NU ÄR VI IGÅNG!
Äntligen – även om det var många som huttrade och frös på Första Chansen och när GG-golfen
startade i måndags. Kylan gör tyvärr också att piphålen på greenerna ännu inte växt igen men det
kommer med värmen. Den bästa och mest aktuella informationen får du hela tiden på
www.friiberghsgk.se
STÄDDAGEN
Det var lite färre deltagare än vanligt vid årets städdag men det som räknas är att det blev mycket
gjort och att allt fungerade jättebra. Stort tack till er alla som trotsade kylan.
KVINNLIG GOLFARE TILL BANSEKTIONEN
I vårt arbete för att förbättra och utveckla banan, vill vi mycket gärna få med en kvinna i arbetet.
Du ska vara relativt duktig (hcp 15-25) och ha ambitioner att utveckla din egen golf samt att
utveckla, förbättra och anpassa banan bättre till kvinnliga golfare i alla åldrar.
Intresseanmälan lämnar du till Peter Sandberg (ordf Bansektionen: petersandberg1@hotmail.com )
eller till Marie Keller (Ordf Tävlingskommittén: marie@til9.se) som också kommer att utse
kandidat.
ATT TRÄNA ÄR VIKTIGT
Den vanligaste orsaken till att man slutar med golfen är att man tycker det är tråkigt. Samtidigt
som man slår kortare med åren höjs handikappet. Därför är det så viktigt att träna och i alla fall
någon gång per år få hjälp med att komma igång och hitta tillbaka till en bra sving. Genom vår nye
PRO Calle Järrel finns alla möjligheter till att utveckla slagen och spelet. På hemsidan och i
klubblokalen kan du läsa mer om hans utbildningar och kurser.
AVGIFTER
Vid vårt senaste styrelsemöte togs ett slutgiltigt beslut kring avgifter och kostnader som kommer
att gälla under 2016. Bl a har vi höjt greenfeen med 20 kr och beslutat att priset för rangebollar
ska vara 20 kr för 1 hink med 30 bollar. Betalning sker med pollett, rangekort eller betalkort.
Du som erlagt 100 kr som bollpeng i samband med årsavgiften kan hämta ut fem (5) polletter i
receptionen nästa gång du ska spela. Om du vill köpa fler hinkar på ett rangekort, måste vi tyvärr
också ta 50 kr extra för kortet som du dock kan ladda fler hinkar på och äga i flera år.
En sammanställning av samtliga avgifter för medlemmar och gäster kommer att publiceras på
hemsidan och finnas i klubblokalen och receptionen.
FADDER- OCH NYBÖRJARGOLF
Varje söndag med utgång efter kl 13.00, finns möjlighet för alla att prova på att spela golf på
banan. Kravet är att varje boll har en spelare med officiellt Hcp samt att denne också tar ansvar för
att hjälpa nybörjarna med såväl tekniska råd som de regler som gäller för att vistas på banan (ex
hänsyn till övriga spelare, genomsläpp och hur man kan snabba på spelet utan att stressa).
VILDSVINEN
Tyvärr har vildsvinen varit i farten igen och därför har styrelsen beslutat om att årets städpeng ska
öronmärkas för ett vildsvinsstängsel. Beslut om när och hur tas tillsammans med arrendatorn.
Styrelsen
gm ordföranden Anders Jarl.

