Månadsbrev Augusti månad.
Säsongen börjar lida mot sitt slut (redan!?) och vi kan så smått börja summera 2020. Som jag skrev
i förra brevet var vi mycket oroliga för hur våra greenfee-intäkter skulle bli då vi förstod att vi inte
skulle kunna räkna med så många danskar som vi brukar ha, dvs cirka 1000 per år. Fram till och
med juli kan jag se att oron var obefogad, danskar besökare är förvisso inte på långa vägar lika
många men svenskarna är desto fler så tillsammans med bidraget från Riksidrottsförbundet gör att
vi ligger bra till. Jätteroligt är också att vi ser en markant medlemsökning i år. Över 100 nya
medlemmar har sökt sig till oss och de allra flesta spelar mycket golf.
Med många gäster och många nya medlemmar är det extra kul att kunna erbjuda en bana i
toppskick (har den varit bättre?). Jag är även mycket glad över det lyft vi fått på Golfkrogen,
mycket god mat och glatt bemötande är två viktiga faktorer och som Elina o gänget erbjuder!

Perstorpsveckan bjöd på en 13%ig ökning av antalet starter jämfört med i fjor eller närmare 700
starter. Vi hade ändrat spelformen på lördagen till en Texas Scramble vilket visade sig vara populärt
då antalet startande nästan fördubblades. Hela Dagen var också ändrad och även här såg vi en
uppgång av antalet startande vilket känns bra. Vi har gjort en sammanställning över plus och minus
på veckan och åtminstone vi tycker att veckan fungerade övervägande bra, visst gjordes en och
annan miss men konstigt vore väl annars. Jag vill rikta ett stort och imponerat tack till
banpersonalen som fick slita hårt under veckan. Med 700 starter på 6 dagar, och flera dagar med
tidiga starter, plus de som gick ut efter sista start så blir slitaget extremt på banan men personalen
lyckades enormt bra med sitt arbete. Banan var i toppskick hela veckan och är så fortfarande. Jag
samlade personalen till lunch veckan efter och visst är de trötta men de är entusiastiska, motiverade
o kompetenta och då är det lätt att det blir bra!
På temat tävlingar så återstår det några i år och då inte minst vårt klubbmästerskap som är öppen för
klass A och B. Den med bästa nettot blir klubbmästare och får bästa parkeringsplatsen. Extra kul
skulle det vara om vi även kan arrangera ett klubbmästerskap i damklass (en klass, oavsett
handicap) men då krävs 10 startande. Om det inte blir 10 damer deltar de som vanligt i någon av de
övriga klasserna beroende på handicap. Tävlingen spelas över 36 hål och förmiddagens runda är
även Sivanders Minne, en av våra tre klassiker. En annan kul tävling och med ett imponerande
prisbord är den riksomfattande Golfhäftet Trophy som har valt att erbjuda oss en deltävling för
tredje året i rad vilket är ett tecken på att vi är duktiga arrangörer och att vår bana håller måttet. Så
skynda att anmäla!
Med de bästa
Uffe

