Januari försvann i ett huj. Flytt av mitt företag från Enköping tillsammans med en redig förkylning,
har fyllt både dagar och kvällar och därför kommer årets första månadsbrev två veckor för sent.
KOSTSAM MEN ALLDELES NÖDVÄNDIG SATSNING
I vår framtidsplan för 2020 lade vi stor vikt på en ”rivstart” redan under 2016. Vi är och har varit
överens om att snarast ta tillbaka det goda rykte banan och klubben har haft för att kunna räkna hem
nya större intäkter på både greenfee och sponsring. Satsningen har kostat och eftersom vi direkt
under 2016 tog fler kostnader än vad vi från början budgeterat för, både måste och kan vi i år hålla
igen på kostnadssidan 2017. Vi har dock beslutat om att inte minska tiden för banarbetarna utan
jobba vidare på den högre nivå som visade så goda resultat redan i höstas.
ÖKADE INTÄKTER 2017
Samtidigt som vi budgeterar för en minskning av kostnadssidan mot tidigare års nivåer, är vi ganska
säkra på en intäktsökning både för greenfee som sponsring. Däremot tror vi att den stora viktiga
nettoökningen av medlemmar, kommer först under 2018 när nyheten om ”nya” Friiberghs GK har
spritt sig bland golfintresserade runt Mälaren och i Uppland.
SPELRÄTTER & ÅRSAVGIFTER
Om någon vecka inleds arbetet med att konvertera samtliga familjespelrätter till enskilda. Samtidigt
kommer juniorer fr o m 15 år, som ingått i en familjespelrätt och som var aktiva under 2016, att
erhålla varsin U-spelrätt. På vårmötet kommer vi att lägga fram vårt förslag på våra nya mer flexibla
medlems- och spelavgifter som vid beslut kommer att gälla från och med säsongen 2018.
VATTENPROJEKTET
Det är så ledsamt att inse att vi ännu en gång blir snuvade på det efterlängtade dammprojektet
eftersom vi ännu inte fått ett slutligt OK från Länsstyrelsen. Även om det skulle komma under
februari, måste vi vänta ytterligare ett år för att inte riskera en bana full med MUA under våren.
SKOGEN AVVERKAS
För att få gräset att växa krävs inte bara sol utan även luft och syre. Därför har motorsågen gått varm
när greenkeeper Per-Håkan Thern och markägaren Anders Jonstam ägnat vintern åt att fälla skog på
övre halvan från hål 4 till tee på hål 8. Allt detta görs för att skapa bättre förutsättningar för gräset
att växa på tees och greener. Viktigast och prio ett har varit att öppna upp runt gul tee på hål 5 för
att kunna bjuda medlemmar och gäster på en riktig grästee efter många års väntan.
De får även hjälp med att rensa skogskanterna från fallna träd, ris och buskar och om de hinner finns
planer på att åter öppna den fina stigen och de två gångbroarna mellan hål 10 och 11.
VINTERTRÄNINGEN IGÅNG
Till sist; Vinterträningen för våra juniorer är i full gång och med hjälp av SGF:s juniorkonsult Mikael
Lindén pågår arbetet med att engagera nya tränare och ledare till vår viktiga ungdomsverksamhet.
Samtidigt pågår diskussioner om hur vi ska lösa den egna utbildningen av seniorer under 2017 och
styrelsen hoppas kunna berätta om en lösning redan i nästa Månadsbrev.
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