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Nyhetsbrev nr 12-2020
Vår klubb i virustider

Att det nya coronaviruset ställt till det, lär ingen ha undgått. På klubben och i golfen, har vi

hittills kommit lindrigt undan. Vi kan i stort sett träna och spela som vanligt. Vi är lyckligt

lottade. Dock väntar vi fortfarande på besked från Svenska Golfförbundet avseende nya villkor

för golftävlingar. För att kunna genomföra tävlingar som till fullo följer rekommendationerna,

behöver vi se vissa lättnader i de regler som nu gäller. Vi hoppas på besked i början av juni.

Anledningarna till att vi vill återuppta tävlingsverksamheten är många. En av dem är att

klubbens ekonomi är beroende av de intäkter klubben har i form av sponsorstödda tävlingar

där intäkterna från tävlingsavgifter går till klubben. I vår klubb kommer ungefär hälften av de

pengar vi har kvar efter det att obligatoriska avgifter till förbunden är inbetalda, just från

tävlingsverksamheten. Av den anledningen bemyndigade Årsmötet 2020 styrelsen att, vid

behov, göra en ny budget och ta ut en högre medlemsavgift. Att vi behöver se över vår budget är

ofrånkomligt, men vi hoppas fortsatt att en höjning av medlemsavgiften inte ska vara det.

I detta läget är det därför extra glädjande att golfen generellt, men även i vår klubb, fått ett stort
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uppsving. På Åkagårdens GK har vi under våren sett en rekordstor tillströmning av inte mindre

än 172 nya medlemmar. 43 av dessa är helt nya, i betydelsen inte-tidigare-golfare och, allra

mest spännande, 36 av dessa 172 är juniorer eller knattar – framtidens golfare!

Även detta ska vi vara mycket tacksamma för. Det kommer att kunna hjälpa oss med ekonomin i

år och förhoppningsvis också öka aktiviteten, t ex i framtida tävlande under många år framöver.

Det kan till och med vara så att vi, just på grund av vad Covid-19 ställer till med, ser ett par nya

stjärnskott på golfhimmeln om en tio, tolv år.

Insatsen etablerade medlemmar och spelare måste vara beredda att göra, är att välkomna och

vara beredda att hjälpa dessa nya medlemmar – inte bara på driving range eller övningsfältet, i

shoppen eller restaurangen, utan även ute på banan. De som är ovana vid banan, och framför

allt de som också är nya golfare, kommer att behöva lite extra tid i början. Vi har alla varit

nybörjare. Om man hamnar bakom en boll som tar lite mera tid på sig än man tycker känns

rimligt, måste man kunna visa hänsyn och ha lite tålamod. Och, om det visar sig finnas skäl och

möjlighet till att vidtala någon, tänk på att göra det på ett respektfull sätt och med ett vänligt

tilltal. Målet är att uppmuntra till bättre spel och en bättre förståelse för hur golfen fungerar

bäst för oss alla – utan att äventyra trivseln eller den positiva upplevelse vi alla vill att golfen ska

vara!

Clas Runnberg

Ordförande

Start på hål 10 efter kl 10

Glädjande nog har vi väldigt mycket golfspel hos oss nu. Men

mycket golfare på banan innebär också en svårare

arbetssituation för banpersonalen. Det tar betydligt längre tid

att klippa alla ytor när det är golfare på alla hål. Trots att de

börjar sina arbetspass kl 5 hinner de inte undan utan det blir

väntan både för golfare och personalen. För att underlätta för

alla så får start på hål 10 endast ske efter kl 10. Självklart

gäller som alltid att hål 9 måste vara helt tomt och du måste

ha en dialog med receptionen först.

Med detta hoppas vi att både ni golfare och banpersonalen ska kunna genomföra era olika

”sysslor” på banan utan att störa varandra. Tillsammans hjälps vi åt!

För att få en förståelse om arbetet som utförs på banan så har vi lagt med en länk till ett inlägg

som Göran Tyrsing på Swedish Greenkeepers association skrivit på SGA's hemsida. Du hittar

inlägget här.
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Avsluta prenumerationen

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

Uppdaterade 2020-05-20

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående

tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas.

Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången 

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste

vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba. 

Hålet 

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske. 

Bunkrar – Lägesförbättring 

En spelare vars boll ligger i en bunker får lägesförbättra utan plikt. Placera en boll i bunkern

inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av

alla spelare enligt Regel 1.2a.

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens GK
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