
 

 

Medlemsbrev nr 4 2022 

 

Två blir tre… 

En blir två. Nya tidsbokningsregler. Skrev i föregående medlemsbrev att spelet 

minskat med ca 30 % mot föregående år, samma tendens som övriga landet. Flera av 

våra medlemmar har också påtalat möjligheterna att ha fler förbokade tider. Därför 

ändrar vi nu möjligheterna att förboka tid. Nu kan man ha upp till tre förbokade 

tider varav två på helg. Som tidigare räknas inte gruppbokningar och tävlingar i 

detta. 

 

Ungdomsläger… 

Sommarlov. 33 st deltagare 6-19 år. Fantastiskt roligt. Träning förmiddag, lunch och 

på det spel på banan under fyra dagar. Flera tjejer. Tävlingsmässigt har vi som enda 

klubb i distriktet två lag i ungdomsserien (tom 16 år), och två i juniorserien. Där 

bägge lagen så här en bit in i säsongen hävdar sig väl.  Veckoträning under hela 

säsongen, vinter i studion. Grunden till detta är en aktiv kommitté och våra två 

tränare, Ludwig Olsson och Torgny Larsson som entusiasmerar stimulerar och tränar 

för att så många som möjligt vill och kan representera klubben i tävlingar.  

 

Players 1st… 
Den 22 juni kommer hälften av klubbens medlemmar att få den första enkäten av årets 

medlemsundersökning från Players 1st i sin mejlkorg. Observera att den kan hamna i 

skräpkorgen. För oss är dina svar viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tiden 

att delta. 

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med 

Svenska Golfförbundet, där ca 370 svenska golfklubbar deltar. I undersökningen ställs 

frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang. 

För klubben är Players 1st ett utmärkt verktyg för att ta reda på hur vi medlemmar ser 

på verksamheten och anläggningen. Resultatet används i styrelsens och klubbledningens 

arbete för att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.   

Undersökningen vänder sig till medlemmar från 19 år och skickas ut via mejl vid två 

tillfällen under golfsäsongen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. Den andra 

undersökningen skickas ut den 24 augusti, för dig som inte får en mailinbjudan nu i juni. 

Återigen, stort tack för din medverkan. Den gör skillnad! 

 

Allvar… 

Arbetsmiljö. Att arbeta på banan kan ibland vara riskfyllt. Man är mycket utsatt. Något 

som i värsta fall kan leda till att man träffas av en boll. En och en halv månad in på 
säsongen har vi redan haft ett flera allvarliga incidenter.  Nu var våra banarbetare 
uppmärksamma på att det fanns spelare som väntade. Man slår ändå. Du och jag vet att 



vi ska avvakta klartecken innan vi slår. Att bli irriterad för att man får vänta är ingen 

ursäkt. Tyvärr upplever vår personal att det finns en tendens att det blir vanligare att vi 

inte kommunicerar med varandra.  

Alla allvarliga incidenter anmäls till förbundets juridiska nämnd. Något som kan leda till 

att man blir avstängd eller varnas. Våra banarbetares säkerhet går alltid först. 

Till sist… 

• Tänk på att alltid ankomst registrera dig i god tid, via app i terminalen eller i 
shopen. 

• Om det inte blir som du tänkt, avboka i min golf.se eller ring 016358722 ankn 1. 

• Det självklara, kratta i bunkern, laga nedslagsmärken och lägg tillbaka uppslagen 
torv. 

 

Må väl och ha en bra sommar. 

 
Ove Randberg 
randberg.ove@telia.com 
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