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På årsmötet presenterade han
sig med bland annat dessa ord:

- Jag kommer från Aspö från bör-
jan och bor nu i Vansö. Jag har
tidigare bl a varit lärare, rektor
på Thomasgymnasiet och säljare
av it-system. Jag är gift med Ma-
ria som arbetar på Mälardalens
högskola.

- Efter en paus med golfen tog
jag upp den igen för tre år se-
dan. Dessförinnan höll jag igång
med långdistanslöpning men då-
liga knän satte punkt för detta.
Men nu är jag förlorad i golfen.

- Jag är nu pensionär och ska
snart fylla 65. Ett stort intresse
vid sidan om golfen är jakt och
jakthundar. Jag har en kennel
och är utbildare inom jakt (läs
mer om detta på hemsidan
gundogs.nu ). Har varit före-

ningsaktiv i jaktvårdssamman-
hang och arbetat som ordföran-
de i olika sammanhang, och har
alltså stor erfarenhet av att
svinga en ordförandeklubba.

- Jag tackar för förtroendet att
 leda klubben som ordförande
och ska försöka leda föreningen i
en positiv och progressiv anda.
Ser att klubben har många hän-
givna, ideella krafter som bidrar
till att göra Fogdö GK till en liten
men naggande god förening.

- Just nu spelar jag på Hcp - 17.9.
Jag sänkte mig från 27,8 under
fjolåret efter mycket träning och
hjälp av olika instruktörer, och
hoppas att kunna sänka mig en
bit till under de närmaste åren.
Jag vill verkligen rekommendera
alla medlemmar att ta några lek-
tioner ibland, det gör spelet så
mycket roligare!

- Jag är också medlem i Strand
GK och kommer att fördela mitt
”hemmaspel” mellan dessa två
banor. Eftersom jag spelar myc-
ket så kommer vi säkert att ses
ofta på vår vackra bana under
säsongen.

Vi hälsar vår nye ordförande Paul Anderson
varmt välkommen till Fogdö GK!

Krister Eriksson önskar sin efter-
trädare Paul Anderson lycka till
som ordförande.

Tack för mig!
Tiden rasar, minns hur valbe-
redningen erbjöd mig 2006 att
bli ordförande i klubben. Efter
många funderingar så accepte-
rade jag. Som föreningsmänni-
ska kändes det ok. Som golf-
spelare lite nervöst men insåg
snart att det fanns bra golfkom-
petens omkring mig i klubben.

Mycket har hänt och bland det
största som jag upplevt tidsmäs-
sigt är slopen 2008, mycket
spännande och intressant att få
deltaga i processen.

Sedan är det klubbens beslut
2011 att lägga ner då vi var upp-
sagda och efterföljande beslut
på vårårsmötet 2012. Vi kunde
åter-uppstå med Solö Entre-
prenad som då tog över banan.
En mycket tuff period.

Tänker på all gemenskap och
goda arbetsinsatser både i sty-
relse, TK och klubben i övrigt.
Visst har vi haft olika åsikter men
värdet är att kunna pratas vid
och hitta lösningar.

Helt naturligt är det många som
vet hur saker och ting skall

skötas men det viktiga är ba-
lansgången mellan ekonomi och
viljan till förändring som leder
till en god stämning och bra
golf.

Att vi har ett starkt ”golfkapital”
med banan och klubben tolkar
jag genom alla 85 deltagare
som kom på 2016 års Hösttour.
Tidernas rekord.

Tack för mig och en god
fortsättning i klubben och med
banan.

Krister Eriksson
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Nytt om banan
● Vi har investerat i en extra
greenklippare av samma märke
som vi redan har, inköpt från
Ullna golfklubb. Samtidigt köpte
vi aggregat som passar även till
den tidigare greenklipparen.

● Arbetet fortsätter med att fixa
till några nya tees så de blir jäm-
nare.

● Otroligt många som spelat nu
under våren, vilket är fantastiskt
kul!

● Vi jobbar för fullt med mark-
nadsföring på bla facebook, vil-
ket vi tror varit en stor del i
antalet ökande spelande.

● Gällande grisarna önskar jag
bjuda in ideella gruppen på en
dag där vi lagar skadorna. Un-
der denna dag bjuds på korv
och dricka. Alla som vill delta
under denna dag får såklart
komma - inte bara folk ur grup-
pen! Hör av er till mig!

●Vimplarna på parkeringsplat-
sen ska bytas.

Hälsningar Erik

Från PGA
Pro

Kurser med föranmälan
Avrostning/Kom igång - grunder
med Dennis
Oavsett hcp söndag 23/4 kl
10:00-12:00

Golfskola för barn/ungdomar
v.25, 27 & 31
Måndag–torsdag 9:00–12:00

Spelträning 9 hål med Hasse
Vardagar kl.10:00

Kurser utan föranmälan
Seniorträning med Hasse
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!
Sprider du inspelen? Ta en klub-
ba lägre och svinga med halv
baksving.

Tävlingprogram

APRIL
22  Första chansen, Dennis E.
29  Tävling 1, Daniel H.

