
                                                                                 

Medlemsbrev Maj 2021        

Styrelsen informerar 
Styrelsen samlades för en halvdagskonferens lördagen den 8 maj där vi pratade ihop oss och lärde känna varandra då några är 
nya i styrelsen. Det var en väldigt givande dag. Från 29/5 kommer vi att ha starters varje helg. Dessa kommer att ha kolla på att 
ni anmält er i receptionen innan ni går ut, informera om vad som kan vara bra att veta om banan samt dess aktuella skick och 
inte minst hälsa medlemmar och gäster välkomna. 
Vill du vara med som starter,  ring eller maila Lars Svärd tel 070-329 05 26 svard.lars@gmail.com 

Klubben  
Det händer mycket i shopen nu med Demodagar, vi har haft besök och skall ha besök av Ping, Titleist, Cobra, FootJoy, Daily samt 
Abacus. Håll koll i sociala medier vilka dagar de kommer. Titleist är här torsdag 20 maj, FootJoy och Abacus Söndag 23 maj. 
Det har kommit lättnader för golftävlningar inom Sverige från och med 1 juni. Vi återkommer med mer information om vilka 
restrektioner vi får tävla under. På utbildningssidan är det full fart, vi har redan utbildat 5 grupper med nybörare och har 
ytterligare 2 grupper på gång nu i juni. Alla kvällsgrupper har kommit igång med sin träning och uppslutningen är fantastisk och 
platserna tog snabbt slut. Pga pandemin har vi varit tvungna att minska antalen i varje grupp.  

Om banan 
Det växer så det knakar, med solen och värmen som kommit så växer det väldigt mycket. Banan är väldigt blöt till och från då 
regnmängderna kommer under korta perioder med väldigt mycket nederbörd. Banan hinner inte med att ta emot dessa 
mängder. Tyvärr har det blivit ganska många dagar med bilförbud men det är ett måste om vi skall ha en fin bana under 
resterande del av säsongen.  

Kommittéerna 
Regel och HCP Kommittén 
Nu startar säsongen på allvar efter en kall och tråkig April och då vill vi påminna er om att registrera 
alla era spelade ronder så att ert HCP blir så riktigt som möjligt. Med rätt HCP blir spelet så mycket roligare för er. 
Vill också uppmana er att läsa de lokala reglerna eftersom det skett en uppdatering bland annat vad gäller 
boll i rörelse på greenen. Klicka HÄR för att komma till de Skerikes lokala regler.  

Veterankommittén 
Tyvärr är smittläget i Sverige fortfarande så allvarligt att FHM;s (folkhälsomyndigheten) råd fortsatt sätter 
sin prägel på golfspelets tävlingsverksamhet. Det innebär att våra veterantävlingar är inställda till och med den 30 maj. 
Nya beslut tas varje vecka så nytt beslut  kommer den 17:e maj. 
  
Damkommittén 
Välkomna till Tisdagsgolf för Damgolfare! 
Damkommittén startar tisdagsgolf den 11 maj kl.16:30 och fortsätter tisdagar t.o.m. 29 juni. Sedan sommaruppehåll. 
Anmälan görs via Golf.se. Du anmäler dig på ”Tävlingar”, 
trots att det nu inte är tävlingsgolf.  
Vi kommer att spela socialt spel med olika spelformer. 
Din anmälan görs senast söndagar kl. 12:00. 
Din starttid publiceras efter kl.18:00 samma dag. 
På speldagen, hämtar Du själv ditt scorekort i receptionen. 
Det finns alltid två spelsamordnare vid Receptionen, som hälsar Dig välkommen samt presenterar spelformen. 
Vi kommer att lottas med olika medspelare och spela i tre- eller fyrbollar. 
Varmt välkomna!  
Damkommittén: Barbro, Liselott, Elna, Irene, Pia, Sinikka, Maria och Anneli  

 
Juniorkommittén  
Alla träningsgrupper är nu i gång med sina träningar, väldigt kul att så många är med och tränar. Trots bistert väder i början så 
var uppslutningen väldigt bra. Våra juniorläger v 25 och v26 blev fulla (40 barn per vecka) så vi öppnade upp för ytterligare 20 
barn v 27. Fantastiskt roligt.  
  
Nu får vi hoppas på lite mindre regn så att vi kan få spela på en torr och fin bana.  
Passa på att träna ordentligt nu i vår så ni kan få en rolig golfsommar. 

Styrelsen genom Fredrik Olofsson                                                     


