Månadsbrev april 2017
VÄLKOMMEN TILL ”NYA” FRIIBERGHS GOLFKLUBB
Den devisen ska ha ”titelrollen” i all marknadsföring och kommunikation under 2017. Antagligen även
2018. Styrelsen vill att ordet ”nya” ska stärka er, alla medlemmars, tro på att vi satsat och gjort rätt. Vi
tror också att devisen kan vara en signal till de medlemmar som lämnat klubben att komma tillbaka?
CLAES - VÅR NYA PRO
Alla har väntat. Några väldigt mycket! Nu är det äntligen klart med en ny PRO: Claes Eklund är
mannen som ska hjälpa oss alla förstå att träningen inte bara är viktig utan att den också kan vara
rolig och socialt sammanbindande för en klubb. Claes, som till sin hjälp kommer att ha sin 20-årige
son Kalle, även han duktig golfare, har redan funderat kring att hyra en stuga nära banan att bo i över
sommaren. Claes är het och vill igång; På måndag, 1 maj kl 14.00, kommer han att presentera sig för
oss medlemmar genom en uppvisning på rangen. Kom som du är: glad och förväntansfull!
”BANAN HAR ALDRIG VARIT SÅ FIN”
Det fick Greenkeeper Håkan höra av SGF:s bankonsulent när de tillsammans inspekterade banan, de
nya dammarna och framförallt greenerna, innan banan öppnades. Samma sak säger de som redan
hunnit med att spela i år och flest rosor får banarbetarna för greenerna. Redan nu kan man, med bara
lite fantasi, se hur dammarna med sina gräsbeklädda vallar kommer att försköna banan i framtiden.
BANGRUPPEN HAR UPPDATERAT ÅTGÄRDSLISTAN
Bangruppen (Håkan Thern, Olle Wallin, Joacim Björklund för banan, Ronnie Bengtsson och Ingemar
Asphamn för medlemmarna samt Peter Sandberg och jag själv för styrelsen) samlades i veckan för att
gå igenom och uppdatera den åtgärdslista som gruppen tog fram i samband med visionsarbetet.
Listan är diger och omfattar ett antal generella åtgärder som vildsvinsstängslet, efterarbetet med
dammarna och rensning av skog samt dessutom 44 olika åtgärder som ska göras på de 18 hålen fram
till och med våren 2018.
Vid mötet konstaterades följande; Ett antal tee och greener måste förbättras. Puttinggreen samt
ytterligare någon green måste byggas om, gärna med onduleringar. Målet om att även 2020 ha par 72
känns mindre viktigt än att kunna erbjuda 18 riktigt bra golfhål. Hål 9 ska bort till förmån för ett
större övningsfält och kanske ett antal stugor om något år.
NY BANVÄRDERING UNDER 2017
Sedan länge har vi vetat om och arbetat efter en ny banvärdering till hösten men med anledning av de
nya dammarna finns ”hot” om att detta måste göras omgående för att få banans slope ska vara
handicapgrundande. Vi kommer naturligtvis att återkomma med besked så fort vi vet mer.
NYA AVGIFTER 2018
Vid Vårmötet beslutades om att skrota nuvarande årsavgifter och istället införa nya flexibla medlemsoch spelavgifter. Kopplade till spelrätt med realvärde, kommer det att göra golflivet mycket roligare
för både dig och för klubben. Det enda kravet blir att du som medlem måste betala en medlemsavgift
(200 resp 500 kr) oavsett om och hur många rundor man väljer att spela och betala för under ett år.
HEMSIDAN
Till sist; Besök och vandra genom hemsidan och berätta sedan för Stina och Carro vad du tycker, vad
du eventuellt vill ändra på och vad som kanske saknas. De älskar kreativa konstruktiva förslag!
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