MAJ
6  Kuriren Cup, Dennis E.
 www.kurirencup.se
13  Tävling 2, Kerstin S.
20  Tävling 3, Kjell L.
27 Flaggtävling, Daniel H.

JUNI
3  Tävling 4, Kerstin och Nina E.
10  Tävling 5, Daniel H.
17  Scramble, Dennis E.
23  Midsommarslaget, Kerstin S
och Nina E.

JULI
1  Tävling 6, Daniel H.
8  Cancerslaget, Kerstin S/Nina E
16  Tävling 7, Kjell L.
22 Se hemsidan
29 Se hemsidan

AUGUSTI
5  Tävling 8, Daniel H.
12 Irish Foursome, Dennis E.
19  KM , Styrelsen + TK
20 KM, Styrelsen + TK
26  Final Fogdö Cup + Valfri
 tee , Kerstin S/Nina E.

SEPTEMBER
2  Sörmlandsutbytet 2017,
 Styrelse + TK
9  Sista chansen, Kjell L.

OKTOBER
16  Hösttouren 2016, Krister och
Ann-Marie Andersson

Anmäl dig via fogdo.se!

Nyhet: Första start kl 8.30!!

Tävlingsledare 2017
Dennis Eriksson  073-715 22 13
Kjell Lundgren 073-300 85 05
Nina Eriksson  073-180 41 42
Kerstin Södergren 076-311 85 99
Daniel Häggström 070-224 10 24
Krister Eriksson 070-209 59 04
Ann-Marie Andersson 073-535 85 74

#

Välkommen Bengt!
Som du fick infor-
mation om för en tid
sedan så har Bengt
Karlsson tagit över
Kjell Erikssons roll
som banansvarig.
Till sin hjälp har han
Robin Erixon som kommer att
fortsätta som tidigare. Maskin-
service och liknande kommer att
skötas av Solö Entreprenad.

Krister tackade Agneta Ohlson
för lång och trogen tjänst som
sekreterare och för alla läckra
bakverk som förgyllt klubbens
sammankomster under åren.

Tack Agneta!
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Tjejgolf varje
onsdagskväll
Start 10 maj

Klubbens tjejer möts till trevlig
samvaro med mycket golf varje
onsdag kl 17.00. Vi startar den
10 maj. Varmt välkommen!

Utegrill
På årsmötets
eftersnack lyf-
te Kerstin Sö-
derlund
frågan om att
sätta upp en per-
manent utegrill i anslutning till
klubbhuset.

Det blev positivt gensvar och
Jens Persson, Solö Entreprenad,
erbjöd sig att bidra med materi-
al, till exempel ett cementrör.

Danne Häggström och hans två
döttrar Tilda och Tuva har tagit
över ansvaret för shopen i år.

- Vi har nu öppet i shopen lörda-
gar, söndagar och röda dagar
mellan kl 8.30 och 13 fram till i
juli, säger Danne. Då ska vi ha
öppet varje dag under dessa ti-
der.

- En brasklapp dock, vid regn
och rusk kommer vi inte att ha
öppet.

- Under lördagstävlingarna är
det öppet oberoende av väder.

Bilden: Danne och Tilda hälsar
välkommen till shopen. Tuva ha-
de inte tid att vara med på bil-
den.

Häggströms tar
hand om shopen

Inget Mälardagen i år
Fogdö GK hoppar över delta-
gandet i Mälardagen den 19 au-
gusti i år, då kommunens före-
ningar visar upp sig nere i Väs-
terviken. Anledningen är att den
krockar med klubbens KM lik-
som med det stora klostersym-
posiet i Fogdö kyrka samma
dag.

Ny hemsida på gång
I slutet av april kommer vi att
mötas av ett nytt utseende på
hemsidan fogdogk.se

Satsning på fler
medlemmar!
Vi behöver ju bli fler medlem-
mar så klubben har beslutat om
en marknadsföringsdrive på Fa-
cebook och på hemsidan.

I paketet ingår:

• Medlemskap för 1490 kr år 1
• Introduktionsträff med våra
pros samt representanter för

klubben.

Så sälj in detta erbjudande till
någon kompis som är nyfiken på
golfsporten men inte kommer sig
för att börja. Anmälan via hemsi-
dan.

Silverglans över
Agneta och Krister!
Vid Södermanlands Golfför-
bunds årsmöte den 25 mars till-
delades Krister Eriksson och
Agneta Ohlson förbundets för-
tjänsttecken i silver

"...som erkänsla för uppoffrande
och förtjänstfullt ideellt arbete till
golfsportens fromma i huvudsak
inom distriktet och i klubbar inom
distriktet".

Väl förtjänt och stort grattis!
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Ny förslagslåda
Den gamla förslagslådan som
satt inne i klubbhuset försvann
som bekant spårlöst. Nu ska en
ny låda anskaffas så att den som
har idéer och förslag kan skriva
ned dessa och lägga i lådan för
bankommittén att överväga.

Styrelse 2017


