vi tänker 
på att släppa igenom bakomvarande bollar som spelar snabbare än vi själva gör, detta för att undvika 
väntetider på banan. Men kom ihåg att alla har vi varit nybörjare!   
 
Tänk också på säkerheten. Att bli träffad av en golfboll kan ge väldigt allvarliga skador. Är din boll på väg i 
riktning mot andra spelare måste du ropa FORE så de hinner skydda sig. Är bollen är på väg över träd och 
buskage och du inte vet om det finns spelare där bakom, ropa FORE ändå för säkerhets skull.  
 
Varje dag ser man rangebollar som har flugit över rangestaketet och in på 1'ans och 2'ans fairway. Kan du slå 
långt? Märker du att dina slag med driver och träklubbor/hybrid är i närheten av rangenätet om de kommer lite 
snett, då ska du inte slå om du ser att spelare befinner sig på 1'an och 2'an i höjd med där som dina bollar 
hamnar. Varva dina långa slag med korta järn tills det är helt riskfritt att slå långa slag igen. Kan du slå långt ska 
du inte heller använda driver och träklubbor/hybrid från andra våningen på rangen eftersom du kommer några 
extra meter därifrån. Om du trots allt ser att din boll är på väg över rangenätet mot hål 1 eller hål 2 och där 
finns spelare måste du ropa FORE fastän du står inne på rangen.  
 

Den här veckan börjar banpersonalen hålpipa greenerna. Detta är nödvändigt att göra någon gång varje säsong 
för att få bort dött växtmaterial ur gräsmattan och även om det i några fåtal dagar påverkar puttarna negativt 
kommer det på sikt att ge ännu friskare greener och ännu bättre bollrull. I bunkrarna gäller fortfarande 
"corona-regler", d.v.s. det är lägesförbättring. Även på fairway fortsätter lägesförbättring tills vidare då gamla 
torrfläckar från de senaste åren inte har läkt sig.    
 
För ungefär en vecka sedan fick flera medlemmar enkäter med frågor från "Players 1st". Vi vill be så många 
som möjligt att lägga några minuter på att besvara frågorna så vi kan se vad ni är nöjda med och vad ni skulle 
vilja ha förbättrat.      
 


