
Styrelsebrev Sisjö GK maj 2022 

Vi vill uppmuntra våra nya medlemmar som har gått med i klubben både i år och under de senaste 

”pandemi-åren” att delta i klubbens veckotävlingar. Det är det bästa sättet att få regelbundenhet i 

golfspelandet och att lära känna andra golfare. På tisdagar spelar damer (både förmiddag och sen 

eftermiddag), på onsdagskvällar och torsdag förmiddagar spelar herrar, och på fredag förmiddagar 

spelar damer och herrar tillsammans. Anmäl dig på MIN GOLF. Här kan du läsa mer om våra 

veckotävlingar. 

VECKOTÄVLINGAR - SISJÖ GOLFKLUBB (sisjogk.se) 

Om ungefär en månad, 4-8 juli, har vi Golfveckan. Då blir det roliga och varierande golftävlingar från 

måndag till fredag.  Söndagen innan Golfveckan, 3 juli, har vi först en partävling mixed som heter ”Får 

jag lov”. En dam och en herre spelar 18 hål greensome, en rolig spelform där båda slår ut från tee och 

därefter väljer den bästa bollen som ni sedan slår varannat slag på. ”Får jag lov” är en öppen tävling, 

d.v.s. du kan spela med någon från en annan klubb än Sisjö GK. Här kan du se alla klubbens tävlingar 

och anmälan görs på MIN GOLF. 

TÄVLINGSPROGRAM - SISJÖ GOLFKLUBB (sisjogk.se) 

Kom ihåg att vi har lägesförbättring på det kortklippta av spelfältet, d.v.s. fairway och foregreen. 

Detta gäller både för sällskapsspel och tävlingar tills vidare. Bollen placeras utan plikt inom en 

klubblängd, men inte närmare hål. Vi meddelar när vi bedömer att banan har hämtat sig från vårens 

torka så att vi kan spela bollen som den ligger på fairway igen. 

Visa vilken klubb du är med i och bär en snygg piquetröja och keps med Sisjö GKs klubbmärke. Vårens 

sista beställningsdag är 12 juni. Här läser du mer om våra profilkläder.  

PROFILKLÄDER - SISJÖ GOLFKLUBB (sisjogk.se) 

 

Tipsa dina bekanta som har funderat på att gå med i en golfklubb eller är med i en brevlådeklubb 

som blir galet dyrt i längden om man spelar någorlunda ofta att nu är det nedsatt ”resten-av-

säsongen”-pris för att bli medlem i Sisjö GK. Medlemskapet sträcker sig till sista december. 

För priser, läs mer här.  

MEDLEMSKAP - SISJÖ GOLFKLUBB (sisjogk.se)  

   

   

   

 

          

https://www.sisjogk.se/veckotaumlvlingar.html
https://www.sisjogk.se/taumlvlingsprogram.html
https://www.sisjogk.se/profilklaumlder.html
https://www.sisjogk.se/medlemskap.html

