
Kära medlemmar

Säsongen är för de
flesta slut, men vi till-

hör ju den priviligi-erade
skaran golfspelare som har en hemma-
bana som är öppen året runt så för en
del fortsätter säsongen ett bra tag!

Vi har haft ett bra år! Vi satsar nu mot
2018 och hälsar gamla och nya medlem-
mar välkomna till den kommande sä-
songen.

Vår kampanj för medlemsvärvning som
var så framgångsrik i år fortsätter 2018!
Fullt medlemskap första året för
1.495:-!

Vi är väldigt glada att så många nappa-
de på årets kampanj, och vill till er som
kom nya 2017 rikta en särskild aktivitet i
vår.

Skriv in den 19.e maj i era kalendrar.
Då (med reservation för ändring av da-
tum) på Pingstafton, kommer vi att ha en
särskild aktivitet för er och de nya med-
lemmar som vi får 2018. En halvdags
träning tillsammans med våra duktiga
pro´s Dennis och Hasse.

Samma dag kommer Intersport till ba-
nan för att visa upp årets produktnyhe-
ter och hjälpa till med att analysera våra
swingar med hjälp av deras Trackman
(marknadsledande system för golf-
swinganalys). Spelet blir så mycket roli-
gare om man har klubbor som passar
ens förmåga!

God Jul och Gott
Nytt År

Paul Andersson
Ordförande
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Höstårsmötet hölls i Fogdö byg-
degård den 16 november

• Oförändrade medlemsavgifter
och greenfee för 2018

• Omslopning av banan till vå-
ren, tidigast april-maj, när vi ser
hur de nysådda utslagsplatserna
har övervintrat

• De traditionella tävlingarna
fortsätter: Fogdö Trophy/Cup,
klubbmästerskap m fl. Fogdö
Trophy består av åtta tävlingar

• Klubben avser att delta i Sörm-
landsutbytet, Hösttouren och
Kuriren Cup

• Solö Entreprenad   fortsätter
som driftsansvarig för banan
2018

• Aktiviteter för årets nya med-
lemmar till våren

• Det förmånliga medlemserbju-
dandet 2017 återkommer även
nästa år

• Kerstin Södergren fick ett sär-
skilt tack för initiativet med

korvgrillning i samband med
tävlingar

• Vår ordförande Paul Andersson
gratulerades till segern i Sörm-
lands golfförbunds tävling för
klubbordföranden!

• Översynen av klubbhusets ut-
formning har inletts

• Ett välfyllt prisbord fördelades
efter säsongens olika tävlingar
(se nedan) av tävlingskommit-
téns ordförande Krister Eriksson
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Några av pristagarna....

...Nina Eriksson... ...Kerstin Södergren...

...Håkan Rundkvist...  och Bengt Karlsson.

Kort-kort från höstårsmötet

�
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Fogdö GK kunde i år redovisa
tidernas största deltagande i
Cancerfonden.

Hela 33 spelare valde att ställa
upp och stödja Cancerfonden
– ungefär en fjärdedel av antalet
medlemmar.

Dessa levererade tidernas
största summa 5 080 kr
uppmaning till nya rekord 2018.

Som jämförelse skickade
Nyköpings GK in 168 400 kr och
Torshälla GK 1 000 kr .

Vi slog rekord i Cancerslaget!

Vårt klubbhus kommer att få en
uppfräschning till nästa säsong.

En arbetsgrupp med represen-
tanter för klubb och Solö Entre-
prenad har tillsatts för att komma
med idéer och kostnadsramar.
I gruppen ingår Nina Eriksson,
Kerstin Södergren, Sven Nord,
Danne Häggström, Tomas Wahl-
qvist och Rolf Persson.

Prio ett är byte av den utslitna
golvmattan. En hörnsoffa och ett
ovalt soffbord är inköpt på Röda
Korsets "Kupan" i Strängnäs och
placeras på lämpligt ställe (se
bilden t h).

Någon ommålning av väggarna
är inte nödvändig. Trallgolvet
utomhus behöver behandlas, an-
tingen genom slipning och/eller
ytbehandling.

Eventuellt kommer ett tak över
halva uteplatsen att bli aktuellt.

Kerstin Södergren har lovat att
fixa nya gardiner.

Uppgraderingen av klubbhuset

Vintergympa dig
i form till nästa
säsong!

Gymnastiken börjar måndag
8 januari kl. 19-20 i Fogdö-
hallen. Alla är välkomna!
Mer info: 073-180 41 42.
Hälsningar Nina

Den här vackra kopparormen/ormslån (trots namnet en harmlös ödla) slingrade sig fram över gångstigen
på väg till femmans tee en dag i somras. En av många små fina naturupplevelser en golfare får var med om.

Ett ringlande sommarminne



Nästa
medlemsbrevkommer närdet våras!Kom gärna medbidrag!


