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2020 kommer med all sannolikhet att finnas med i framtida generationers historieböcker 
som ett unikt år. Med stor oro tänker vi nog alla hur samhället och världen ska se ut efter 
pandemin har gett oss tillbaka ett mera normalt liv. Vad gäller golfklubben så förstod vi 
direkt att några danskar före midsommar lär vi inte se på vår golfbana vilket visat sig 
stämma. Något enstaka sällskap har kommit men inte alls så många som det brukar. April till 
juni brukar ge cirka 170.000 i greenfee intäkter från danskar vilket i princip blir 0 detta år. 
Tyvärr sammanfaller dessa minskade intäkter med att vi, innan pandemin, påbörjade och 
genomförde en facelift av klubbområdet och var tvungna att skaffa en ny ruffklippare och 
som lök på laxen fick vi vårt avlopp utdömt av Söderåsens miljöförbund. Avloppsbytet 
kommer att kosta cirka 250.000 kr så det är inte utan att vi saknar danskarna! 

 

I Corona-mörkret ser vi dock ljusglimtar. Antal medlemmar har ökat i år och såväl april som maj gav 
större greenfee intäkt än tidigare år vilket betyder att fler svenskar än vanligt har kommit till vår 
bana. Vi har kört en introduktionskurs redan och fler är på gång. Som du kanske uppmärksammat så 
satsar vi extra på de med lite högre handicap genom att erbjuda subventionerad träning och därmed 
hoppas att de ska uppskatta golfspelet än mer. Intresset blev så stort att vi tvingades öka antal 
grupper vilket är mycket glädjande! Även måndagsträningen är populär och därmed visar att den 
fyller sin funktion.

 

I skrivande stund har vi kört vår nya greenvält tre gånger och vi hoppas verkligen att det ska ge den 
effekt vi önskar. Rättelse, den är inte vår, vi har fått låna en då den vi ska köpa är på en mindre 
reparation och reservdelar är svårt att få tag på i Corona-spåret. Oavsett vilket så testade Kalle stimp 
före och efter på övningsgreen i torsdags med positivt resultat!

 

Från 1 juli ändras rekommendationerna vad gäller tävlingar. Så länge vi följer rekommendationerna 
lär det bli (allt kan ändras i dessa tider) fritt fram att arrangera tävlingar så vår Perstorpsvecka lär bli 
av vilket är till glädje för många! Vi har inte bestämt hur vi exakt ska göra för att fortsatt minimera 
risken för smitta men rekommendationen tillåter bl a inte prisutdelning så annorlunda blir det men vi
är glada över beskedet att kunna arrangera veckan.
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