Ordföranden har ordet!

Hej alla medlemmar I Ölands GK!
I skrivande stund har vi inte fått information från Svenska Golfförbundet om Coronavirusets påverkan på
golfverksamheten. Detta brev skickar vi därför som allmän information om vad som hänt under vintern
och vad vi planerade inför våren.
För närvarande är ju utvecklingen av olika rekommendationer och begränsningar i vardagslivet
dramatisk så vi återkommer så snart vi har mer information beträffande vår golfverksamhet.
(Anmälningar enligt nedan kan ni ju avvakta med till i början av april.)
En god bit in i mars månad kan man undra om det verkligen blev någon vinter denna säsong. Givetvis
kan det fortfarande bli något bakslag, men vi kan konstatera att vår bana i stort sett erbjudit spel under
samtliga vintermånader. För första gången klipptes t.o.m. greenerna i februari månad (!).
Mycket är på gång på klubben.
Bygget av den nya svingstudion och ytterligare bag- och vagnskåpsförvaring löper planenligt och ska
vara klar till Valborg. Det blir t.o.m. några fler skåp än planerat, så anmäl så snart som möjlig t ditt/ert
intresse till kansliet. Det kan för många vara praktiskt att ha sin golfutrustning på plats på klubben.
För att se bilder, följ hemsidan, där lägger vi löpande ut bilder mm på speciell sida,
https://www.olandsgk.se/BANAN/Ban-Nyheter/.
Avverkning av skogen för den nya dammen avslutades i januari, och nu återstår enbart flisning. Dock
kan inte grävningarna för själva dammen starta förrän marken torkat upp mer, men det beräknas
komma igång i början av april. Tyvärr har timmerpriset gått ner kraftigt, främst på grund av problem
med granbarksborren, vilket påverkar vår kalkyl negativt. Därför tar klubben tacksamt emot ytterligare
bidrag utöver de 500 kr som varje aktiv senior ska betala enligt höstmötet i september 2019. Ser du att
det finns möjlighet att lämna ett extra bidrag så kontaktar du kansliet för mer information.
Vi har nyligen installerat en ny incheckningsterminal med förhoppning att det blir ett positivt tillskott på
klubben – både för medlemmar och gäster. Den nya terminalen fungerar bättre än den gamla och ska
vara betydligt säkrare och snabbare, dessutom tar den mindre plats. Terminalen kan, förutom att
hantera betalningar, tidsbokningar och scorekort, användas för att regist era scorer och göra
tävlingsanmälningar.
Som ni säkert fått information om från Svenska golfförbundet så infördes WHS, ett nytt
världshandicapsystem fr.o.m 1 mars. – allt i syfte att få ett så rättvist handicapsystem som möjligt. Ditt
handicap ser du i ”Mingolf”, det meddelas inte från klubben. Vi vill be er beakta att det är viktigt att
registrera sina scorer för att få ett korrekt handicap som möjligt. Det är t.ex. ej nödvändigt att spela
exakt 9 eller 18 hål. Vill du lära dig mer om hur det nya handicapsystemet fungerar bjuder klubben in till
en information på Långfredagen den 10 april kl. 15.00 i klubbhuset. Anmälan görs via mail till Lasse
Modin, lemkvarnstad@telia.com
Vår bana är ”hjärtat i verksamheten” och vi ser gärna att vi är många som hjälp s åt för att den ska vara
så fin och attraktiv som möjligt. För att verkställa detta går vi från och med i år ifrån vårt tidigare
hålvärdssystem (ansvariga hålvärdar/hål) till att samla till några arbetsgrupper som månadsvis under
sommaren ser över framförallt sprinkler och bunkrar. Vår förhoppning är att ni är flera som kan ingå i
detta ”arbetsgäng” som cirka en gång per månad ska göra denna extra finish. Har du möjlighet så
anmäler du dig till Lasse Modin via mail lemkvarnstad@telia.com
Vi gör också en extra vårstädning tillsammans Skärtorsdagen den 9 april. Upplägget innebär att vi börjar
på förmiddagen med en 9 håls tävling med namnet ”Plocke pinn” för de som önskar. Därefter bjuder
klubben på sopplunch och sedan städar vi banan tillsammans. Anmälan till tävlingen, och därigenom
också lunch + städning, görs via GIT. Givetvis går det utmärkt att enbart äta lunch och städa – då
anmäler du dig via mail till lemkvarnstad@telia.com

Vi har nyligen haft besök av representanter från Svenska Golfförbundet, och vi fick lovord för både en
fin anläggning och välskött ekonomi. De preliminära siffrorna för 2019 visar på ett positivt resultat på
cirka en kvarts miljon. Detaljer både kring det gångna året och planerna för innevarande år presenteras
givetvis på årsmötet den 2 maj. Boka därför gärna in mötet som startar kl. 14.00, på Källa Bygdegård
som vanligt.
Tidningen Svensk Golf kommer med ytterligare två ordinarie nummer som vanligt, men senast 30 april
bör de som vill fortsätta prenumerationen teckna detta själv. Ölands GK har träffat överenskommelse om
samarbete med Egmont. På detta vis får alla medlemmar i Ölands GK ett specialpris (239 kr för
resterade 2020) där även Ölands GK får ett bidrag på 40 kr per tecknad prenumeration. Detta bidrag är
tänkt till klubbens juniorverksamhet. Läs här och anmäl dig via denna länk för att ta del av erbjudandet.
https://www.dintidning.se/SG6329
Vi kan också informera om att vi anställt en ny banarbetare som tidigare jobbat på Ekerum. Han är
ersättare för Jona Hallin som slutade vid årsskiftet. Samtliga banarbetare kommer vi att se på banan i
början av april. Då öppnar allt upp, restaurang, shop och pro. Det ser vi fram emot!!
Snart är våren här och golfsäsongen kan börja mera på allvar. Redan nu syns typiska vårtecken som
blåsippor, tofsvipor, lärkor, gäss mm! Hoppas få se dig här också!
Hälsningar
Ronny Cedertorn
Ordförande Ölands GK

