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Styrelserutan

Det känns roligt att vårt första
informationsblad nu är ute.

Styrelsen ser fram emot en ny
bra golfsäsong, den femte
med Solö Entreprenad som
driftansvarig.

Ideellt arbete är en viktig del i
verksamheten och är också en
förutsättning för klubbens
verksamhet bl.a. frivilliggrup-
pen som har del i flera förbätt-
ringar.

Men det handlar också om
pengar. Går det bra för Solö
Entreprenad med banan
(greenfeegäster och spelavgif-
ter från oss) går det även bra
för klubben och det säkrar vår
framtid.

Klubben måste ”dra sitt strå till
stacken” i marknadsföringen
(annonser, infoblad, Facebook
och muntlig spridning). Du är
en viktig del i detta som med-
lem i klubben.

Vår tävlingsverksamheten är
uppskattad och bygger ge-
menskap. Tävlingsprogrammet
finns på hemsidan och här in-
till. Kom och tävla du också!

I klubbhuset sitter en låda för
förbättringsförslag, skriv ner
dina tankar och lägg i lådan !

Välkomna och väl mött på
banan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Tävlingprogram
Anmäl dig via fogdo.se!

APRIL
23  Första chansen, Dennis E.
30  Tävling 1, Mats E.

MAJ
7  Kuriren Cup 2016, Dennis E.
 www.kurirencup.se
14  Tävling 2, Ann-Marie A.
21  Tävling 3, Kjell L.
28 Flaggtävling, Dennis E.

JUNI
4  Tävling 4, Mats E.
11  Tävling 5, Kjell L.
18  Greensome, Ann-Marie A.
24  Midsommarslaget, Kjell E.

JULI
2  Tävling 6, Dennis E.
9  Cancerslaget, Kjell E.
16  Tävling 7, Mats E.
30  Scramble, Ann-Marie A.

AUGUSTI
6  Irish greensome, Kjell L.
13  KM , Styrelsen + TK
14* KM, Styrelsen + TK
20  Final Fogdö Cup + Valfri
 tee , Mats E.
27 se hemsidan

SEPTEMBER
3  Sörmlandsutbytet 2016,
 Styrelse + TK
10  Sista chansen, Kjell E.

OKTOBER
17** Hösttouren 2016, Styrelse
 + TK

Tävlingsdag är lördag utom:
* söndag, ** torsdag

#

Styrelse 2016
Ordförande: Krister Eriksson
Ordinarie ledamöter: Agneta
Ohlson, Ann Johnsson, Harriet
Wiik och Ann-Marie Andersson

Ersättare: Daniel Erikstam,
Jörgen Södergren, Krister
Sandberg och Johan Runeborg

Revisorer: Bengt Karlsson och
Björn Liljehag
Ersättare: Hans Larsson

Valberedning: Nina Eriksson,
Daniel Häggström och Kerstin
Södergren

Första medlemsbrevet!
Avsikten är bl a att det ska vara ett forum för oss medlemmar att få
och även ge nyttig information. Exempel på detta kan vara tips från
dig på en bra golfresa, banor att rekommendera, köpa/sälja/byta
utrustning, en kul historia... Se brevet som ett prov i år som får ut-
värderas längre fram. Ett sommar- och ett höstnummer är planerat.
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Nya banskyltar
Skyltningen på banan kommer
att få en ansiktslyftning i litet
mer enhetlig stil. Detta som en
del i att lyfta helhetsintrycket för
gäster och för oss själva.

Fler hålsponsorer
Marknadsgruppen har jobbat
med att sälja in fler hålsponsor-
platser. Till de sex från förra året
kan vi nu lägga ytterligare en
handfull, många med koppling
till företagsamma Fogdön.

Dessa är, när detta skrivs, klara:

● Solö Entreprenad
● Lida Gård & Maskin
● Brittiska Handelskompaniet
● Rogers Bilplåt
● Motorcentralen
● Granbecks
● Byggrespons
● Sjöstaden Bil

Fler kan vara på gång.

Känner du någon som kan tänkas
vara intresserad av exponera sitt
varumärke på banan, sänd ett
mejl till redaktören så skickar
denne ett prospekt med alla de-
taljer.

Nya greenfee-bevis
Vi kommer
framöver att
byta ut de små
biljetterna mot
greenfeebevis
som man fäster
med en gummi-
snodd på vagn
eller bag, van-
ligt på de flesta
banor.

Det blir lättare
att se att en gäst
betalt sin spel-
avgift.

Mitt
restips!
Polen som golfland?
Kan det va´ nåt? Jomenvisst!
Det kan jag och tre golfkompi-
sar intyga - vi som varje år tar
en golftur både när och fjär-
ran. Nu är det visserligen någ-
ra år sedan vi var i Polen så en
del har säkert hänt med priser
och annat.

