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MED

LEMSB
REV FÖR FOGDÖ GOLFKLUBB

Från ordförandens horisont:
Golfsäsongen lider mot sitt slut
och vi kan se tillbaka på ett bra
år för Fogdö GK.
● Medlemsökning med 25 procent - vi satsar på att komma
upp i det medlemsantal som vi
hade före “nedläggningen”.
● Den nya organisation för banskötseln, under ledning av
Bengt, har kommit igång bra.
Trots utmanande väderförutsättningar har banan hållit
acceptabel kvalitet. Nu i höst är
den riktigt bra! När vi bedömer
bankvaliteten är det viktigt att
komma ihåg att de ekonomiska
förutsättningarna skiljer sig

mycket jämfört med de flesta
andra banor.
● Klubben är väldigt glad för
driftbolaget Solö Entreprenad´s fortsatta engagemang
och vi gläder oss åt att det ekonomiska utfallet för året ser ut
att bli positivt

bund, Sörmlandsutbytet och
Hösttouren, samlade många
besökande golfare. Många av
de ca 65 startande på Hösttouren berömde kvaliteten på banan vilket gläder oss alla.

● Tävlingsverksamheten har fungerat mycket bra och är en viktig del av klubbens verksamhet. Ett stort tack till tävlingskommitten med dess ordförande Krister Eriksson.

Avslutningsvis så hälsas alla
medlemmar välkomna till
Höstårsmötet den 16:e November 19:00 i Fogdö Bygdegård.
Prisutdelning, verksamhetsplan och
budget för nästa år
står på programmet.
Fika serveras förstås!

● Klubbens båda tävlingsåtaganden inom Sörmlands Golfför-

Paul Andersson
ordförande

Uppgradering av klubbhuset
Vårt klubbhus har inte förändrats nämnvärt under senare år.
Mysfaktorn är väl inte den högsta, något vi förhoppningsvis
kommer att kunna förbättra till
nästa säsong.
En arbetsgrupp med representanter för klubb och Solö Entreprenad har tillsatts för att komma
med idéer och kostnadsramar.
I gruppen ingår Nina Eriksson,
Kerstin Söderlund, Sven Nord,
Danne Häggström, Tomas Wahlqvist och Rolf Persson.
Tänkbara åtgärder är till exempel trallbyte och skärmtak på
utsidan, ommålning av innerväggarna, ny matta inomhus, kom-

Tfn 070 209 59 04

pletterande möbler
(soffgrupp, fåtöljer?), några tavlor
och eventuellt en
omdisponering av
de tillgängliga ytorna vad gäller reception, förråd etc.
Även självbetjäningen tarvar en
uppdatering.
Detta blir möjligt
tack vare årets goda
ekonomiska utfall.Vi
återkommer med
mer info när planerna börjar konkretiseras.

kansli@fogdogk.se

www.fogdogk.se
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Positiva siffror!

Nya utslagsplatserna anlagda

- Det ser riktigt bra ut så här
långt när det gäller ekonomin
för Fogdö golfbana, säger Rolf
Persson på Solö Entreprenad.

Nya utslagsplatserna på hål 1,3,7
och 9 håller på att växa till sig
och kommer i bruk under vår/

- Såväl antalet medlemmar som
greenfeeintäkter har ökat, konstaterar han.
- Överskottet går tillbaka till banan. Därför har vi kunnat investera i nya tees och kan börja
uppsnyggningen av klubbhuset.

Från PGA
Pro

Ny tee på 3:an.

Dennis och Hasse genomförde
två golfskolor under sommaren.
Nästa år ska de försöka med
introduktionskurs/enklare variant av grönt-kort-utbildning.

Ny tee på 7:an.

Dennis Eriksson med några av
sommarens golfelever.

Nya scorekort
Den första upplagan av våra nydesignade scorekort är slut och
nya är tryckta och klara.
En justering är
gjord: avstånden för gul och
blå tee är nu
samma som för
röd på första
hålet.
Nya korten
trycks i en begränsad upplaga
och kommer i sin tur att ersättas
när omslopningen är gjord.

Grisskador bort på 17:e.

Ny tee på 9:an.

försommar nästa år beroende på
övervintringen. Nedan några
bilder med ideellt arbete.

INSPEL – medlemsbrev för Fogdö GK
Några resultat
KM
Herrklass
1. Dennis Eriksson
2. Magnus Myllis, Vidbynäs GK
3. Daniel Häggström
Damklass
1. Nina Eriksson
2. Kerstin Södergren
3. (sekretess)
Hcp-klass
1. Ken Wettergren, Kinds GK
2. Magnus Myllis, Vidbynäs GK
3. Dennis Eriksson

Sörmlandsutbytet på Fogdö
1. Andreas Karlsson, S-näs GK
2. Mikael Gillisson, Strands GK
3. Reyhan Kara, Gripsholms GK

C-klass
1. Bengt Hellsten, Gripsh.. GK
2. Gert Fundin, Stallarh.. GK
3. Åke Karlsson, Gripsh. GK

Hösttouren (slaggolf)
A-klass
1. Peder Gadde, S-näs GK
2. Bengt Karlsson, Fogdö GK
3. Kjell-Ove Eriksson, Torsh. GK

Samtliga resultat på Min Golf.

B-klass
1. Håkan Rundkvist Fogdö GK
2. Owe Asplund, S-näs GK
3. Nils Wolpher, Trosa GK
Foto: Krister Eriksson

Mekonomen hälsade på
Ett tiotal anställda på Mekonomen i Strängnäs genomförde en
företagsaktivitet den 27 september på vår golfbana. Efter välkomstord av Jens Persson och
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fika spelade man bästboll över
de fem hålen på inre rundan. De
flesta var rena nybörjare och fick
en första introduktion på rangen
innan man gick ut på banan.

Lyckad medlemskampanj
Klubbens kampanjerbjudande
för nya medlemmar
har givit närmare 30 nya medlemmar.

Nära
30lenmymaar

Det gäller nu
med
att få så många
som möjligt att
fortsätta som ordinarie medlemmar i klubben nästa år. Därför
skickas en inbjudan till dessa i
början av december.
Medlemskampanjen fortsätter
nästa år då klubben bjuder till
introduktionsdag för årets och
nästa års nya medlemmar.
För många deltagare var detta första mötet med golfsporten.

Ideella gruppen avtackades med
sedvanlig lunch

Ideella gruppen avnjöt den sedvanliga lunchen som ett tack från
Solö Entreprenad för den gångna säsongens olika insatser.
Värd var Rolf Persson som berättade litet om årets resultat och
kommande planering.

Nästa medlemsbrev
kommer i december.
Kom gärna med bidrag!

