Månads brev Juni
Skolavslutningarna kommer slag i slag och vi är en bit in i golfsäsongen. Vi har startat på ett
bra sätt. Vi har fler gäster än i fjor vilket till viss del förklaras av ett bättre aprilväder än vad
början av april var i fjor men generellt fler gäster. Gästerna är mycket nöjda med vår bana
vilket jag kan hålla med om. Enligt min uppfattning har vi en bemanning på banan som
motsvarar normal skötsel. Tyvärr drabbades vi av en sjukvecka på en av banarbetarna vilket
gjorde att vi kom efter med en del underhåll. Vi har inte ekonomi till att överbemanna utan
hoppas på en frisk personalstyrka. Personalen jobbade på och har nu rättat upp kvaliteten
till den nivå vi vill ha den, bra jobbat!
Alla som har trädgård har sett att det varma vädret i kombination med nattlig nederbörd
gjort att ogräset växt utav bara den och vår banpersonal hann inte med i svängarna. Vi gick
ut med en förfrågan till våra fullvärdiga medlemmar en söndag om att få hjälp under ett par
timmar dagen därpå. Vi blev 17 stycken vilket jag tycker är en jättebra siffra. I och för sig
tyckte flera hundra andra medlemmar att det inte var någon för dem men vi 17 fick gjort
mycket och alla kämpade på förtjänstfullt. All heder till er! Sådant bygger klubbkänsla och på
köpet får vi ett snyggare klubbområde.
Vi har börjat arbetet med att utöka storleken på en del av våra greener vilket märks på en
del av dem då gräset inte riktigt tål den tuffare klippningen så här i början. Vi hoppas och
tror dock att gräset ska repa sig och bli lika fint som resten av våra greener.
Som jag hoppas ni uppmärksammat så kör vi med fler kanonstarter på de tävlingar som
ligger före Perstorpsveckan. Vi tror att vi därigenom får fler som vill spela då man vet exakt
under vilka tider man blir upptagen med golf och man åker ner tillsammans med sin kompis
eller partner även vid singeltävling. Då detta skrivs är det dags för Kemiraslaget och antal
anmälda lag har ökat från 26 till 36 vilket säkert kan härledas till kanonstart, åtminstone till
en del. Kanonstart har flera fördelar, mycket rörelse och aktivitet på övningsområdet innan
start och fler som tar sig tid att invänta prisutdelningen är några av fördelarna.
Perstorpsveckan är ju en självklarhet för oss alla och det går alldeles utmärkt att anmäla sig
redan nu. Men glöm inte att anmäla till Hedberg Classic 16 juni och Matchspeltävlingen 14
juli! Jag vurmar extra för Matchspelstävlingen som vi testade förra året för första gången.
Match är alltid kul att spela och 6 hål gör att matchen avgörs snabbt och därefter dags att ta
sig an nya motståndare. Vi hoppas på att fler hakar på denna tävlingen i år.
Vi ses på klubben!
Med de bästa
Uffe

