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KurirenCup
I Fogdöfinalen av Kuriren Cup
möttes Fredrik Skog/Magnus
Myllis och Daniel Erikstam
/Bengt Karlsson. Vinst för de
förstnämnda med 6/5.
Daniel och Bengt tog sig dock
vidare via "andra chansen". De
fick sedan en liten revanch i slutfinalen på Torshälla GK genom
att placera sig före Fredrik och
Magnus i den slutliga resultatlistan.
Sammanlagt åtta par ställde upp
i Fogdös kvalificeringstävling.

Sommargolfskolan
Dennis Eriksson och Hasse Göthberg
har genomfört den första golfskolan för
skollovslediga ungdomar.
T v: Dennis med Markus, Gustav och
Ebba och t h Hasse med Lukas och Ludvig.
Årets sista kurs v 32. Känner du något
barn/ungdom som du tycker borde
prova på golfens roligheter,
hör av dig till Dennis eller Hasse!

Fogdö Golf blir med på Mälardagen
Vi har i år anmält intresse att delta i "Mälardagen" som äger rum
20 augusti mellan kl 11 och 14 i Västerviken i Strängnäs. Arrangörer är Studieförbunden i samverkan, Länsbildningsförbundet
samt Strängnäs Kommun.
Det blir en möjlighet att presentera vår förening och förhoppningsvis även skapa intresse för sporten och ett medlemsskap i klubben.

Tfn 070 209 59 04

kansli@fogdogk.se

www.fogdogk.se
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Från PGA Pro

Dubbelplikt, eller...?

Kurser med föranmälan
Golfskola/Golfkul för barn/ungdomar v.32 (sista veckan!)
Måndag - torsdag 09:00 - 12:00
Spelträning på banan (populärt)
1-3 personer 1500kr
Spelträning 9 hål
vardagar kl.10:00
Kurser utan föranmälan
Seniorträning lördagar kl 15:0017:00
Prislista och övriga lektioner, se
hemsida under "PRO"
Bokning och frågor ring
Hasse Göthberg 070-545 93 47
Dennis Eriksson 073-715 22 13

Demodagen
Intersport i Strängnäs med "Kjelle" i spetsen parkerade sin husbil vid vår drivningrange och
satte upp sin "Trackman" som
analyserar en golfsving på en
massa olika sätt.
Många såg till att få svart på vitt
hur svingen ser ut. Man fick också testa olika klubbor för att se
om något förändrades till det
bättre.

Nya banskyltar
Som ni noterat har nu de nya
banskyltarna kommit upp. De
tidigare hade varit med i många
år och uttjänta så nu är vår fina
bana än mer presentabel.

Stor spridning på slagen?
Här kommer ett kort tips: Ta en
kortare baksving 50-80% av fullsving och svinga sedan igenom
som vanligt. Ganska direkt får
du bättre kontroll på bollen.
Chiptips
Svårt med korta chippar? Här
kommer ett kort tips: Slå bollen
med tån på klubbhuvudet, då
kan du ta en större sving men
med bibehållen längd då det
blir mindre massa bakom bollen.
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Förut...

Nej, så är det förstås inte. Dennis
Eriksson förklarar:
– Dubbelpinne (oavsett färg) innebär start/slut för en gräns.

Har du klubbor
till övers??
Det finns fortfarande behov av
tillskott av hyr-/låneklubbor. Så
har du några avlagda klubbor
undanställda i garaget eller förrådet? Skänk eller sälj (för en
rimlig slant) därför dina gamla
klubbor till Fogdö Golfbana. De
kommer till bättre nytta som hyrklubbor för våra gäster!
Kontakta Jens Persson, på
tfn 070–3232008, eller Erik Persson, tfn 070–3232114.

Nu.....

