I fjol kom våren i slutet på april och sen höll värmen i sig hela sommaren. Tyvärr fick det en negativ
inverkan på våra greenfee-intäkter och vi tappade ca 500 greenfee jämfört med föregående år.
I år är vädret helt annorlunda, våren kom tidigt i april, medan maj månad har börjat betydligt
kyligare, men det är för tidigt att dra några slutsatser ännu.
Under vintern och våren har vissa förändringar gjorts på banan.
Dels har vi utökat med några nya tee på hål 6. Framförallt är det en säkerhetsåtgärd, men det gör
också att vi kan ändra bansträckningen.
Vi har också förbättrat kvalitén, utökat och jämnat till några av våra tee.
På hål 18 har vi slagit ihop de båda bunkrarna som låg framför greenen. Arbetet har gjorts för att
underlätta inspelet för dem som har lite högre hcp och även underlätta skötsel av bunkern.
På hål 1 - 9 har vi möjliggjort utslagsplatser för blå tee som en test. Det är upp till respektive
tävlingsledare att ange vad som gäller. Omslopening har ej skett.
I mitten på april hade vi en städdag där ett trettiotal medlemmar ställde upp och rensade för att göra
omgivningarna fina. Enligt rapport från bankommittén var det en mycket trevlig och givande dag. Ett
stort TACK till alla som hjälpte till.
Under våren har gamla kansliet byggts om till juniorrum, men det kan också användas som
tävlingskansli och styrelserum. Rummet kan också hyras för olika ändamål. För ytterligare
information kontakta kansliet.
Ett stort TACK riktar jag framför allt till Torsten Ruberg, Elmer Nilsson, Ronny Cedertorn och Jona
Hallin som har lagt ner mycket tid och möda.
Glädjande nog har avtalet med Maria, Källa Golfrestaurang AB, förlängts. Detsamma gäller för Eva
och Håkan med ansvar för Shop och Pro-verksamhet.
Vi hälsar Didrik Andersson välkommen som säsongsanställd banarbetare och som ersätter de
pensionsavgångar vi hade förra året. Han har tidigare arbetat med samma uppgifter på Böda Sands
golfbana.
Häromdagen hade vi besök av vår bankonsulent Bobban Frisk. Sammanfattningsvis tyckte han att vi
har en bra och välskött bana, men han ansåg att vi kan förbättra vår finish runt våra greener
ytterligare, trots att Ölands GK har ett mycket gott rykte i Golf Småland.
Vi ser fram emot ett ytterligare framgångsrikt golfår för Ölands GK och att våra medlemmar och
gäster ska uppleva en fin bana.
Tag chansen att komma på årsmötet den 1 juni i Källa Bygdegård!
Hälsningar
Ulf Jonsson
Ordförande

