Den 6 april genomfördes vårmötet och de närvarande fick, förutom ett avslut för 2015,
information om planer och tankar inför året 2016. Styrelsen har på alla sätt tagit tag i de
stora viktiga frågorna och allt talar för att vi under 2016 kan bryta den negativa trenden
och börja jobba långsiktigt istället för att bara släcka bränder.
BANAN ÖPPNAR TIDIGARE
Greener och fairways är så fina och inbjudande att greenkeeper Stefan meddelar att det
är OK att öppna banan för spel redan nästa helg, på lördag 16 april.
Fram till städhelgen, 23-24 april, gäller endast bollränna och vi har inte möjlighet att
erbjuda uthyrning av vare sig vagnar eller golfbilar.
STÄDHELG 23-24 APRIL
Lördag 23 april hälsar vi alla medlemmar välkomna till årets städdag. Vi startar kl 9 och
vi räknar med att hålla på fram till kl 15 med avbrott för något enkelt att äta. Inget spel
på banan den dagen!
Dagen efter, söndag den 24 april, spelas årets första tävling; Första Chansen, en
poängbogey i 2 klasser. Kanonstart kl 10. Endast för klubbens medlemmar.
UTBILDNING
Klubbens nye PRO Calle Järrel har presenterat ett digert utbildningsprogram för säsongen
med fast träningsdag på tisdagar och ett antal olika gruppaktiviteter under helger. Calle
kommer också att arrangera temahelger och resor för klubbens medlemmar.
ORGANISATION
Vi är många som jobbar för att du som medlem ska ha tillgång till en välskött bana och
en fungerande verksamhet. På hemsidan kan du läsa om hur klubben är uppbyggd och
vem som ansvarar för vad.
ALLTID FRIIBERGHS
Det finns så mycket som talar för att vår klubb kommer att må bra och växa under de
närmaste åren. Vi måste bli fler och vi måste bli bättre på många saker men framförallt
måste vi värna om de värden och framgångsfaktorer som skiljer oss från andra klubbar.
Vision 2020 visar vägen…
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