Styrelsebrev Sisjö GK april 2022
För några dagar sedan öppnade ordinarie grästee på Sisjön vilket främst de som vill spela från gul tee
har längtat efter så att även de kan spela en handicap-grundad rond. 4ans tee är under ombyggnad
och kommer snart att sås. Även 3ans och 9ans röda tee är förberedda för att snart byggas om.
Dammen vid hål 9 har grävts ur och materialet blir nu till kullar på den annars så platta banan.
Nu har vi haft två månader med övervägande soligt väder och golfbanan är i stort behov av regn.
Sisjöns fairway saknar bevattning så det är den som tar mest stryk i torkan. Sisjöns greener är även i
år riktigt bra så här tidigt på säsongen samtidigt som många andra banor i distriktet har ojämna
greener som har drabbats av fläckvisa snömögelangrepp.
Våra tävlingar är igång och säsongens första 18-hålstävling spelas 1 maj. Nästa helg spelas vår
populära Sisjöscramble för 3-mannalag.
I mitten av maj börjar våra seriespelslag kampen mot distriktets andra klubbar. När det är
seriespelsomgång på Sisjön vill vi självklart att gästande spelare från andra klubbar ska få en trevlig
upplevelse på Sisjön och prata positivt om klubben och banan för sina vänner. Är du dagledig på
fredagar och måndagar och tycker att det är kul att hjälpa till så behöver vi ofta folk som välkomnar
de tävlande och lämnar ut scorekort till dem och även någon som är starter på 1a tee och ser till att
de tävlande slår ut på rätt tid. Hör av dig till klubbens email om du har tid att hjälpa till. Du ser i
tävlingsprogrammet vilka dagar det handlar om.
Vi vill påminna om att i år gäller reducerad greenfee på Sisjön för gäst (senior, inte junior) till
medlem. Gästen ska spela i samma boll som du och du får ha med max 2 gäster i bollen. Gästens pris
är 200 kr i stället för 400 kr som är det ordinarie priset, och det gäller för en hel dag. När gästen ska
betala greenfee i Golfterminalen ska han/hon klicka på beloppet 400 kr som först kommer upp och
skriva över det med 200 kr.
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