Det bästa med resan, tyckte
jag, var banorna. Härlig lay-
out, otroligt välskötta och i
stort sett ingen trängsel alls
(i a f då). Måttlig greenfee
också på plussidan.

Vi reste via Karlskrona till
Gdynia med nattbåt. Första
anhalt var närliggande Sierra
Golf vars klubbhus du ser
nedan. Flott som 17.

I den delen av Polen ligger
också Postolowo, som var helt
ok (tråkvädret sänkte humö-
ret en del). Därefter drog vi
västerut på rätt hoppiga vägar
för att spela Modry Las och
svenskägda Binowo, lika utma-
nande, natursköna och välan-
sade som Sierra. Bodde gjor-
de vi dels på B&B, dels på ho-
tell.  Det var billigt att äta och
bo. Hemresa via Tyskland.
Summa summarum: Polen är
ett riktigt bra och prisvärt
golfland (om än inte på långa
vägar så tätt med banor som
här hemma) som jag gärna
skulle vilja återvända till.

Tomas Wahlqvist

Banan
Banan har haft en bra ”övervint-
ring” så förhållandena för gräset
är bra.

Några förbättringar är på gång.
Först och främst skall allt vara
helt och rent.

Nya hålflaggor är uppsatta. Out-
pinnar på hål 15 är inflyttade en-
ligt rekommendation från Golf-
förbundets slopegrupp.

Nya skyltar med olika innehåll är
på gång, även flera hålsponso-
rer.

Bangruppen har noterat förslag
till förbättringar och Ideella
gruppen börjar nu sitt arbete.

På längre sikt har vi omslope-
ning av banan 2018, vilket vi
kommer att börja titta på.

Från PGA Pro
Kurser med föranmälan
Golfskola för barn/ungdomar
v.25, 28 & 32
Måndag–torsdag 9:00–12:00

Ladies rehab v.17–21
Söndagar 9:00–12:00

Spelträning 9 hål
Vardagar kl.10:00

Kurser utan föranmälan
Seniorträning
Lördagar 15:00–17:00

Prislista och övriga lektioner,
se hemsida under "PRO"

Bokning och frågor, ring
Hasse Göthberg 070–545 93 47
Dennis Eriksson 073–715 22 13

Svingtips!
Vill du slå rakare slag? Här kom-
mer ett kort tips:
Rotera händerna åt samma håll
som den oönskade skruven.
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Köp/sälj/byt
Under den här rubriken kan du
lägga ut en "annons" om du vill
sälja, köpa eller byta golfutrust-
ning. Skicka ett mejl till redaktö-
ren – epostadress på första
sidan.

Golf kräver mod...

...som på sjunde hålet på Golf
Club Gut Apeldör i Tyskland.

Engelsk läsövning

A foursome of male golfers, all
in their 40's, discussed where
they should meet for lunch.
Finally it was agreed that they
would meet at "Hooters" be-
cause the waitresses were
good looking.

Ten years later, at age 50, the
golfing buddies once again
discussed where they should
meet for lunch.
Finally it was agreed that they
would meet at "Hooters" be-
cause the food and service
was good, they had many
televisions to watch the games
on, and the beer selection was
excellent.

Ten years later, at age 60, the
foursome again discussed
where they should meet for
lunch.
Finally it was agreed that they
would meet at "Hooters" be-
cause there was plenty of par-
king, they could dine in
peace, and it was good value
for the money.

Ten years later, at age 70,
they discussed where they
should meet for lunch.
Finally it was agreed that they
would meet at "Hooters" be-
cause the restaurant was
wheel-chair accessible and
had a toilet for the disabled.

Ten years later, at age 80, the
friends discussed where they
should meet for lunch.
Finally it was agreed that they
would meet at "Hooters" be-
cause they had never been
there before.

Damgolf varje onsdagskväll

Klubbens damer möts till trevlig samvaro med mycket golf varje
onsdag kl 17.30. Varmt välkommen!

Nu rätt GPS till
Fogdö Golfbana
Golfguiden har tidigare haft fel
GPS–angivelse till vår bana,
nämligen till vår ordförandes
gårdsplan. Efter kontakt i höstas
med Golfguiden har nu rätt
koordinater kommit med.

Har du klubbor
till övers??
Har du några avlagda klubbor
undanställda i garaget eller för-
rådet? Skänk eller sälj (för en
rimlig slant) därför dina gamla
klubbor till Fogdö Golfbana. De
kommer till bättre nytta som hyr-
klubbor för våra gäster!

Kontakta Jens Persson, på
tfn 070–3232008, eller Erik Pers-
son, tfn 070–3232114.

GOLF ÄR HÄLSA
HÄLSA OFTA


