
Månadsbrev Augusti 

 

Kära medlemmar 

 

Vilket fantastiskt tryck det har varit på vår banan i år! 

Medlemmarna har spelat som aldrig förr, något vi tycker är väldigt roligt.  

Redan nu i augusti har medlemspelet passerat det totala antalet rundor som spelades under hela 

förra året. 

Även gästspelet har ökat men inte i samma utsträckning. 

Inför hösten vet vi att trycket på banan ökar och framförallt trycket på helgerna. Vi vill gärna att alla 

ska få spela så mycket som möjligt, men tänk bara på att avboka starttider som ni av någon anledning 

inte spelar på, så att någon annan kan få möjlighet att boka den tiden.  

Våra bilar har varit populära i sommar och trycket även här har varit högt. 

Nu under hösten vädjar vi till er som åker mycket bil att försöka boka en tidig starttid eller en sen 

starttid och om möjligt åka två i en bil. På så sätt får vi ut bilarna två gånger på en dag och ökar 

tillgängligheten på bilar.  

Juniorerna har just avslutat sitt höstläger med Johannes, det är kul att se så många intresserade 

juniorer, det bådar gott för framtiden. 

Våra medlemmar och gäster har uttryckt att de är mycket nöjda med skicket och stämningen på 

banan, det uppskattar vi att få höra. 

 

Spelrätter 

Vi har haft en stor efterfrågan på spelrätter, de få vi har kvar, kommer vi att erbjuda till befintliga 

medlemmar utan spelrätt från och med 1 september. För er som tråkigt nog måste lämna oss, och vill 

sälja er spelrätt, kommer vi från och med 1 oktober lägga upp en köpa och säljsida på hemsidan. Vill 

ni bara lämna tillbaka er spelrätt utan att betala för nästa år, måste detta ske senast den 31 okt.  

 

Receptionen/shopen 

Personalen i receptionen hälsar och tackar för visad hänsyn och respekt, och att det fungerar väldigt 

bra att bara en i bollen hämta scorekorten.  

Nu har shopens REA även börjat: 

Sommarkläder: upp till 50% 

Regn och vindkläder: 25% 

Skor: upp till 40% 

Demoklubbor: 40% 

Utgående modeller på klubbor: 25%  

Idag kom äntligen vår beställning på scorekort.  



Banan 

Vad görs på banan i underhåll? 

Greenerna har luftats och vertikalskurits två gånger och stimpen har legat mellan 10&11, vilket är 

snabbt. Vi göder och dressar kontinuerligt, för att möta det tryck vi har på banan idag. 

15 timmar i veckan lägger banarbetarna på att laga nedslagsmärken på greenerna, så återigen ber vi 

er att laga era nedslagsmärken och gärna även om ni ser ett märke som inte är ert.  

På tee och fairway, hjälpsår vi och fyller i uppslagna torvor. 

Hål 7 är i full gång, där formas nu kullarna vid sidan om nya fairway och man har börjat gräva för ny 

green.  

Rebecka planerar för höstens blommor och träd. 

Den planerade asfalteringen mellan restaurangen och tävlingskansliet har blivit fördröjt från 

Entreprenören och vi väntar på ett nytt datum. 

Den 28/8 planerar vi ett större underhåll på John Deerebanan, och därför är banan avstängd hela 

dagen. 

 

Tävlingar 

KM har avslutats med tappra deltagare i 36 hål +18, med över 30 graders värme. 

Undertecknad klarade 36 hål men fick bryta inför söndagen, jag orkade helt enkelt inte. Bra jobbat ni 

som orkade och ett stort Grattis till Lotta Edgert och Simon Dawidson som vann KM. 

Under hösten kommer vi, om inget annat händer, spela de klubbtävlingar som ligger i programmet, 

dock utan kanonstart och gemensam måltid eller prisutdelning. Vi kommer även att genomföra några 

mindre företagstävlingar som har varit bokade sedan länge. 

Damtävlingen den 24/7 blev en succé, många frågar redan efter datum för nästa år. Jag har även hört 

goda rykten om banan/tävlingen från andra som inte har spelat här förut, vilket i reklamsyfte var det 

vi ville åstadkomma. Jag vill tacka alla frivilliga damer med Erika Borgfors i spetsen, för ett bra jobb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


