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I augusti återupptas de veckotävlingar som har haft ett sommaruppehåll. Onsdag 4/8 börjar herrarnas 
onsdagsgolf och fredag 6/8 börjar seniorernas Fredagsgolfen 55+.  
 
KM för de äldre herrkategorierna H70, H75 och H80 spelas på torsdag 5 augusti. Var med även om du vanligtvis 
inte brukar delta i Trygga Rundan på torsdagarna. Det är främst i H70 som det än så länge är blygsamt med 
anmälningar. Enligt medlemsregistret har klubben strax över 30 herrar i åldern 70-74 år så det borde finnas fler 
som kan vara med.   
 
KM-helgen är 7-8 augusti med stora herr- och damklassen (där även juniorer är välkomna) samt övriga 
ålderskategorier utom juniorklassen. Som vanligt vill vi uppmana fler damer att anmäla sig.  
 
För er som tycker det är roligt och utmanande att spela scratch finns det även GGF's Distriktsmästerskap (DM) 
för ålderskategorier att vara med i. Det spelas lördag 14/8 eller söndag 15/8 beroende på ålderskategori och 
kostar bara 100 kr att vara med i inklusive tävlingsgreenfee... en billig peng för att spela en annan bana och 
träffa nya vänner från andra klubbar. Lördag 14/8 på Delsjön spelas D50, D60 och D70. Lördag 14/8 på Ale 
spelas H30, H50 och H70. Söndag 15/8 på Gullbringa spelas H40, H60, H75 och H80.  
 
Under Golfveckan juli var det många som kunde glädjas åt att det i receptionen fanns ett café i regi av "Vägen 
Ut". De erbjöd bl.a. nybryggt kaffe, goda mackor och hembakade kakor och pajer... ett jättelyft för alla som 
tävlade och besökte anläggningen.  "Vägen Ut" är ett socialt företag som hjälper de som av olika anledningar 
står långt ifrån arbetsmarknaden att arbetsträna. Läs mer om verksamheten som "Vägen Ut" driver i följande 
länk, https://vagenut.coop/     
 
Golfveckan var ett test och delar av styrelsen kommer i början av augusti diskutera med banägaren om 
caféverksamheten får fortsätta i deras receptionslokal. Styrelsen ser ett stort värde av den höjda trivsel som ett 
café har, inte bara för Sisjöns medlemmar utan även för medlemmarna i Torrekulla och World of Golf City Club 
samt greenfeegäster som också besöker anläggningen.      
     
Som vanligt skickas det i år ut en medlemsundersökning, Players 1st. Undersökningen skickas ut i två omgångar 
och vi har fått svarsresultaten från den första omgången. Ungefär en tredjedel av de som fick undersökningen 
Players 1st har besvarat den och det är så det har sett ut de senaste åren. Vi vet inte vad de övriga två 
tredjedelarna av de som fick undersökningen tycker. Ni är alltid välkomna att maila till nedan mailadress med 
frågor, ros eller ris om klubben och banan.  
 
Bland fritextkommentarerna finns en tydlig önskan om ett café på anläggningen. En annan fritextkommentar 
som finns med i resultatet är "Som ny golfare är det inte intressant att delta i tävlingar, man vill ju först i lugn 
och ro kunna bli bättre". I resultaten för frågorna framkommer också att 42% av de som svarade inte vill tävla 
alls, och att 11% av de som svarade saknar fasta spelkompisar. Ni som saknar spelkompisar och tycker att det 
blir för stressigt med tävlingsmomentet, hör av er till nedan mailadress med namn och mail/telefon. Vi 
sammanställer en kontaktlista som ni kan använda när ni vill ha spelkompisar på en sällskapsrunda eller kanske 
träna ihop på rangen, övningsgreen eller korthålsbanan på WoG.   
 
Tyvärr är det motiverat att fortsätta tjata om säkerheten. Ropa FORE ute på banan när det finns risk att bollen 
kan träffa andra. Kan du slå långt, slå inte med driver/träklubba/hybrid på rangen om det befinner sig spelare 
på hål 1 och 2 i höjd med bortre delen av rangen, det räcker att ditt slag bara bli lite snett så riskerar de att 
träffas! 
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