Månadsbrev juli 2017
TORRT OCH VARMT
Det är torrt i markerna och det är många som längtar efter och ber om regn. Några för att få vatten till
sina djur, andra för att minska de onormalt höga riskerna för gräs- och skogsbränder. Och så har vi
vår egen Håkan Thern och hans banarbetare som älskar grönt, men hatar brunt.
Vi golfare har det väldigt bra som bara behöver tänka på att ha vatten med oss i bagen när vi står
startklara på första tee!
EN BRA SEMESTERMÅNAD
Jag hoppar verkligen att du som har varit ”tvungen” att ta ut din semester, har haft det bra. Vi andra
som inte behöver jobba, men kanske gör det ändå, har i alla fall haft det skönt på hemmaplan. Det har
gått väldigt bra på klubben med många greenfeegäster och rekordmånader under juni och juli!
EXTRA STÄDDAG 13 AUGUSTI
Banarbetarna gör allt för att hinna med det som är planerat i den satsning vi gjort inför 2020. Tills
idag har de gjort ett fantastiskt jobb och vi vill verkligen inte att de tappar tempo. Därför måste vi
samla ihop er medlemmar till ytterligare en städdag, söndag 13 augusti kl 13.00 - 16.00.
På Att-göra-listan står kantskärning och rensning av bunkrar, som kräver såväl spadar och krattor
som skottkärror som vi hoppas att några kan få med sig. Finns det folk och tid kommer en grupp att få
satsa på att få i ordning övergången mellan hål 10 och 11 efter skogs- och dammkanten.
INGA SVIN PÅ BANAN
Det har tagit lite tid att få klart med vildsvinsstängslet runt hela banan, från tee hål 7 till greenen på
hål 17, ända ut i Mälarens strandkant. Vi kan inte nog tacka den grupp av medlemmar som tagit på sig
att ta ansvar för denna lika tunga som viktiga insats för klubben och vår bana! Naturligtvis vill vi även
tacka er som på olika sätt skänkt pengar öronmärkta för vildsvinsstängslet.
BANVÄRDERING V.36
Tack för de synpunkter vi fått angående tee hål 5 och 7. Egentligen var det bara Väino Vimberg som
mailade mig men det finns också några medlemmar som berättat direkt vad de tycker, när jag varit på
klubben. Styrelsen tar beslut nästa måndag om hur vi ska agera för framtiden.
Det har funnits en del frågetecken kring blå tee och eftersom scorekort och banguide inte stämmer
överens, så gäller fortsättningsvis den tee som är angiven på scorekortet, tills nya är tryckta.
SPONSORARBETET VIKTIGT
Av våra tre huvudintäkter, medlems- och spelavgift, greenfee och sponsorer, svarar sponsor–
intäkterna för ca 15 % av våra intäkter men indirekt genererar de avsevärt mycket mer värden och
pengar till klubbverksamheten. Företagen är viktiga katalysatorer för nya affärsrelationer, för nya
medlemmar och framförallt för en ökad greenfee. Om vi gör vårt jobb och erbjuder mer än våra gäster
och kunder förväntar sig, så kommer också alla våra drömmar och visioner att bli verklighet.
….
Vi är många som på ideell basis frivilligt valt att ta ansvar för att ALLA ska kunna komma till en
omtyckt och välskött golfanläggning. Vi hoppas att DU förstår att vi inte bara gör det för vår egen
skull. Vi gör det för att DU och alla medlemmar, anställda, lego, gästande golfare, herrgården,
sponsorer och inte minst Enköpings och Håbo kommuner, behöver Friiberghs GK som rekreationsoch mötesplats.
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