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Juni månad har gått och vi har äntligen fått tävla igen. Det har varit högt deltagande både i 
veckotävlingar och helgtävlingar och klubbens nya veckotävling, Fredagsgolfen 55+, har lockat många 
deltagare. Att vara med i veckotävlingar är det bästa sättet att få regelbundenhet i sitt golfspelande 
och att lära känna nya vänner.  
 
Ljusa sommarkvällar lockar till att spela golf till långt in på sena kvällen. Många undrar varför det står 
att banan är stängd från kl 20.00 i tidsbokningssystemet. Det är inte klubben som har lagt in den 
begränsningen men vi gissar att detta är gjort för att eventuella greenfeegäster inte ska bli missnöjda 
över att inte hinna runt 9 hål innan greenbevattningen går igång framåt 22-tiden. Banan är alltså 
öppen efter kl 20.00 men gå av innan ni får en dusch av greenbevattningen. När det inte är 
tidsbokning gäller bollränna, sunt förnuft och vänlighet vid 1a tee.  
 
Från det att tävlingar tilläts gick vi tillbaka till ursprungliga golfregler, bland annat att man ska kratta 
efter sig i bunkrarna eftersom det inte längre är lägesförbättring där. Det börjar sakta bli bättre med 
krattandet men det finns några som fortfarande tycker att det inte är så noga. Påminn gärna dessa 
personer om ni hamnar i samma boll som dem.  
 
En annan återgång till de ursprungliga golfreglerna är att hålen på green inte får göras grundare för 
att det ska vara enklare att plocka upp bollen. Nu får man böja på sig och om flaggpinnen sitter kvar i 
hålet kan det bli lite fumligt att få upp bollen. Vrider man handen så att handflatan är vänd mot 
flaggpinnen når man bollen utan att stöta emot hålkanterna. Men snälla, ryck INTE upp flaggpinnen i 
ett sätt att få bollen att hoppa upp! Det är stor risk att hålkoppen följer med och det är lätt hänt att 
hålkanterna förstörs när hålkoppen sätts tillbaka.  
 
För en vecka sedan kom beskedet att Hills kommer att ta över Torrekulla golfbana från år 2023. Detta 
berör de av Sisjöns medlemmar som har någon variant av Allians-medlemskap som ger fritt spel även 
på Torrekulla. Av den information som finns på Torrekullas hemsida utgår vi ifrån att det kommer 
tillåtas spel 2022 precis som i år på Torrekulla golfbana.  
Vad som händer därefter med Allians-medlemskapen kommer vi att meddela så snart vi får veta 
detaljer om detta. Här är en länk till Torrekullas hemsida,  
http://www.torrekullagk.se/torrekulla-byter-aumlgare.html 
 
På ämnet "det var på tiden!" så har det hänt saker under juni... pottpålen i parkeringen är lagade och 
den trasiga klockan vid första tee har blivit ersatt med en ny klocka.  
 
Vi vill återigen påminna om säkerheten. Skrik FORE både på banan och på rangen när det är risk att 
din boll kan träffa någon. Du som tränar på rangen och kan slå långt... slå järnslag när det befinner sig 
spelare på ettan och tvåan i höjd med bortre delen av rangen. Slå långa slag bara när det är tomt där 
eller träna på World of Golf istället, Sisjöns range är för liten för driver-fantomer!  
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