
Inte mycket tydde på att golf-
säsongen närmar sig när
Fogdö Golfklubb samlades till
vårårsmöte 10 mars i Fogdö
bygdegård. Ett femtontal
medlemmar hade trotsat den
nyfallna snön och de ishala
vägarna på Fogdölandet.

Klubbens ordförande Paul An-
dersson (t h) skötte ordföran-
deklubban och Anders Kroné
svarade för sekreterarskapet.

Ur verksamhetsberättelsen
saxar vi följande:
● antal fullvärdiga medlemmar
var under 2017 98 st och antalet
greenfee-medlemmar 29. En ök-
ning från året innan.

● resultatrapporten visar gläd-
jande svarta siffror
● planering och arbete inför
årets omslopning har genom-
förts. Några nya utslagsplatser
samt bättre anpassning av röd
tee är att vänta
● fjolårets framgångsrika kam-
panj för nya medlemmar ska
fortsätta i år ("nybörjarträff" pla-
nerad till den 19 maj)
● föreningens Facebook-sida är
en viktig kommunikationskanal
● 21 tävlingar har genomförts
med många deltagare (förutom
klubbtävlingar även Sörmlands-
utbytet 34 starter, Kuriren Cup
10 lag à 2 spelare, Hösttouren 68
starter, Cancerslaget 33 deltaga-
re vilket genererade 5080 kr
som oavkortat sändes till Can-
cerfonden - rekord hittills!)
● sammanfattningsvis ser klub-
ben fram emot fortsatt god ut-
veckling på alla fronter och en
härlig golfsäsong

Diskussion och information
efter årsmötet
Bland annat framkom följande:

● omslopning i slutet av säsong-
en
● förhoppning att nysådda tees
övervintrar optimalt
● några utslagsmattor byts ut
● maskinparken har  servats och
kompletterats med bl a hålpip-
luftare för ännu bättre greener
● förslag framfördes om bl a
mentorskap för nya medlemmar,
ungdomssatsning i samarbete
med skolan
● klubben ska medverka på
"Mälardagen" 18 augusti för att
marknadsföra sporten och klub-
ben
● arbetet för att få fler hålsponso-
rer fortsätter
● klubbens förutsättningar för att
erbjuda företag golf som av-
dragsgill friskvård ska undersö-
kas
● klubbhuset kommer att snyg-
gas till med bl a soffgrupp med
soffbord, ny matta, nya gardiner
och eventuellt ett skärmtak över
del av altanen
● Daniel Häggström med döttrar-
na Tilda och Tuva svarar även i
år för service och försäljning i
shopen

Ordföranden har ordet:

Kära medlemmar!
– Nu är det äntligen dags! Mars
och april har varit en hård pröv-
ning för oss golfare. Men nu
kommer våren med besked!
– Fairways på vår fina bana är i
toppskick och det börjar växa
lite på greeenerna!

 – Alla har fått årets tävlingspro-
gram per mail hoppas jag, och
jag vill återigen rekommendera
alla som inte varit med på täv-
lingar tidigare att pröva på. Ett
ypperligt bra sätt att lära känna
andra medlemmar!

 – Den 19 maj kommer Intersport
till banan för att visa utrustning

och hjälpa oss att analysera våra
swingar med hjälp av deras
Trackman. Samma dag har vi en
träningsdag för våra nya med-
lemmar från 2017 och 2018.

Välkomna till en härlig
golfsäsong!

Paul Anderson

Tfn 073-728 66 86 kansli@fogdogk.se www.fogdogk.se
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APRIL
28  Första flaggtävlingen,
Dennis E.

MAJ
5  Kuriren Cup, Daniel H.
 www.kurirencup.se
12  Tävling 1, Kjell L.
19  Tävling 2, Nina E & Kerstin S.
26 Irish Greensome, Dennis E.

JUNI
2  Tävling 3, Daniel H.
9  Tävling 4, Nina E & Kerstin S.
16  Scramble, Dennis E.
22  Midsommarslaget,
 Nina E & Kerstin S
30 Tävling 5, Daniel H.

JULI
7 Cancerslaget (3-mannalag
scramble), Kjell L.
14  Tävling 6, Nina E & Kerstin S
21 Se hemsidan
28 Se hemsidan

AUGUSTI
4  Tävling 7, Daniel H.
11 Tävling 8, Dennis E.
18  KM , Styrelsen + TK
19 KM, Styrelsen + TK
25  Valfri tee, Kerstin S/Nina E.

SEPTEMBER
1  Sörmlandsutbytet 2018,
 Styrelse + TK
8  Sista chansen, Kjell L.

OKTOBER
18  Hösttouren 2018, TK

Anmäl dig via fogdo.se!

Första start kl 8.30!!

Info om slutspel i Fogdö Cup se
tävlingsbestämmelserna på vår
hemsida.

Tävlingsledare
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

#

Tävlingprogram

Daniel Häggström och hans
två döttrar Tilda och Tuva har
fortsatt ansvar för shop och
kiosk.

April – september
Lördagar 9 – 13.30.
(Vid tävling 8 – 13.30)
Sön-/helgdagar 9 – 13.30

Dessutom:
9 juli – 3 augusti
Alla dagar 9 – 13.30

Öppettider i shop
och kiosk 2018

Tjejgolf varje
onsdagskväll
Start 16 maj

Klubbens tjejer möts till trevlig
samvaro med mycket golf varje
onsdag kl 17 – 17.30 . Vi startar
den 16 maj. Varmt välkommen!

Den 19 maj dukar vi upp för be-
sök av Intersport i Strängnäs och
deras utprovning av klubbor
med Trackman-utrustning.

