Styrelsebrev Sisjö GK februari 2022

Efter några dagars solsken och en prognos som visar uppehållsväder den närmaste veckan är det
många som undrar när Sisjöns ordinarie greener öppnar. Det bestäms av greenkeepern och vi
återkommer med ett separat meddelande så snart vi får besked. De senaste tre åren har greenerna
öppnats i slutet av mars och några kanske är otåliga och tycker att det är onödigt sent. Men de
senaste tre åren har även Sisjön haft distriktets snudd på bästa greener mitt under säsongen så det
kan ha sin poäng att inte stressa fram en för tidig öppning. Grästee brukar öppna några dagar efter
de ordinarie greenerna och ytterligare några dagar senare är rangen vanligtvis tillräckligt torr för att
öppnas.
Från och med i morgon 1 mars kan de som har Alliansmedlemskap få sina bollkort laddade med årets
pott om ni besöker World of Golfs reception. Några av er har kanske redan gjort det mot uppvisande
av kvitto på årsavgiften.
I år hoppas vi på en normal tävlingssäsong efter två år med Corona-restriktioner. Klubbens tävlingar
är under planering och snart kommer tävlingsprogrammet att publiceras på vår hemsida.
Gillar ni partävlingar så ska ni anmäla er till GP-golfen som arrangeras av GGF. Tävlingsformen är
fyrboll-bästboll, indelat i A, B och C-klass. Anmälan öppnar 1 april och kvaltävlingarna spelas i mitten
av juni. Läs mer i den här länken.
GP Golfen | ggf.nu
Vill ni titta på en tävling med riktigt duktiga spelare, både herrar och damer, så boka in en utflykt till
Halmstad i sommar. Förra året spelades Scandinavian Mixed på Vallda men på grund av Coronarestriktionerna tilläts ingen publik. I år spelas tävlingen 9-12 juni på Halmstad GK, mindre än två
timmars bilkörning bort. Läs mer i den här länken.
ScandinavianMixed2022 - Scandinavian Mixed (volvoscandinavianmixed.se)
Slutligen vill vi påminna om vårens årsmöte som hålls onsdag 23 mars kl 18.30 på World of Golf.

