GRATTIS TOMMY
Den 13 augusti under Håbodagen kommer Tommy Jensen att få ta emot Sparbanken i Enköpings
Ungdomsledarstipendium för 2015. Friibergh har blivit som ett andra hem för Tommy och trots att
han själv inte kan eller orkar spela golf, lever han för att skapa en bra verksamhet för våra juniorer.
Något han gjort ända sedan hans numera vuxna söner började med golf. Styrelsen tackar för alla år!
BANAN
Höstens och vårens arbete med greenerna lyckades och idag får vi mer än godkänt betyg från våra
medlemmar och greenfeegäster. Nu gäller det att fortsätta att utveckla hela klubben för att attrahera
fler att komma som gäst eller att bli medlem.
Vi hälsar Håkan Thern välkommen som extra resurs på banan under hans semester.
PROVA-PÅ-GOLF FÖR NYBÖRJARE
Varje söndag efter kl 13.00 (vardagsgreenfee) kan nybörjare prova på golf på banan om det finns
minst en med officiellt hcp i bollen som kan instruera och lära ut grunderna. Passa på att bjuda med
din granne eller kompis att golfa på en riktig bana.
SEMESTERDAGAR PÅ FRIIBERGH
Under juli går vi ut med två erbjudanden för alla golfare som finns på hemmaplan eller gäster som
kommer för att fira lite semester tillsammans. Bjud med dem till Friibergh. Under sommaren ingår
lunch i greenfee och som alternativ kan två gäster spela för endast en greenfee!
PRO CALLE JÄRREL
Nu är det många som har träffat och gått utbildning hos Calle Järrel och styrelsen vill på alla sätt
rekommendera denna fantastiska kille. Han har redan lovat oss att försöka utöka sitt engagemang på
Friiberghs GK under 2017, bl a genom att också ta över juniorträningen efter Fredrik Jacobsson.
Fredrik som för drygt två veckor sedan vann en tävling ingående i Nordea Future Tour-serien. Grattis!
MEDLEMSLÅNET
Tack för att ni fortfarande sätter in pengar som medlemslån eller bidrag. Vi hoppas fortfarande på att
nå målet 200 000 kr. Om vi inte gör det så kommer ändå pengarna att göra stor nytta för klubben.
MEDLEMS- OCH SPELAVGIFT
Under hösten kommer styrelsen att diskutera framtida spelrätter, medlems- och spelavgifter för att
lägga ett genomtänkt och bra styrelseförslag till höstmötet. Tanken är att anpassa avgifterna till nutid
genom att genomlysa marknaden och göra avgifterna mer anpassade till den enskilde medlemmen.
HEMSIDAN
En hemsida är ett oumbärligt verktyg för en verksamhet som vill vara öppen och transparent med
information, statistik och fakta för medlemmar och gäster. Den perfekta hemsidan finns nog inte
men för att hitta goda exempel, får du gärna ge förslag på klubbsidor som du tycker är bra och enkla
att hitta i. Maila webbadressen till info@friiberghsgk.se. Tack!
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