VÄRMEN HAR KOMMIT
och med den följer den energi som får greener och fairways att ”läka” från vinterns
”liggsår”.
Håkan Thern följer planen som är lagd för 2017 och även om vi golfare inte gillar regn så
längtar både Håkan och gräset efter en rejäl dusch. Regn skulle också få fart på vattnet i
dammarna.
SVINAKTIGT BETEENDE
Vi hade hoppats och trott att det skulle räcka med vildsvinsstängsel fram till green på
hål 12 men tyvärr måste vi fortsätta förbi 13 och hela vägen fram till Mälarstranden.
Gänget som jobbar med uppsättningen är värda all beundran. Jobbet är slitsamt och tar
tid!
NYTT KONTO FÖR GÅVOR
Bland er alla fantastiska medlemmar finns två personer som tagit initiativet till att vi
skulle öppna ett konto för privata gåvor och bidrag till klubben. Det är nu gjort; Kontot
heter ”Nya Friiberghs” och har kontonummer 83055, 4318721-0. Stort varmt tack till er
för såväl initiativet som gåvan.
NY BANVÄRDERING UNDER 2017
Nu är det klart för en banvärdering v.31 och inför den finns ett antal beslut att ta. Den
viktigaste frågan är hur vi ska lösa önskemålen om att kunna erbjuda fyra utslagsplatser
(tees) per hål och samtidigt öka längdskillnaden mellan gul och röd. Vi kommer
troligtvis också att flytta fram gul och röd tee på hål 5 till den tidigare platsen fram tills
dess att vi kan få nuvarande gul grästee att växa. Det finns också stora önskemål om
flytta upp gul tee till nuvarande röd på hål 7 och ändra till par 4?
Detta och en del andra mindre ändringar kommer vi att lägga fram till gruppen som ska
värdera.
Tanken är att ändringarna och ny slope ska finnas med på scorekorten fr o m våren
2018. Det kan också betyda att banan inte är handikappgrundande någon vecka under
hösten.
NYA AVGIFTER 2018
Vi vet och förstår att de nya avgifterna som beslutades om på vårmötet och som gäller
alla fr o m 2018, orsakar en del frågor. Vi kommer att sätta upp information om
avgifterna på den nya anslagstavlan i restaurangen och om du har frågor kan du fråga i
receptionen eller kontakta mig på telefon 070-650 82 30 eller mail anders@jarloco.se
TRÄNA MED CLAES
Claes Eklund, vår nye PRO, har tagit klubben och klubbens medlemmar med storm. Han
tränar våra juniorer två kvällar i veckan och genomför grupp- och privata träningar. Han
har precis avslutat en nybörjarkurs för 11 st nya medlemmar.
Till detta kommer att ett antal golfare som lämnat klubben under senare år har kommit
tillbaka. Det är det största och bästa gensvar som styrelsen och de anställda kan få.
BLI EN BÄTTRE GOLFARE
Svensk Golf jagar på alla klubbar i Sverige för att få oss att inspirera och motivera våra
medlemmar till träning och tävling. Varje år kommer nya golfare men tyvärr lämnar
också ett stort antal personer golfen och den helt avgörande orsaken är att man inte kan

och att det inte är kul. De allra flesta som lämnar har 36 – 54 i hcp och anser att hålen är
för långa och för svåra. De blir stressade av att alla får vänta på just dem och gillar inte
att höra; ”Bra Xxxxxx, det är du igen”.
Medicinen mot detta heter; träna någon gång per år och framförallt allt, spela mer från
kortaste tee.
Nu ska jag bege mig till klubben för att träna närspel med Claes, inför min första match i
matchcupen mot Per-Johan Pettersson. En match jag har tänkt vinna. Bara så du vet PJ…
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.