I första hand blir detta en upp-
taktsträff för nya medlemmar
2017 men också för oss andra
medlemmar som vill testa sin
sving och känna på årets klubb-
nyheter.

(Från Trackmanbesöket för två år
sedan).

Upptaktsträff för
nya medlemmar

Mälardagen
18 augusti
Fogdö GK deltar i Mälardagen
den 18 augusti i år, då kommu-
nens föreningar visar upp sig
nere i Västerviken.

Fogdö Golf slår ett slag för spor-
ten och för vår fina förening.

App-tips!
Här är en app till
mobilen som
inte verkar så
tokig. Några av
funktionerna:
hitta golfklubb, regler och quiz,
tidsbokning, scorekort, för sta-
tistik, slopekalkylator, vägbes-
krivningar till alla golfklubbar
med flera.

Under den här rubriken kan du
lägga ut en "annons" om du vill
sälja, köpa eller byta golfutrust-
ning. Skicka ett mejl till redaktö-
ren – e.postadress på första
sidan.
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Styrelse 2018

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.

Från
PGA Pro

Golfskola
v.25 och v.32
700kr/spelare/vecka

Avrostningskurs
1/5 10:00 - 12:00
300kr/spelare

Anmälan till Dennis på
0737152213

Seniorträning
för Hasse Göthberg
lördagar 15-17 och onsdagar 17-
19 t o m maj månads slut.

Utöver detta och vanliga privat-
lektioner och nybörjarkurser
kommer vi köra en introduktions
kurs för grönt kort över två da-
gar för den som kanske inte är
helt säker på om golf är något
för dem.

Mer info om detta kan de läsa på
vår hemsida

Nytt om banan
● Vi har servat alla maskiner,
investerat i en hålpip-
luftare (t h),
köpt sand för
dressning av
greener - nu har
vi två fairway-
klippare och två
greenklippare
som fått nya
knivar

● Arbetet fortsätt-
er med att fixa till
våra nya tees

● Många som spelat nu under
våren, vilket är fantastiskt kul

● Vi jobbar för fullt med mark-
nadsföring på bla Facebook,
vilket 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 Erik Persson
på 070-323 21 14!

Golfparkering
"ockuperas"
Om du lördagen den 30 juni und-
rar varför det är extra många bi-
lar på P-platsen vid Bergsham-
marsvägen så är det deltagare i
en "Bygdevandring" arrangerad
av Fogdöns hembygdsförening.

Man ska vandra på upptäcktsfärd
längs allén mot Bergshammars
herrgård och bl a bekanta sig
med det gamla "hospitalet".

Ordförande:Paul Anderson

V. ordf/utbildningsansvarig:
Harriet Wiik

Sekr: Anders Kroné

Kassör: Ann Johnsson
GIT/medlem: Ann-Marie
Andersson

Ersättare: Daniel Erikstam, Jör-
gen Södergren, Krister Sand-
berg och Erik Zetterlund

Revisorer: Bengt Karlsson och
Björn Liljehag. Ersättare: Hans
Larsson
Valberedning: Nina Eriksson
(sammankallande), Daniel Hägg-
ström och Kerstin Södergren

Daniel Häggström behöver en litet större frys
till shopen - ca 60 liter.

Hör av dig till Danne om du har frys som du
kan erbjuda honom för en billig slant, eller
rent av gratis. Telefon: 070-224 10 24
Epost: golfkiosken@gmail.com

Grattis
Björn!

Årets
första
  HiO!
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Till sist: en liten norsk
räkneövning

Nya, enklare
golfrelgler 2019
De två internationella regelorga-
nisationerna R&A och USGA har
under fem års tid arbetat med att
förenkla och modernisera golf-
ens regelverk.

Förslaget innebär att golfregler-
na ska bli färre,   enklare och
skrivna på ett lättare språk, vil-
ket är bra för spelet både idag
och i framtiden.

En "Guidebook" kommer i sep-
tember. Först då är de fullständi-
ga golfreglerna 2019 offentlig-
gjorda.

R&A rekommenderar alla länder
att vänta med information och
utbildning till årets fjärde kvar-
tal.

SGF och dess regelkommitté
jobbar med översättningar och
kommer att vara redo att utbilda
Golfsverige från oktober 2018.

Då är det också fritt fram att
plugga in och prata om golfreg-
lerna 2019, hur mycket och hur
ofta som helst. Källa: SGF

De första detaljerna kring det
nya världshandicapsystemet där
dagens sex stora system ska bli
ett har presenterats.

Från år 2020 kommer världens
alla golfare att kunna jämföra sig
med varandra och spela på lika
villkor överallt.

Det är viktigt att du under 2018
och 2019 registrerar så många
handicapronder som möjligt.

Spelarens handicap kommer att
baseras på snittet av de åtta
bästa av de tjugo senast regi-
strerade handicapronderna.

Källa: SGF.

Nya myshörnet i klubbhuset

Nu är vår hörnsoffa på plats för avkoppling för trötta (?) golfare. Först
att prova var shop- och kioskföreståndare Daniel Häggström med
sonen Loke. De nya gardinerna har inhandlats, sytts och satts upp av
Kerstin Södergren. Tack Kerstin!

Världshandicapsystem 2020

Nästa medlemsbrev
kommer till sommaren när säsongen är igång på riktigt.

Kom gärna med bidrag!

Playtjänst på golf.se
Nu finns Svenska Golfförbundets rörliga material samlat
på ett och samma ställe.

Börja spela golf, Footgolf, Golfens IT-system (GIT), Vision
50/50, Golfbaneskötsel och Handigolf är några av katego-
rierna i den tydliga toppmenyn.

https://golf.se/play/


