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Först måste vi påminna om allas säkerhet. Det händer dagligen att spelare på hål 1 och hål 2
är nära att träffas av rangebollar. Ser du att ditt aningen sneda slag är på väg över
rangenätet mot spelare som befinner sig på hål 1 eller hål 2 måste du ropa FORE! Kan du slå
långt, se det inte som en kul grej att slå över rangens nät! Du utsätter andra för stor
skaderisk, till och med livsfara! 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. Vi andra måste plocka fram civil-kuraget nu och säga till de som har
sådan brist på omdöme och konsekvenstänk. Om en person låter bli att ropa FORE eller
upprepade gånger slår slag som går över nätet så be personen att åka till den större rangen
på World of Golf i stället.
Mer påminnelser. Avboka starttiden om du 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. Avbokar du inte en tid som du inte kommer använda har du förstört
möjligheten för andra att få spela en runda. Spring inte heller ut flera minuter före din
bokade starttid så du lämnar någon ensam. En spelare som har tänkt att registrera en
handicap-runda vill ha någon att spela med fastän ni inte känner varandra. Apropå
bokningar, blev ni medlemmar för flera år sedan så att ni har ett grått medlemskort i storlek
som ett kreditkort, dra magnetremsan i Golfterminalen så slipper ni knappa in golf-id och
lösen och sparar en massatid.
Äntligen får vi tävla igen från 1/6. Den här veckan startar vi med damernas tisdagsgolf,
herrarnas onsdagsgolf, Trygga Rundan (Old Boys) på torsdag, den nya senioraktiviteten för
både damer och herrar på fredag och på söndag blir det Flaggtävling.
I den här länken ser ni Sisjö GKs tävlingsprogram, och anmälan görs i MIN GOLF.
https://www.sisjogk.se/taumlvlingsprogram.html
Det finns fortfarande en smittorisk för Covid-19 så vi måste fortsätta att hålla avstånd och
inte åka till golfbanan om vi inte känner oss friska. En del corona-relaterade regler ändras
ändå och från 1/6 går vi tillbaka till de ordinarie golfreglerna för bunkrar, både vid tävling
och sällskapsrundor. Ingen lägesförbättring i bunkrarna och kom ihåg att kratta efter er. Vill
du ha full koll på golfreglerna, köp en regelbok i fickformat och ha i bagen. De säljs i
klubbrummet på andra våningen. Självklart kan du ladda ner reglerna som app i mobilen
också.

