Styrelsebrev Sisjö GK december 2021
För närvarande har vi en grön vinter efter att det sista snöfallet töade bort i natt. Banan är öppen så
passa på att spela en runda både på det här årets sista dag och nästa års första dag! Var försiktig då
ni korsar en vattenpöl där det fortfarande kan vara lite is under vattnet som man kan halka på.
Respektera att de ordinarie tee’erna och greenerna är avstängda och det gäller även de dagar då det
inte är frost. Det förekommer tyvärr att några spelar från ordinarie tee men det är inte tillåtet!
Greenkeepern bestämmer när det blir dags att öppna dem igen framåt våren.
I början av december blev den första omgången piketröjor och kepsar med broderat klubbmärke
klara och hämtades av de medlemmar som hade beställt. Nästa möjlighet till att beställa blir till
våren och vi kommer att återkomma med mer information när det blir dags.
Vinterns nyhet, Vintermatchen, har startat och 28 medlemmar har anmält sig. De två som ska mötas
bestämmer dag och tid för sin match och vinnaren går vidare till en ny match och ny motståndare,
precis på samma sätt som ”Säsongsmatchen”.
Första söndagen i januari börjar damernas vinterputtning som håller på till sista söndagen i mars.
Deltagarna är indelade i 2 grupper eftersom max antal som får vistas i putthuset är 18 personer enligt
de senaste Corona-restriktionerna som säger att en inomhushall ska ge varje person som vistas där
en yta på 10 m2. Putthuset är 10 x 18 meter stort. Om någon dam i klubben som inte redan har
anmält sig vill vara med finns det plats kvar i gruppen som startar kl 10.00.
Maila till sisjogk@telia.com i så fall.
Herrarnas ”Old Boys” som brukar ha sin vinterputtning på torsdag förmiddagar avvaktar sin start tills
smittspridningen minskar eftersom de är betydligt fler deltagare än damerna.
Vi har nämnt det förr… vi behöver fler medhjälpare vid klubbens tävlingar. Det är en förutsättning för
att klubben ska kunna arrangera roliga tävlingar på helgerna. Är du med i tävlingsledningen för en
tävling är ni en grupp på 2-3 personer som hjälps åt att planera, genomföra och resultatredovisa en
tävling. De som är med i tävlingsledningen kan självklart även delta i tävlingen själva.
Maila till sisjogk@telia.com om du vill vara med och hjälpa till.
Slutligen vill vi önska alla ett Gott Nytt År.

