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Först ett stort tack till alla medlemmar som hjälpte till på vårens arbetsdag för några dagar
sedan. Det städades och fixades. Banan räfsades ren från lösa kvistar och grenar och
uteplatsen blev högtryckstvättad och fick nya stolar.
Nu har vi kunnat spela på jämna fina sommargreener i en månad. Hjälp till att hålla
greenerna i toppskick genom att laga ditt nedslagsmärke och även laga de nedslagsmärken
som andra spelare har missat eller glömt. Som tidigare nämnt är det tills vidare
lägesförbättring både på fairway och i bunkrar precis som det var förra året.
Det finns några lediga bagskåp på andra våningen i klubblokalerna. De skåpen rymmer en
bag och lite till men dock inte en vagn. Har du ont när du går och skulle vilja använda golfbil
kan klubbens medlemmar köpa ett årskort till golfbil för 1500 kr. Är du intresserad av
bagskåp eller golfbil, kontakta Thomas Andersson, mail snowit@hotmail.se
Det soliga vårvädret har lockat många spelare till banan och några av oss är kanske lite
ringrostiga så att bollen inte kommer dit som vi har tänkt. Men då måste vi ropa FORE! En
golfboll kan skada någon, riktigt allvarligt dessutom. Om din boll är på väg mot andra spelare
eller om din boll är på väg över buskar och träd och du inte ser vad som finns där bakom...
ropa FORE! Det är inte bara den som slår bollen som ska ropa. Ni som står bredvid, ha
uppsikt över varandras bollar, särskilt när vi spelar mot solen och man knappt ser något utan
att skugga ögonen med en hand.
Även när vi tränar på rangen måste vi ropa FORE när vi ser att vårt aningen sneda slag är på
väg över rangenätet mot spelare som befinner sig på hål 1 eller hål 2. Ni som slår långt, vrid
rangemattan så att den pekar mitt i rangen och inte mot 1ans fairway. Kommer det spelare
på 1an eller 2an, slå några järnslag tills det är fritt fram att slå på med drivern igen. Här
måste vi andra vara lite "jobbiga" och säga till den som låter bli att ropa FORE eller
upprepade gånger slår slag som går över nätet att vrida mattan, slå med järn eller åka till
rangen på World of Golf i stället. Sisjöns range är helt enkelt inte stor nog för driverfantomer.
Nu när vi är många som vill spela måste vi avboka tiden om vi har fått förhinder från att
spela. Det händer alldeles för många gånger att det inte kommer spelare till 1a tee fastän
tidbokningssystemet visar att tiden är bokad. Vi får inte tänka "men då kan ju andra spela på
den tiden, de ser väl att det inte kommer någon". De flesta åker inte till golfbanan när det
ser fullbokat ut, de chansar inte på att några inte kommer. De flesta vill planera och boka sin
runda gärna en dag innan, eller åtminstone en halv dag innan. Avbokar ni inte er tid som ni
inte kommer använda har ni förstört möjligheten för andra att få spela en runda.
Ni som vill boka tid på den fina 18-hålsbanan Hulta-Bollebygd GK där de med ”Allians Max”medlemskap har fritt spel får räkna med att det kan vara svårt att få plats på de mest
attraktiva tiderna. Gäster kan boka tidigast 10 dagar i förväg. Besök gärna deras hemsida
eller Facebook-sida och ta del av alla Youtube-filmer som de lägger ut. Där får du svingtips,
regeltips och intressant fakta om banskötsel.

