
Styrelsebrev Sisjö GK september 2022 

 
Först vill vi påminna om att det nu finns ett datum för höstens årsmöte. Det är tisdag 15 november  
kl 18.30 på Frölunda Kulturhus. En formell kallelse med dagordning skickas ut till alla medlemmar 
senast 3 veckor innan mötet. 
 
Ni som har medlemsformerna Allians Basic och Allians Max som ger fritt spel på Torrekulla resten av 
året har viktig information att läsa på Torrekullas hemsida. Från 10 oktober sker det ombyggnad på 
några av hålen på Torrekulla golfbana så att det endast är öppet 9 hål. En vecka senare 17 oktober 
stängs banan helt för att bl.a. byta ut alla greenytor inför 2023. Detta kan innebära mycket spelare på 
Sisjön under resten av året så att det blir extra viktigt att tänka på tempot och släppa igenom 
snabbare bollar om de hinner ifatt er.    
 
Som vi meddelade för några dagar sedan kommer Allians Max att 2023 fortsätta ge fritt spel på 
Hulta-Bollebygd som bara ligger c:a 40 minuters bilkörning bort. Fritt spel gäller enbart på 
sällskapsrundor, inte på deras tävlingar som oftast är fulltecknade så att inte ens alla deras egna 
medlemmar som vill vara med får plats. Samma sak gäller för Åsundsholm som också ger fritt spel 
2023 med medlemsformen Allians Max.   
 
Apropå tävlingar är klubben alltid i behov av fler som vill hjälpa till i tävlingsledningen vid våra 
tävlingar och då det spelas omgångar i GGFs seriespel. Då hjälper man till med att göra en startlista, 
skriva ut scorekort, köpa priser, lägga in resultat och hålla i prisutdelningen. Man är aldrig ensam 
utan alltid minst två som hjälps åt i en tävlingsledning. Tycker du själv om att tävla, tänk på att det 
inte är en självklarhet att det finns tävlingar att delta i. Det förutsätter att det finns frivilliga som 
ställer upp. Hör av dig till klubbens email om du vill hjälpa till.   
 
 


