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Augusti har passerat och även om vi fortfarande har soligt och varmt mitt på dagen börjar kvällarna 
bli kortare och det skymmer redan vid 20-tiden. Många vill hinna gå en runda efter jobbet innan det 
blir för mörkt och vi påminner alla om att avboka sin tid om ni har fått förhinder så att någon annan 
har chansen att boka den tiden och få spela en runda. Det förekommer tyvärr fortfarande att det inte 
går ut några spelare på en tid som enligt tidsbokningssystemet är fullbokad.  
 
Lite range-vett också. Ni herrar i olika åldrar som kan slå långt… alla önskar att de kan slå lika långt 
som ni men ingen önskar få era bollar i huvudet. Det kan komma dunsandes rangebollar bara någon 
meter ifrån spelare som befinner sig på hål 1 och hål 2. Det är LIVSFARLIGT att få en boll i huvudet! Ni 
måste förstå allvaret i det här och inte bara skratta och tycka att det är kul att kunna slå längre än 
vad rangestaketet räcker. Slå korta järn i stället när spelare befinner sig på hål 1 och 2 i höjd med 
bortre delen av rangen.  
 
I augusti har det varit full fart med både veckotävlingar och helgtävlingar. Vi har spelat KM men i år 
var det inte riktigt lika många deltagare som förra året. Vi kanske borde ha KM i slutet av augusti i 
stället? Vad tycker ni som hade förhinder i år? Hör gärna av er med funderingar och åsikter om allt 
möjligt till klubbens email.  

Det har även hållits två omgångar på Sisjön i GGFs seriespel för herrar. Det är roligt att höra gästande 
spelares feedback om Sisjö golfbana. Många har aldrig spelat banan fastän de har sett den från 
vägen, eller också var det just på Sisjön som de tog Gröna Kortet för många år sedan. De tycker att 
greenerna är jämna och fina, och att banan är utmanande med alla dammar, bunkrar och 
svårchippad semiruff runt greenerna. Det är precis det som vi också tycker.  
 
Nu har vi bara ett fåtal helgtävlingar kvar i höst. Titta i tävlingsprogrammet och anmäl er på MIN 
GOLF.    
 


