
Golfsäsongen 2016
Tiden går fort. Vid en liten åter-
blick på 2016 tänker jag på alla
som genomfört många rundor i
vackert landskap och väder.

Gemenskap är en bärande del, på
banan, i klubben, i bollen. Vårt
omfattande tävlingsprogram har
återigen kunnat genomföras ock-
så tack vare goda insatser av
Tävlingskommittén.

Det blev tufft för gräset med mini-
mal nederbörd och tufft med all
vattning av greenerna.

Vildsvinen har varit skonsamma
största delen på sommaren men
tycks ha blivit fler i höst och de
har spanat in sig på några nya
ställen. Vi hoppas jägarna har
medicin mot detta.

Intrycket är dock att banan varit
väldigt bra i sommar, trots allt.

Säsongen kulminerade med Hös-
touren 17 oktober. En fantastisk
dag, ingen frost, tidig start, 85
deltagare – tidernas rekord, hem-
bakta bullar och kaffe på hål 10,
bara nöjda deltagare i ett bra
höstväder. Årets PR-dag för Fog-
dö Golf i alla former!

Nu är det dags att ladda för golf-
säsongen 2017. Några åker till
värmen. Några fortsätter spela på
banan när det går. Några åker till
Intersport, inspirerade av deras
Demo–dag på vår bana. Kanske
läge att svinga klubban i Sträng-
näs nya golfhall (golfverket.com)

En god grund är dock att vi håller
oss i form på alla sätt (se gymnas-
tikföreningens erbjudande sid 3!)

Ett par ord bara om förslagslådan:
Vår förslagslåda är verkligen upp-
skattad, men tydligen uppstod ett
akutbehov vid en annan verk-sam-
het. En dag under sensommaren
var vår låda bortsliten från väggen
inne i klubbhuset och ing-en har
sett till den sedan dess. Vi hoppas
den blir välfylld där den finns nu.
Om någon på nya stället hör av sig
så kan vi skicka nyckeln! Vi skaffar
ny förslagslåda till nästa säsong,
det är vårt förslag.

Jag noterar också att klubben bi-
drog med 1490 kr till cancerforsk-
ningen i "Ett Slag för Cancerfon-
den.

Jag tackar för i år och tillönskar er
alla en GOD JUL OCH ETT
GOTT NYTT GOLFÅR 2017

Krister Eriksson, ordförande
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Vi firar
20 år!
De första tio åren:

1996 Fogdö Golfklubb
ser dagens ljus med 20 med-
lemmar. Ansluts till Svenska
Golfförbundet. Förste ord-
föran-
den blir Jan Rydberg.

1997 Ny ordförande: Leif
Jonsson. Fogdö GK vinner
Sverige-finalen i Prins Bertils

Minne i Tjeckien. De
gamla arbetsvagnar-
na som fungerat
som klubbhus byts

mot en stuga. Hål nr
3 görs om från par 3 till

par 4 och höjer banans
par till 67.

1998 Antalet medlemmar
passerar 100 och landar på
118 vid årsskiftet.

1999 Klubben beslutar köpa
in GK96 plus terminal

2002 Antalet medlemmar:
142 st vid årets slut.

2004 Det nya Golf-IT-syste-
met tas i bruk och nya dato-
rer köps in. Två telefonlinjer
till klubbhuset installeras. Hål
nr 7 görs om från par 4 till par
5 och höjer banans par till 68.

2006 Leif Jonsson avgår som
ordförande och Krister Eriks-
son tillträder. Hemsida publi-
ceras

2007 Två nya hål invigs som
gör banan 152 m längre från
vit tee hål, nr 8 görs om från
par 3 till par 4, hål nr 9 från
par 4 till par 3.



Noterat på höstårsmötet
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Höstårsmötet samlade ett 20-tal
medlemmar i IK Viljans klubblokal.

