
 

 

 

 

    Medlemsbrev nr 5 2022 

Högtryck… 
Solen bränner i skinnet. Sök skugga. Drick vatten. 

Players 1 st… 

En påminnelse. Till den hälft av medlemmarna som under veckan fått den. Med risk för 

att bli tjatig, jag tar det. Svara på den. Sista dagen att svara är den 6 juli. 

Åt vilket håll ska klubben gå, vad kan vi göra för att bli bättre, vad saknar ni? Vi 

genomför den för att vi vill få just dina åsikter och synpunkter. Om någon tror att vi gör 
som vi vill så tror någon fel. De svar vi får ligger sedan som underlag för vårt sätt att 

utveckla och förändra, förbättra.  

Den som inte fått den, börja med att titta i skräpposten. Finns den inte heller där så får ni 

den under senare delen av augusti då den andra häften av medlemmarna får den. 

Besök… 

Klubbens bästa spelare tillika en av världens, Anna Nordqvist var i fredags på eget 
initiativ, hos oss några timmar för att träffa våra duktiga juniorer. Med tips och råd. 
Mycket uppskattat och fantastiskt stimulerande. Stort tack Anna. 
 

Banutvecklingsplan… 

Hösten 2020 tog klubben hjälp av Magnus Sunesson med att ta fram en Masterplan. 
Förändringsarbetet startade våren 2021 och kommer att pågå under flera år. Allt styrs 
naturligtvis av om vi har pengar och arbetskraft. Med 1600 medlemmar finns 
naturligtvis mängder med synpunkter, precis som det ska vara. Därför. Hur ser våra 
medlemmar ut? Målsättningen är att det ska bli roligare att spela, för alla.  
Våra förutsättningar. Medelhandikapp 23, medelålder 21,1, 10 % är juniorer och 25 % 

kvinnor 

Här hittar du banutvecklingsplanen: 

https://www.torshallagk.se/Media/Get/4392/torsha-lla-masterplan-2021.pdf 

Till sist… 

Tävlingar: 

Lördag den 10 juli.  Äkta makar, foursome 
Söndag den 17 juli. ICA Maxi, greensome 

Mån-Fred den 25-29 juli Torshälla GK Golfvecka 

Som vanligt var rädda om varandra, var glada och ta hand om er och må väl. 

Ove Randberg  

randberg.ove@telia.com 
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