Hålsponsorskyltar
på plats
Nu har vi hålsponsorskyltar på
alla hål - utom fyra - 7, 15, 17 och
18.
Dessa ska vi försöka sälja in till
nästa säsong. Känner du någon
företagare som skulle kunna
vara intresserad - hör av dig till
någon i marknadsgruppen.
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Besökstips:
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Lösa naturföremål...

Kjell Ericsson i Stallarholmen var
med och startade Fogdö GK och
har suttit i styrelsen som sekreterare under många år.
Kjell är i dag en skicklig naturfotograf, djur och natur. Nu har
han fotoutställning på Mälsåkers
slott. Åk gärna dit och njut av
vackra bilder i slottsmiljö.

....som flyttar sig själva på hål 11.

Fogdö IF på grönbete
Fogdö IF bytte den 2 juli fotbollen mot betydligt mindre bollar. Ett
tiotal medlemmar hade mött upp till en kul golfdag över tolv hål på
Fogdö golfbana

Finns även mycket annat att titta
på, även café! Kolla öppettider
på hemsidan www.malsaker.nu
Ett besök på Mälsåkers Slott rekommenderas varmt!
Krister Eriksson

Golf = friskvård??
Golf kan bli ansett som friskvård
i fortsättningen (!) och få samma
status och avdragsrätt för arbetsgivare som för t ex gym. Det har
Skatterättsnämnden kommit
fram till. Och det är något som
bland andra Svenska Golfförbundet pläderat för.
Det gäller träning på driving
range samt spel på pay-andplay-bana. Det är dock inte något Skatteverket uppskattar som
har överklagat beslutet.
Vi får väl se var det landar till
slut. Blir det positivt kan det bli
något vi kan göra något positivt
av.

Tjejerna var först ut......

Nytt system för
greenfee
Inom kort tas vårt nya greenfeesystem i bruk. I stället för de små
biljetterna får våra gäster fästa
en greenfeeremsa med en gummisnodd på sin bag/vagn, en
modell som de flesta golfklubbar använder.
En instruktion om hur man som
gäst ska göra finns i självbetjäningen. Det blir lättare att ha
koll på "betalningsmoralen".
Solö Entreprenad gör reklam
för sin verksamhet på baksidan.

...följda av killarna.
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Tio goda argument för att spela golf!
1. Livslång glädje
Golf är en fantastisk
sysselsättning som
man kan ägna sig åt
hela livet.

4. Motion och hälsa
Högt lodtryck, hög kolesterol, hög stressnivå,
hög vikt - allt blir lägre
med golf.

2. Utmaningen
Det är den svåraste av
bollsporter. Ständiga
nederlag får en att
bryta ihop, ge upp
och komma igen.

5. Naturupplevelsen
Få sporter kan mäta sig
med naturupplevelsen
man får under en
golfrunda.

3. På lika villkor
Nybörjare som proffs,
kvinnor som män, unga som gamla - alla
spelar på lika villkor.

6. Vänskap
För många är social
samvaro med familj och
vänner den starkast bidragande faktorn till
varför de spelar.

Gått troll i golfsvingen?
Prova om detta webbtips kan va' nåt....
http://m.imgur.com/mcDGBQK

7. Utvecklande
Golf hjälper dig att utvecklas. Du kan öva
upp koncentration, disciplin, kreativitet, tålamod, självförtroende,
mod, social förmåga.
8. Att vara i nuet
I vårt moderna samhälle är tiden som avsätts
för vila och "egentid"
knapp. Botemedlet stavas golf.
9. Resor
En av fördelarna med
golf är att du kan ta

med dig spelet när du
reser.
10. Fashion statement
Golfmodet har ofta
beskyllts för att vara
trist och konservativt.
Glöm det! Man har
aldrig kunnat vara
snyggare och mer
personligt klädd på
golfbanan än nu.
Text (avkortad): Jenny
Olsson. Publiceras
med tillstånd av
tidningen Senioren.

Nästa medlemsbrev
kommer framåt höstkanten då vi kan börja summera säsongen så smått. Kom gärna med bidrag!

