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Nu har precis de flesta restriktioner runt Covid-19 tagits bort. Såvida inte smittan skenar i väg i en ny 
våg och restriktioner återinförs kommer vi att ha ett FYSISKT årsmöte i höst som vi meddelade för en 
vecka sedan. Datum och plats planeras till torsdag 11 november på Frölunda Kulturhus. En formell 
kallelse skickas senast tre veckor innan mötet. Vill du lämna in en motion ska den skickas till styrelsen 
senast 14 oktober.  
 
Förra året fyllde klubben 30 år och vi hade velat haft en jubileumsfest då men Covid-19 kom i vägen. 
Ingen trodde väl i slutet av förra sommaren att även 2021 skulle bli ett år med restriktioner men så 
blev det och någon försenad jubileumsfest har därför inte hållits i år. Vi tror att det kan bli aktuellt 
med ett firande tidigast våren 2022 men vi återkommer om det. Visste du att golfbanan från början 
bara bestod av 6 hål? Läs mer om klubbens historia i den här länken. 
https://www.sisjogk.se/klubbens-historia.html 
 
Det har tillkommit många nya medlemmar i klubben under det senaste året. Vi vill påminna er att ni 
är välkomna att vara med i tävlingen INTRO CUP som hålls lördag 9 oktober. Det är en 9-hålstävling 
som inleds med några minuter presentation av klubbens styrelse och kommittéer, samt en fika. Ni 
anmäler er på MIN GOLF eller på ett mail till klubben, se adress längst ner.  
 
Dagen därpå, söndag 10 oktober, har vi en 9-håls scramble-tävling för klubbens juniorer. Ni anmäler 
er enskilt och lottas ihop till 3-mannalag. Anmälan görs på MIN GOLF eller med ett mail till klubben, 
se adress längst ner.    
 
Piketröjor och kepsar med klubbens logga kan beställas fram till och med sista oktober, sedan skickar 
vi iväg en samlad beställning till vår leverantör. All information om detta hittar ni på hemsidan, se 
länk. 
https://www.sisjogk.se/profilklaumlder.html 
 
Stort grattis till årets vinnare av SÄSONGSMATCHEN, Lena Gunnarsson, som vann den jämna finalen 
med 1/0 mot Gustav Dahlborg. Matchspel är en rolig och spännande spelform och vi hoppas att 
många fler vill vara med i tävlingen nästa år 2022.  
 
Klubbens redskapsbod bekräftar uttrycket "lås är bara till för hederliga människor". Gång på gång har 
hänglåset och beslaget brutits upp, det hann till och med hända en gång till kort efter att vår 
tryckluftskompressor redan hade blivit stulen! Många vill speciellt nu på hösten blåsa bort regnblött 
gräsklipp och lera från vagnar och skor och vi planerar för en ny kompressor på en ny placering. Vi 
återkommer när det är klart. En ersättningsklocka för den som gick sönder vid 1a tee kommer också 
inom kort att monteras.  
 
Det är tråkigt att ständigt behöva påminna om att inte slå långa slag på rangen om det befinner sig 
spelare på hål 1 och hål 2 som riskerar att bli träffade om slaget blir lite snett och går över nätet.  
Vi hoppas självklart att det är andra på rangen än våra egna medlemmar som är så oaktsamma och 
saknar konsekvenstänk. Alla vi vet väl att det är LIVSFARLIGT att få en boll i huvudet?      
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