● Budget och verksamhets-
plan godkändes utan syn-
punkter

● Medlems- och spelrätts-
avgifter oförändrade under
2017

● Greenfeeavgifter oföränd-
rade 2017

● Antal medlemmar: 112

● Några frågor att arbeta
vidare med: ev ändrade
starttider för tävling, profil-
produkter, tidigare utlys-
ning av tävlingar

● Banan ska slopas om 2018

● Solö Entreprenad: banför-
bättringarna fortsätter i vår
(nya tees, greenvård etc),
fokusering på åtgärder för
att motverka skador orsa-
kade av vildsvin, fokus
även på  att det ska vara
helt och rent på banan

● Solö Entreprenad: räken-
skapsåret 2016 landar på
ungefär plus minus noll

● efterlystes: fler ledamöter i
tävlingskommittén efter
dem som slutar

● ett antal prisutdelningar
ägde rum (t v gratuleras
KM-segraren i herrklassen
Dennis Eriksson av prisut-
delare Hasse Larsson)

● marknadsgruppen jobbar
vidare med rekrytering av
fler hålsponsorer, mark-
nadsaktiviter 2017, profil-
produkter o s v

● Ordföranden Krister Eriks-
son, liksom sekreterare
Agneta Ohlson aviserade
att de avgår från respek-
tive uppdrag vid årsmötet i
mars nästa år.

Kom gärna med förslag på
efterträdare, dig själv eller
någon annan, till valbered-
ningen (Nina Eriksson, Da-
niel Häggström, Kerstin
Södergren).



Ideella gruppen lunchade
Traditionsenligt bjöd Solö  Entreprenad alla som jobbat
ideellt i olika konstellationer på en lunch, denna gång på
golfrestaurangen på Strängnäs GK. Ett mycket trivsam och up-
pskattad avslutning på ett mångfacetterat golfår.

Kom och träna inför nästa säsong genom att hålla igång kondition och
muskler. Bättre flås och l ä n g r e  utslag nästa år!

Välkommen till Fogdö idrottshall måndagar kl 19-20 där vi har kul
blandmotion för alla åldrar cch förutsättningar med fokus på kondition
och smidighet. Tre ledare ser till att du får träna just du behöver.
Start 9 januari. Terminsavgift endast 170 kr. Eller 30 kr per gång.
Och du, det är alldeles gratis att prova på!

Nina Eriksson hälsar välkommen!
Frågor och anmälan: 0152-30246 eller nina.eriksson@strangnas.se

Håll formen i vinter med gympa i Fogdö!
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Ur barnamun så här
i juletider:
– Inne i grisen finns korvar och
skinkor. Och i rumpan sitter
syltan och väntar på att bli
uppäten. Lars 6 år

Redaktören vill tacka läsarna
för uppmärksamheten samt
ett och annat positivt till-
rop för årets medlems-
brev  – känns kul. Nästa år
ser jag fram emot bidrag

och förslag från er med-
lemmar – kanske tips om

något bra resmål för golfare,
en favoritbana, en "annons" om att köpa eller
sälja golfutrusning etc.

Till dess: God Jul och
Gott Nytt 2017!

Bragd-Henrik!
Grattis Henrik Stenson till SvD:s
Bragdguld! Framför allt segern
i The Open men även OS-silvret
ger en fantastisk kick för vår
sport. Var nog inte bara Göran
Zachrisson som fällde en tår el-
ler två när sista putten rullade i.
Hoppas vi får se fler nybörjare
på vår bana som ett resultat
av Henriks bragd.

Det blev inget av
Skulle golf bli skattefri perso-
nalvårdsförmån?  Icke så, sade
Högsta Förvaltningsdomstolen,
som häromdagen avgjorde frå-
gan till golfens nackdel. En läg-
re instans hade godkänt förmå-
nen. Dock överklagade Skatte-
myndigheten, som alltså fick
sin vilja igenom. I alla fall för
den här gången.


