DEN BLOMSTERTID NU KOMMER…
Ögonen tindrar på barnen när de tillsammans stämmer upp i ”Den blomstertid…” när
skolan tar ledigt för sommaren. Men med skolavslutningen följer också kunskaper och
erfarenheter som de ska ta med sig in i nästa fas i sin utveckling mot vuxenlivet.
Bildligt talat känns det lite som om styrelsen, funktionärer och anställda också står inför
vårt ”sommarlov” med tid för eftertanke men också för att samla ny energi inför hösten.
Därför vill jag önska er alla, som i smått eller stort bidragit till ”nya Friiberghs”, ett
fantastiskt ”sommarlov”. Var stolt över det du gjort och njut av den goda stämningen och
de härliga positiva vibbarna som omsluter banan och klubbhuset. Sug i er! I augusti
jobbar vi vidare mot våra fantastiska visioner för 2020.
MEN ALLA ÄR INTE LEDIGA
Några måste dock jobba för vi andra ska kunna vara lediga. Banarbetarna, receptionen
och Viggo med personal kommer naturligtvis att göra allt för att vi och alla våra gäster
ska trivas på Friiberghs GK under semestermånaden juli. Precis som de alltid har gjort.
BANAN
Vi får riktig bra betyg från våra greenfeegäster genom Golfhäftet. Vi strävar efter att alla
ska ge oss högsta betyg för den totala upplevelsen. Men tyvärr finns några saker som
drar ner betyget och det är framförallt gul tee på hålen 5 och 7 (läs nedan). Att några
klankar ner på greenerna tror vi mest beror på att de puttar dåligt eller att de bara vill
vara lite förmer… En dödssynd på Friibergh!
SVINJOBBIGT MEN ACK SÅ VIKTIGT
Snart har vi ett komplett vildsvinsstaket runt hela banan – med påkopplad ström. De
personer som har jobbat med staketet har gjort ett på alla sätt fantastiskt jobb. Genom
deras exceptionella insatser har klubben sparat in stora kostnader på något som var
absolut nödvändigt.
Vi vill också tacka Bo Almqvist som sponsrat med både kunskap, tid och elprodukter, för
att få våra två staket att fungera. Tack Bosse!
VAD TYCKER DU?
Bangruppen, som jobbat med de långsiktiga planerna för banans layout och kondition,
har beslutat om att flytta fram nuvarande gul tee på hål 5 till nuvarande röd tee och
återuppliva tidigare röd tee. Nuvarande gul tee ligger kvar till dess att vi skapat
förutsättningar för att få gräset att växa!
Vi får också mycket kritik för gul tee på hål 7. Ingen gillar blinda hål första gången man
spelar en bana och det gäller i högsta grad utslaget från gul tee på hål 7. Bangruppen och
styrelsen diskuterar att flytta upp gul tee till nuvarande röd tee och bygga ny röd tee
samtidigt som hålet ändras till par 4.
Vi behöver veta vad du tycker om förslagen? Skulle en ändring göra vår bana bättre eller
sämre?
Skicka dina tankar till banansvarig Peter Sandberg på petersandberg1@hotmail.com.
FLER TILL MARKNADSGRUPPEN
Vi måste få fler att hjälpa till i det viktiga arbetet med sponsring. Idag vilar allt på Petri
Suomela och Lars Jonssons axlar och för att råda bot på detta kommer vi att bjuda in

presumtiva ”säljare och kontaktpersoner” till en temakväll kring sponsring och
kontakter med företag, kommuner och politiker. Om du vill och kan bidra till ökade
marknadsintäkter till Friiberghs GK, vill vi att du kommer med på temakvällen. Anmäl
dig på mobil eller SMS till Petri Suomela på 073-367 01 99.
Om du undrar…. Fick stryk av Per-Johan!
Styrelsen gm
Anders Jarl, ordförande
Avsändare: Friiberghs Golfklubb
E-post: info@friiberghsgk.se
Observera att du inte kan skicka ett svar (reply) på detta meddelande.
Om du inte vill ha fler e-postmeddelanden så går det bra att avanmäla sig. Det gör du
genom att logga in på Min Golf, menyvalet Mina uppgifter. Du kan ej avanmäla dig från
att få e-post från klubb som du är medlem i.

