
                                                                                 

Medlemsbrev April 2021        

Styrelsen informerar 
Eftersom det skulle kosta omkring fjorton miljoner att bygga ett nytt klubbhus har styrelsen beslutat att i stället renovera och 
bygga till nuvarande klubbhus för ca tre miljoner. Till och utbyggnadsritningar kommer att finnas anslagna i shopen så småning 
om. 

Vi kommer också att använda en del av de pengar vi inte lägger på nybyggnad till att utveckla vår bana. Vi ska ta hjälp av en 
erfaren banarkitekt och en referensgrupp av Skerikes medlemmar för att få ett så bra resultat som möjligt.  

Klubben  
I shopen kommer i sommar förrutom ordianrie personal även Agneta Landell Erilksson, Stefan Hedberg och Elin Larsson att 
jobba. 

Om bannan 
Fairway dressas för att få så fint underlagt som möjligt och vidare kommer vi att stödså fairway, Greenerna har klarat sig 
förvånansvärt väl i vinter så vi tror på fina jämna och snabba greener även i sommar. Vi vill att vi alla hjälps åt geneom att alltid 
laga nedslagsmärken och att lägga tillbaka uppslagen torv. 

Kommittéerna 
Medlemskommitten diskuterar vidare om aktiviteter för både nya och gamla medlemmar så att vi känner den naturliga trivseln 
som Skerike GK alltid står för. Den nya muren som med flera duktiga medlemmars hjälp uppförts vid infarten har nu fått text 
som talar om att man kommit till Skerike GK. Medlemskommitten tar gärna emot fler deltagare till kommitten. Kontakta Thomas 
Johansson i styrelsen för mer information. 

Tävlingskommitten meddelar att de flesta av årets tävlingar nu ligger ute på hemsifdan att och vi hoppas ni tar del av dessa och 
planerar er tävlingssommar. Vidare kommer vi att anordna några tävlingar för HCP-gruppen 37-54 så att även dessa medlemmar 
får känna på tävlingssuget. Vi vill också påminna om våra olika matchserier Äkta Makar/Sambo, Herrar HCP, Damer HCP, Herrar 
KM samt Juniorer Herr och Dam. Tävlingsledare är Erik Thilenius. OBSERVERA att Coronapandemin har gjort att vi har ställt in 
några planerade tävlingar och nya tävlingsrestrektioner kommer varje vecka. 

Veterankommitten meddelar att planeringen för säsongens spel nu är klar och första tävlingen skulle ha startat den 2 maj och 
fortsatt sedan varje onsdag hela säsongen utom i gtolfveckan. Vi följer utvecklingen av pandemin och restrektioner. Vi vill 
påpeka att ronf 7 och rond 14 kommer att spelas som 4-manna-scramble där lagen lottas ihop av tävlingsledningen. 

Regel och HCP kommitten påminner om att ni bör registrera alla spelade ronder för att få ett så korrekt HCP som möjligt. Vidare 
så bör ni titta på de Lokala Reglerna eftersom det finns uppdateringar för 2021. Det är en god vana att alltid ta del de lokala 
regleran på varje bana ni spelar för att det skall bli så enkelt som möligt under er rond, 

Damkommitten har fått lite nya medlemmar och kommer att blomma ut i år med ett antal aktiviteter. Titta gärna på hemsidan 
och bekanta er med de nya medlemmarna i konmmitten. 

Markands kommirtten jobbar intesivt med att få fler sponsorer till klubben båda för reklam på banan samt sponsring av våra 
tävlingar. Ni är välkomna att tipsa Fredrik Olofsson och hans kollegor om möjliga sponsorer. 

Herrkommitten kommer i år att hanteras av Fredrik O och Fredrik H och kommer att fokuesra på de olika västmanlandsserierna 
för att vi skall utmana resten av distriktes klubbar i seriespelet. Varje grupp har en egen lagansvarig som tar hand om 
lagutagning samt anmälan av lag till de olika serierna. 

Juniorkommitten ser farm emot en intressant säsong med många gamla och nya golftalanger. 

 

Ha en fantastisk golfsäsong 

Styrelsen genom Fredrik Olofsson                                                     


