DET BÄSTA FÖRST!
Med värmen har greenerna ”lagat sig själva” och de allra flesta är nöjda med såväl
greener som banan i stort. För oss i styrelsen låter det som ljuv musik och vi är de första
att tacka banarbetarna för ett bra jobb. Vi har fått OK från arrendatorn att fälla träd för
att öppna upp tee nr 5 för sol och luft. Fram till dess att ny gräsgreen är klar har vi lagt
en ny konstgräsmatta på bakre tee.
OLLE WALLIN TF GREENKEEPER
Stefan Törnberg har av personliga skäl begärt att få bli befriad från ansvaret som
Greenkeeper. Förutom att Olle Wallin blir tf Greenkeeper, har vi genom nya avtal och ny
personal skapat ytterligare ca 20 timmar i veckan för att frigöra mer tid för att sköta och
vårda golfbanan.
FADDER- OCH NYBÖRJARGOLF
Varje söndag efter kl 13.00 (vardagsgreenfee) kan icke golfare prova på golf på banan
om det finns minst en med officiellt hcp i bollen som kan instruera och lära ut grunderna.
Det finns fler goda möjligheter för dig att bjuda in vänner från andra klubbar; Happy
Hour! Måndag-torsdag kl 14-17 spelar 2 gäster för priset av 1.
VISION 2020
Vi är framme vid uppsamlingsheat för Visionsarbetet och fram till senast 15 september
ska samtliga grupper har slutfört sina arbeten. Detta kommer vi sedan att paketera och
presentera i samband med höstmötet 2016. Ett viktigt dokument som ska lyfta hela vår
verksamhet.
PROFILKLÄDER OCH -FÄRGER
Klubbens profil är beslutad och den första kollektionen av klubbpikéer är framtagen. Den
är främst tillägnad klubbens funktionärer men kommer också att säljas i shopen. Fler
produkter är på gång.
KLUBBENS FUNKTIONÄRER TRÄFFADE CALLE JÄRREL
I veckan hade vi en träff för valda funktionärer i klubbens kommittéer
(Medlem/Tävling/Utbildning). På mötet deltog även Calle Järrel för att presentera sig
själv och sin utbildning. I klubbens satsning för framtiden har Calle Järrel en självskriven
plats om han vill och kan. Läs mer på www.jarrelgolf.com
MEDLEMSLÅNET
Styrelsen och kassören Kjell har tacksamt räknat in en bit över 100 000 kronor som ni
medlemmar lånat ut och även lämnat som bidrag. Det kommer fortfarande in pengar och
styrelsen lovar att förvalta alla pengar på bästa sätt för framtiden. Vi kommer att berätta
om hur pengarna fördelats.
MEDLEMSINFORMATION
För att göra informationen till medlemmar, och även gäster, mer tydlig och direkt, har vi
beställt en specialtavla av Sölwe P på Ramex som kommer att sitta i klubblokalen, till
vänster om dörren ut.
VILDSVINEN
Vildsvinen har varit i farten igen. Stängsel är planerat för den norra delen av banan men
först måste vi lösa frågan om sträckning för att minimera arbetet med att hålla undan
gräs och växter runt stängslet.
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