Månadsbrev Juni 2021
Efter en besvärlig start på året vad gäller skador på greener och kylig maj som inte inbjöd till mycket
golfspel har juni börjat betydligt bättre. Kombinationen varm, blöt höst och snö som föll före tjälen
kom vad idealisk för svampodling på våra, och många andra banors, greener. Vi har följt ett
omfattande program för att reparera och nu ser vi att skadorna är borta vilket såklart är oerhört
skönt. Den nystartade bankommittén, som leds av Dan Johansson, gör ett mycket bra och
strukturerat jobb med att ta fram förslag på förbättringsområden. Allt kommer vi inte att hinna med i
år men vi försöker prioritera och åtgärda det viktigaste och det som inte hinns med i år ligger på 2022
års planering. Good kan bli great!

Den 14 juni hade vi en aktivitetskväll då vi bjöd in frivilliga till att höja finishen på hela området. 25
medlemmar som hade möjlighet och som känner lite extra för klubben hörsammade kallelsen och
man häpnar över hur mycket som hinns med under 3 intensiva timmar. Det motsvarar ju faktiskt en
hel veckas jobb för två personer! Riktigt bra jobb där vi sådde i många skadade partier, snyggade till
runt tee på hål 1 och 18 samt hela klubbområdet, slutförde uterummet, satte upp out-pinnar på hål
16 och röjde runt dammarna vid hål 11/13 samt 17/18. Stort, stort tack till alla som deltog,
ovärderligt! Det är svårt att inte nämna Börje Tönnemo som inte tillhör juniorerna precis men som
alltid ställer upp och jobbar för två!

När nu klubbområdet är som snyggast bjuder vi in till fotbollseftermiddag på Golfkrogen fredag 18
juni då Sverige möter Slovakien med avspark kl 15. Varför sitta själv hemma och titta när man kan
dela glädjen med klubbkamrater?! Välkommen till en häftig eftermiddag!
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