
Styrelsebrev Sisjö GK november 

 

November månad har varit regnig men mild, sånär som sista helgen när det var frost. Kom ihåg att aldrig gå på 

en frostig green, varken de ute på banan eller övningsgreenen, greengräset blir skadat då. Det hölls en 

arbetsdag lördag 7/11 där c:a 25 medlemmar hjälpte till. Stort tack till alla som ställde upp!   

 

Banpersonalen har i november gjort flera jobb ute på banan. En del tee’er har gjorts om och i samband med 

det har en del träd intill tagits bort.  Även andra träd och buskage ute på banan har tagits bort om de inte har 

varit i spel eller har varit skadade eller risiga. Några träd har planterats i semiruffen på hål 6 vilket gör det mer 

klokt att placera bollen säkert i fairway med ett kortare utslag än att dundra på med drivern. Nu har även den 

ombyggda övningsbunkern fått sand. 

Precis när vi trodde att det skulle bli ytterligare lättnader i Corona-reglerna tvärvände det och det blev istället 

strängare regler vilket bl.a. innebär att inga möten får hållas. Det planerade årsmötet på Frölunda Kulturhus 

22/11 ändrades därför till ett digitalt möte såsom Riksidrottsförbundet har förordat. Protokollet för årsmötet 

finns på klubbens hemsida, se länk 

https://www.sisjogk.se/aringrsmoumltesprotokoll.html 

 

På årsmötet hölls val till klubbordförande och övriga styrelsemedlemmar och styrelsen består nu av: 

Carl Ingemar Johansson (ordförande), Lars Berg (vice ordförande), Thomas Andersson, Kerstin Söderström, 

Mikael Backlund, Anita Jansson och Camilla Thorstensson. 

 

Årsavgifterna för 2021 är ännu inte fastställda men så snart de har bestämts återkommer styrelsen med 

information till alla medlemmar.    

 

Vi brukar ha prisutdelning på höstens årsmöte till pristagarna i KM och Säsongsmatchen men de priserna 

överlämnas i år på annat sätt. Dessa är pristagarna:  

KM Herrar: 1a Daniel Johansson, 2a Nicklas Nyström, 3a Vidar Gimbringer. 

KM Damer: 1a Anita Jansson, 2a Martina Schedvin. 

KM Kategorier: H22 Daniel Klätch, H40 Daniel Johansson, H50 Lars Gimbringer, H60 Roman Niederhaus, H75 

Kurt Orröd, H80 Seppo Kinnunen, D60 Nuo Li.  

Säsongsmatchen: 1a Jörgen Feltenby, 2a Martina Schedvin. 

Stort grattis till er alla! 
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