MÅNADSBREV OKTOBER 2017
VINTERVILA
Fick ett mail från greenkeeper Håkan; ”Banan är nu så förberedd det bara går inför
vintern!”. Ett fantastiskt jobb av banarbetarna under hela året har följts upp av viktiga
”konserveringsarbeten” med pipning och bekämpning på greener. Tidigare indikationer om
att vi antagligen måste bygga om ett antal greener, är därmed greenlagt - menar –
screenlagt. Bra jobbat!
25 % FLER GREENFEE MOT FÖRRA ÅRET
Det är lätt att hitta ljusglimtar i det arbete som vi lagt ner och kommer att lägga ner på bana
och anläggning. Det finns några som kritiserar men i våra medlemsenkäter, i Golfhäftets
rapporter och via receptionen, är den absoluta majoriteten mycket nöjda, särskilt med
banan och vår kultur att ta emot med öppna armar. Antalet greenfee har glädjande ökat
mot förra året med 25 % eller ca 1 000 rundor.
MEN DET KOSTAR…
Berättade i förra månadsbrevet om att ekonomin var ansträngd och även om antalet
greenfee ökat och sponsorintäkterna överträffat en tuff budget, så måste vi även i år tillföra
kapital från GK till driftbolaget. Kassör Kjell och jag har haft en sittning med vår revisor
Helmerskog om detta.
Årets underskott kan, precis som förra året, till absolut största delen tillskrivas satsningen
på banan med exempelvis renovering av bevattningen, rätt bekämpningsmedel, sand och
gödning, kostnader för vassbekämpning och vildsvinsstängsel samt extra kostnader för
dammprojektet. Det positiva är att kostnadsökningen både syns och skapar efterfrågan. Det
kostar att ligga på topp!
KRÖGARE VIGGO KVAR
Många har undrat och några t o m oroliga. Det har vi i styrelsen också varit, även om det
var vi som tog fighten om ett nytt avtal. Men nu har vi kommit överens och Viggo fortsätter
över 2018.
Om vi får tid och har pengar, kommer vi att rusta lite i köket.
PRO CLAES KVAR
Även här undrar många hur det blir och innan Claes lämnade Sverige för sitt vinteride i
varmare länder, blev det klart att han kommer tillbaka nästa år. Han stortrivs på Friibergh
och hoppas också att ni trivs med honom. I maj 2018 inbjuder han med
”svinga-loss-kurser” för grupper. Se hemsidan.
INFÖR HÖSTMÖTET

För att öka tillgänglighet, uppmärksamhet och läsvärde, skickade vi ut alla handlingar inför
årets höstmöte med ”snigelpost”. Vi kan inte tvinga alla att läsa men det var absolut viktigt
att alla våra medlemmar skulle uppmärksamma innehållet eftersom så mycket nytt händer
vid årsskiftet.
DET SOCIALA VIKTIGARE ÄN ATT VINNA
Väldigt många medlemmar, och golfare över huvud taget, sätter större värde på det sociala
runt golfen än själva spelet. Ett bra exempel är seniorgolfen som är ett lika stort som viktigt
inslag på de flesta golfbanor. Även om många inte är favoriter till segern, så ställer man upp
mangrant när det är måndag morgon. Bara därför att det är så j-a trevligt. Så vill vi ha det
jämt. Även när det bjuds in till andra tävlingar. Men här är det svårare att locka deltagare.
Om du har idéer om detta, är du varmt välkommen att kontakta TK:s ordförande Tord
Alkefjärd (tord.alkefjard@vwr.com).
HUR ÖVERLEVER MAN VINTERN?
Jag gillar inte den mörka årstiden, även om kall snö lyser upp ibland. Jag vill slippa
lovikkavantarna och hellre gå lättklädd på den gröna fina hemmabanan med de nya trevliga
vattenspeglarna som på alla sätt lyft banan. Grönt är skönt och blått är flott. Och snart är
det vår!
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