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Hej.
Jag vill informera er om några saker och åtgärder inför avslutningen av årets
spel.
1) Avslutningstävlingen för 2019 spelas tisdagen den 8/10. Anmälan, som
vanligt, senast söndagen innan. Det blir spel i lag om 3-4 personer, med en
variant av singelspel (i lag) och med spel från olika tees (ibland andra tees än
de vanliga). Mer information kommer måndagen den 7/10. Men räkna med en
samling före vi börjar kl. 09:00.
2) Efter tävlingen den 8/10 har vi prisutdelning och årsmöte.
3) Kommittén för Senior/OPAL avser att ordna en samvarokväll senare i höst.
Mer information om den kommer senare.
4) Om det är någon som vill ansluta till vår höstresa, tisdag-onsdag den 2021/8 till Knistad GK, så hör av dig/er till mig. Vi har plats i bussen men behöver
då kontrollera om det finns rum över/ledigt.
5) Glöm inte att anmäla dig om du vill vara med och spela på Hulta GK
måndagen den 2/9. Detsamma om du vill spela då Hulta GK besöker oss
tisdagen den 27/8.
Vid båda dessa tillfällen är grunden den, att det är max. 96 spelare. De 48 först
anmälda från respektive klubb har en plats. Just nu är det 23 personer från vår
klubb anmälda till tävlingen den 27/8 och till tävlingen på Hulta GK den 2/9, är
det 41 personer anmälda. Blir det fler ur den ena klubben får man plats om det
är färre ur den andra klubben.
6) Vi kommer att bjuda in medlemmar med klubbhcp att spela 9 hål på södra
banan måndagen den 26/8 med start kl. 09:00. Är det någon som vid det
tillfället vill och kan vara med, både att spela och/eller vara
medhjälpare/markör - hör av dig till mig, tack.
7) Tisdagen den 3/9 kommer vi att bjuda in till spel om 9 hål, hål 10-18 på
Södra Banan. De som vill spela detta, anger det vid anmälan och det blir då i
en egen klass.
Samtidigt är det uttagning till Fyrkampen och vill man vara med där, då gäller
det att spela 18 hål.
8) Tisdagen den 17/9 blir det spel med tidsstart från dagens hål 10på Södra
Banan.
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Anledningen till detta, är att vi vill pröva hur det upplevs av oss alla som är
med då Bankommittén lagt fram föreslag till klubben om att byta, eller pröva att
byta start- och slut- hål på Södra Banan. Motiv med för- och nackdelar
kommer jag att ta upp i samband med prisutdelningen, tisdagen efter. Jag
avser då även att fråga hur start och slut upplevdes.
Prisutdelning för den tävlingen blir tisdagen efter (den 24/9). Ombud den 24/9,
vid prisutdelningen för tävlingen den 17/9, är tillåtet.
9) Senior/OPAL-kommittén vill pröva att spela match en tisdag framöver - med
rubriken ”Damer mot Herrar”. Om vi skall genomföra denna variant, har jag
som förslag att vi gör det på Norra Banan, tisdagen den 24/9. Jag kommer att
ta upp detta, i samband med prisutdelningen tisdagen den 13/8, för att höra
om det finns något intresse och hur ni ser på denna idé.
10) Avslutningsvis så undrar jag, i min roll som ordförande i Bankommittén, om
det finns några som vill hjälpa till att ställa iordning den igenväxta knattebanan
som finns söder om puttinggreenen? Det avses då: dels att laga/byta ut
mattorna på tee, dels att ta bort sly. Jag skulle uppskatta om jag kan få hjälp
följande dagar:
– Torsdagen den 5/9 och 19/9
Arbetet beräknas pågå från kl. 09:00 till ca. kl. 15:00.
”Lönen” blir en lunch respektive dag. Hör av dig; via e-post till
lars.aslund@hotmail.com, eller med ett sms till telefonnummer:
0727-10 50 10, om du vill och kan vara med någon eller båda dagarna senast fredagen den 30/8, Tack.
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