Det händer så mycket positivt och det var länge sedan jag hade äran att leda så
ambitiösa, engagerade och positiva människor. Det här kommer att bli bra!
VISION 2020
Förra veckan kom vi igång med vårt framtidsarbete VISION 2020 som ska vara
vår ledstjärna framåt. Sex verksamhetsgrupper har haft sin första sittning och idéerna
fullständigt flödar. Vid vårmötet kommer vi att berätta mer!
Alla kan bidra till framtiden så är du intresserad att komma med, kontakta mig!
TRÄNARE / PRO
En av våra största utmaningar inför året har varit att engagera och skriva avtal med en ny tränare
och PRO. Vi har lyckats och även om vi ännu inte signerat avtalen kan vi med glädje presentera;
Fredrik ”Fjunis” Jacobsson, kommer tillbaka till Friibergh som tränare för våra juniorer. Till sin
hjälp kommer han att ha Viktor Jensen, även han ”Friiberghare” och professionell spelare PGA.
Som PRO har klubben kommit överens med PGA Calle Järrel, om att han ska kombinera sin tjänst
som assisterande PRO på Arninge GK med tidsbestämda uppdrag på vår klubb. Vi återkommer
om detaljer.
ANLÄGGNINGEN
En månad kvar till vårmånaden april och då väntar prel besked från Stefan om när vi kan
förväntas öppna banan och hur greenerna klarat vintern. Väntar med spänning!
På måndag tar styrelsen beslut om en ny modern bollmaskin och fungerande bollplockare.
SPONSORGRUPPEN
jobbar på med nya avtal för året och även om allt är och ser positivt ut så finns det alltid
utrymme för fler sponsorer och mer stöd och hjälp från företag. Förslag och idéer tas tacksamt
emot av Petri Soumela och Lars Jonsson.
KRITIK MEN INTE SKITSNACK
Oavsett hur bra vi blir som klubb och bana, kommer vi alltid att kunna bli ännu bättre.
Lova mig att alltid dela med dig av konstruktiv kritik och nya idéer. Det räcker inte att drömma,
hoppas och tycka. Vi i styrelsen lovar att lyssna!
Anders Jarl, ordförande

