Styrelsebrev Sisjö GK oktober
Vi börjar med att gratulera årets vinnare av Säsongsmatchen. Av 25 tävlande blev det till slut Jörgen
Feltenby som vann finalen. Nästa år hoppas vi att fler vill vara med i klubbens matchspel, det är
verkligen en av de roligaste och mest spännande spelformerna inom golf.
Ännu mer matcher har spelats i oktober då klubbens funktionärer i styrelse och kommittéer möttes
på Partille Golfbana. Herrarna mötte damerna och i år vann herrarna.
Den här säsongen är första året med de nya världshandicapen. Det nya systemet har ibland bjudit på
oväntade förändringar när en runda har registrerats. Men om du har gjort en bra runda så registrera
den, även om det bara är en 9-hålsrunda och även om det bara har varit sällskapsspel. Huvudsyftet
med handicapreglerna är att uppnå en rättvis handicapsättning så att spelare med varierande
spelstyrka kan spela och tävla på lika villkor. Handicapsystem bygger på att varje spelare försöker
uppnå så bra resultat som möjligt varje gång man spelar och att alla spelare registrerar sina rundor.
Det blir roligare att spela golftävlingar om alla tar sitt ansvar och sköter sitt handicap korrekt.
Nu är det spel från vintertee'er (pallar med rangematta) som gäller på Sisjön. Än så länge är de
ordinarie greenerna öppna. Tänk på att om det är frost på morgonen får vi inte beträda de ordinarie
greenerna utan spela mot vintergreenerna med blå flagga. Sisjöns range är nu stängd för säsongen
men träna gärna på World of Golf där klubbens medlemmar har 20% bonus när vi fyller på
bollkorten.
Lördag 7/11 kl 09.00 är det arbetsdag på Sisjön. Kom och hjälp till att snygga till på din hemmabana.
Kom ihåg oömma kläder och arbetshandskar och ett gott humör.
Söndag 22/11 kl 14.30 är det årsmöte. Efter att det införts hårdare regler i Västra Götaland-regionen
för att förhindra smittspridningen av Covid-19 är årsmötet ändrat till ett digitalt årsmöte i systemet
Microsoft Teams.
Eftersom Covid-19 inte släpper greppet om oss kommer det tyvärr inte heller hållas något 30årsjubileum i Sisjö GK förrän tidigast 2021 vilket vi informerade om redan i juni månads styrelsebrev.
Fortfarande gäller det för oss alla att inte komma till golfbanan eller rangen om vi inte känner oss
helt friska. Inga handskakningar med varandra, håll ordentliga avstånd och tvätta händerna ofta och
noga.

