
Styrelsebrev Sisjö GK augusti 2021 
 
Nu har vi några dagar med härlig sensommarvärme och många vill spela. Som vi har skrivit tidigare är 
det viktigt att avboka tider som man har fått förhinder för så att andra har chans att boka den tiden 
och får möjlighet att spela i stället. Försök inte heller springa ut mellan två tider med ambitionen att 
vara tillräckligt snabb för att hålla undan för bollen bakom. Ni kommer hamna i kläm och orsaka 
väntetid för bollen bakom eller kommer för nära bollen framför och skapar onödig irritation.  
 
Vi vill också be alla att hålla er till max 4 spelare i bollen och spela med var sitt bag/golfset. Det går åt 
extra tid inför varje slag och efter några hål har det skapat några minuter extra tid så att bollen 
bakom får vänta.  
 
Långslående killar i alla åldrar... det här är allvar! Det regnar rangebollar på hål 1 och hål 2 och det är 
ett under att inte någon spelare har blivit allvarligt skadad. Ett enkelt kom-i-håg till er är att inte slå 
med driver/metalwood/hybrid när det befinner sig spelare på hål 1 och 2 i höjd med bortre hälften 
av rangen, det är livsfarligt! Slå några slag med järn tills det är tomt där.   
 
I början av augusti spelades KM och vi hade många tävlande som deltog och glädjande nog 
rekordmånga damer. Junior-KM spelades för några dagar sedan och även där deltog många barn och 
ungdomar.  
 
Förra året vann Sisjö GK en lag-matchtävling med handicap som GGF arrangerar, Matchspelscupen. I 
år ställde vi upp med två lag. Det ena laget åkte ut efter första omgången då vi bara nådde oavgjort 
på hemmaplan. Det andra laget har nu efter att ha vunnit sina matcher gått till final! Vi väntar med 
spänning vilken klubb vi ska få möta.  
 
Ni som tycker om att spela i lag och spela på andra banor och inte redan är med i något av Sisjö GKs 
seriespelslag... hör av er till nedan mailadress om ni vill vara med i lagen nästa år. Vi har lag i scratch-
serierna H22, H40, H50, H60, H75 och i handicap-serierna D50-hcp och H60-hcp. Det är främst i 
herrlagen som vi behöver fler spelare så att vi får fullt lag (4 spelare) vid varje omgång.  
 
För några dagar sedan var det seriespel för H22 på Sisjön. De flesta av deltagarna trodde nog att den 
relativt korta Sisjön som är rak och platt skulle vara en "piece of cake". Av 19 långslående killar hade 
18 singelhandicap (under hcp 10) men det var endast 5 av de tävlande som klarade att spela banan 
på färre slag än 10 över par. Vit tee och en relativt hård vind som vände och vred hela tiden gjorde 
naturligtvis sitt till, men de som tror att Sisjön bara är till för nybörjare misstar sig rejält.  
 
Klockan vid 1a tee som gick sönder är snart ersatt av en ny. Tyvärr har vi under den senaste månaden 
haft besök i vår redskapsbod med ett uppbrutet hänglås och stulen kompressor som resultat. Vi 
planerar för en ny kompressor till hösten så att vi kan använda tryckluft igen för rengöring av vagnar 
och skor.  
 


