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REV FÖR FOGDÖ GOLFKLUBB

Från ordförandens horisont:
Nu är golfsäsongen i full sving!
Jag hoppas att alla medlemmar
har kommit igång med spelet på
ett bra sätt, utan att det störs för
mycket sjukdomar eller skador.
Inget är väl mer frustrerande än
att inte kunna utöva sitt stora intresse nu när vår korta sommar
äntligen är här. Själv ramlade jag
och slog i axeln dagen före midsommaraftonen, och ett tag trodde jag att säsongens spel var
över…. Efter vila och intensivbehandling med antiinflammatoriskt
och smärtstillande var jag redo en
knapp vecka senare. Jag testade
förmågan med två tävlingar och
27 hål första dagen! Det verkar
som om min säsong är på G igen!

års sikt närma oss den nivå vi hade innan klubben ”lades ned” då
vi hade ca 150 medlemmar.
Vårens kampanj har gett oss närmare 25 nya medlemmar som vi
nu alla måste hjälpas åt med att
hälsa välkomna så att de känner
sig riktigt hemma i klubben!
Förutsättningarna för detta är ju
riktigt bra nu med bl.a. tacka vare
Danne med familjs skötsel av kiosk och range och familjen Södergrens engagerade arbete. Grunden är ju förstås själva banan och
det arbete som läggs ned för att
hålla denna i skick - tack till alla
inblandade!

nar en tävling var som är öppen
för alla som är medlemmar i en
ansluten klubb (Fogdö GK är ansluten) Anmälan är 150:- och ingen green-fee tillkommer. Detta
är ett utmärkt sätt att komma ut för
att spela många av de riktigt fina
banorna som finns i länet. En naturlig början är dock förstås att
vara med på klubbens egna tävlingar på lördagarna!

Tfn 070 209 59 04

kansli@fogdogk.se

www.fogdogk.se

Klubben har haft besök av SGF´s
konsulenter under våren. Vi har
mycket givande möten där vi har
fått råd om hur klubben och banan kan utvecklas. Dessa möten
har varit särskilt värdefulla efterKlubbens tävlingar på lördagar är som banans ”slope” under nästa
även i år mycket uppskattade. Jag år skall genomgå en justering,
vill verkligen rekommendera alla dvs en värdering av hur lätt-/svårVi vet alla hur viktigt det är med
spelad banan är allt för att spelreminst ett eller ett par slag per run- att anmäla sig och prova på vara
da som vi är nöjda med - den sto- med. Deltagande har ett antal po- sultat på banan på ett bra sätt kan
sitiva effekter: 1. Man lär känna
ligga till grund för hcp-justerinra mängden medelmåttiga slag
nya golfare i klubben. 2. Man lär
gar. Vid dessa möten fick vi och
har vi ju så lätt lätt att förtränga.
sig snabbare en del av de ibland Solö Entreprenad, som ansvarar
Men ju fler bra slag vi slår desto
roligare blir ju spelet.
lite knepiga golfreglerna. 3. Man för banans drift, en mängd förslag
sätter lite extra press på sig själv på hur banan kan göras mer inså att man kan utveckla sitt spel
bjudande för våra medlemmar
Själv har jag under de senaste
åren lagt ned en hel del resurser lite fortare. m.m m.m. Golfen är ju och för banans gäster. Bl a konstaterades att många hål har en välpå att utveckla mitt spel. Den vik- fantastisk som sport tack vare
tigaste delen har utan tvivel varit hcp-systemet som gör det möjligt digt liten skillnad när det gäller
att ta hjälp av duktiga tränare. Jag för alla att vara med i samma täv- spel från gul respektive röd tee.
Förändringar gällande detta komvill rekommendera alla att få hjälp ling. Många gånger är ju desav en utbildad instruktör för att
sutom höghandikappare väldigt
mer med största sannolikhet att
framgångsrika på tävlingar de de ske under de närmaste året!
göra spelet roligare - dessutom
fortfarande ”utvecklas” som golfminskar skaderiskerna om man
are. Utöver klubbens egna tävlin- Lycka till med sommarens spel!
har en vettig sving.
gar vill jag också rekommendera
Väl mött på banan!
Som ni säkert sett så har klubben tävlingsserien ”Sörmlandsutbyhaft en kampanj för medlemsvärv- tet”. Alla anslutna klubbar i SöPaul Andersson, ordförande
dermanlands golfdistrikt anordning. Målsättning är att på några
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Tackmåltid för Agneta och Krister
Agneta Ohlson och
Krister Eriksson som
avgick vid årsmötet som
sekreterare resp ordförande avtackades för
lång, trogen och förtjänstfull tjänst vid en
måltid på restaurang i
Strängnäs.

Kurser med föranmälan
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

Fr v: Harriet Wiik, Krister
Eriksson, Ann Johnsson,
Agneta Ohlson och AnneMarie Andersson.

Kick-off i ideella gruppen

Nytt om banan
● Vi har lagt mycket tid på bevattning och insådd av greenerna.
● Vi kommer att börja klippa
vissa utslagsplatser samt vissa
greener annorlunda! För att få
det jämnare och bättre ytor med
fint gräs!
Hälsningar Erik

Ideella gruppen genomförde
sedvanligt kick-off den 4 maj i
vackert vårväder. Information
från Solö Entreprenad om banan

mm, korvgrillning och avslutande kort golfrunda stod på programmet.

Företagsgolf
ByggRespons med chefen och
Vansöbon Thomas Linder i spetsen firade 10-årsjubileum med
bland annat en golftävling på
Fogdö golfbana över nio hål. Ett
20-tal spelare deltog. Thomas
tackade Fogdö Golf för ett bra
värdskap för evenemanget.
Nya vimplar på p-platsen.
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"Beaver Creek"
Snett till höger sett från 13:s green har några gynnare (AIK-are?) sysslat med skogsavverkning i
närheten av bäcken. Visserligen i tämligen liten skala men kanske inte helt önskvärt.

(Foto: redaktören)

Grattis Sven Nord!
HiO på hål 14 vid tävling 2 den 13 maj!
Sven slog slaget med en spoon.
Bilden på Sven är från en tid och en plats (Tallåsens minigolf) då boll
i hål på ett slag hette spik.

...och så glöm inte
att låsa cykeln
med ett rejält
vajerlås....
Nästa medlemsbrev
kommer när vi kan börja
summera sommaren.
Kom gärna med bidrag!

