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Ordföranden har ordet
Sommaren har kommit en bra bit på väg och vi är snart inne i augusti. Man förvånas över att tiden
går så fort, men så är det när man har roligt.
Banan är i toppskick efter ett förtjänstfullt arbete av våra banarbetare. Vi har haft varierande väder
under sommaren med dagar av fantastiskt väder för golf och padel, andra dagar med så mycket regn
att vi tvingats stänga golfbanan. Så är det och så ska det vara, hellre variation än brännan som var
förra året.
Golfveckan var som vanligt lyckad med stora startfält i alla veckans tävlingar. Upplands Gentlemen
var regnig, men övriga dagar var vädrets makter med oss. Förutom golfveckan, så håller vi juli månad
i stort sett tävlingsfri för att ge medlemmar som inte tävlar och greenfeegäster möjlighet att komma
åt starttider. Vårt beslut att gå med i Golfhäftet har visat sig vara lyckat med många gäster som
annars kanske inte valt att åka till vår klubb.
Medlemsmötet 16 juli samlade över 50 medlemmar, vilket vi tycker är jättebra. Många synpunkter
kommer fram i dialogen med styrelsen och tillsammans med medlemsenkäterna ger dessa utbyten
bra input för framtida beslut i klubben.
Det är bara en månad till klubbens KM och vi hoppas att många anmäler sig till start, precis som
traditionen bjuder. Vårt klubbmästerskap är unikt i distriktet vad avser deltagande, många klubbar
får inte ihop tillräckligt många deltagare för att ens kunna genomföra ett KM.
Svinga lugnt…..
Håkan

Rapport från informationsmöte den 16 jul
Dryga 50 personer deltog vid den årliga informations- och grillkvällen. Det blev en mycket lyckad
tillställning med information från ordförande, klubbchef och alla kommittéer. Möjlighet gavs att
ställa frågor till styrelsen i samband med föredragningarna. Styrelsen kommer att behandla de
förslag som framkom vid mötet på kommande styrelsemöten.
Kvällen avslutades med att krögaren serverade en utmärkt grillbuffé och en jättegod Tiramisu.

Golfveckan
Vecka 28 (8-13 juli) genomfördes årets golfvecka som blev mycket lyckad med hela 871 deltagare.
En nyhet i golfveckan var Golfhäftet Trophy, populär tävling med många deltagare, plus många
greenfee gäster.
Nu hoppas vi på många deltagare i de fyra kvarstående tävlingarna i år.

After work / After golf
Under sommaren har vår krögare Tomas arrangerat tre AW-kvällar med musikunderhållning. Det har
varit både räkfrossa (två gånger) och tacobuffé. Senaste gången (fredagen den 26 juli) var det över
100 personer som kom på räkfrossan och det var extra roligt att många av gästerna inte var
golfare.... ännu. Omdömet från både gäster, krögare och klubb är att det varit tre mycket lyckade
arrangemang. Vi hoppas att det kommer flera AW´s framöver.

Juniorverksamheten
Det är mycket glädjande att juniorverksamheten är större än på många år. Det är ett 20-tal juniorer
som deltar i träning både onsdagar och söndagar.

Rapport från marknadskommittén
Widerlöv & Co ny sponsor
”Vi finns där vi verkar” är Widerlöv & Co:s filosofi. Idag har de kontor på två ställen i Uppsala.
Företaget är sedan några veckor tillbaka ny sponsor i klubben och med intresse för både golf och
padel. Vi hälsar företaget välkomna.
Profilera dig på golfbanan
Den första profilerade medlemssoffan finns nu på plats och kan avnjutas inför
utslaget på hål nr 9. - Björntjänst till er tjänst med nöje och kultur - är först på
plats på banan med en förstklassig soffa att profilera sig och sitt företags
tjänster.
Intresset bland medlemmar och sponsorer för att ”sponsra och profilera sig” är
positivt och det finns plats och möjlighet för fler. Soffan är av mycket hög
kvalitet och är underhållsfri. Golfklubben kommer under åren soffan är ”din”
ansvara för att soffan alltid är ren och snygg, värdig ditt namn eller det du vill
profilera. Har du frågor eller behöver mer information, kontakta Kai Johansson på telefon 0706552908 eller kai.johansson@yahoo.se

Rapport från seniorkommittén
Upplands Gentlemen
Måndagen den 8 juli gick årets upplaga av Upplands Gentlemen av stapeln. Det var 104 personer
anmälda till tävlingen som spelades i tre klasser. Vinnare i A-klassen blev Ronny Wahlgren på 69 slag.
B-klassen vanns av Peter Larsson på 71 slag medan C-klassen togs hem av Claes-Håkan Sandberg på
73 slag. Ett extra pris lottades ut med en veckas vistelse med golf och dubbelrum för två personer på
Bandama Golf Club Gran Canaria. Den som vann detta fina pris var Hans-Bruno Tapper. Stort grattis
till alla vinnare.
Senior Power
SeniorPower gör nu uppehåll för den här säsongen men återkommer med full styrka nästa säsong!
Detta gäller även Peter Pro:s golfträning.
Onsdagsgolfen den 31 juli
Den 31 juli återupptar vi efter ett par veckors uppehåll Onsdagsgolfen för Damer och Herrar 55+. Vi
önskar alla nya och gamla deltagare välkomna tillbaka. Din anmälan gör du på ”Min Golf” och vi har
kanonstart klockan 08.00. För mer information kontakta Kai Johansson på 070 - 655 29 08 eller
kai.johansson@yahoo.se
Onsdagsgolfen den 7 augusti
Som en tävling i tävlandet på onsdagar har vi den 7 augusti Red Tee Master och Orange Tee Master.
Detta innebär att alla herrar spelar från tee 47/röd tre och samtliga damer spelar från tee 38/orange
tee. Anmälan i vanlig ordning på ”Min Golf”.
Greenfeerundan den 29 juli
Den 29 juli spelar vi tredje omgången av Greenfeerundan på Gävle Golfklubb och deras
mästerskapsbana Avan.
Avan är en utmanande parkbana nära Gävlebuktens stränder där vinden kan vara en avgörande
faktor. Banan är uppmuntrande för nybörjare och bogeyspelare tack vare hindrens placering, med
stora möjligheter att variera tee’s placering och de alternativa spelvägarna.
Din anmälan gör du på ”Min Golf” eller direkt till Kai Johansson på sms- 070-655 29 08 eller
kai.johansson@yahoo.se. För detta arrangemang har vi busstransport från vår klubbhusparkering.
Välkomna!

Greenfeerundan den 19 augusti
Vår årligt återkommande tävling Greenfeerundan avslutas med finalspel den 19 augusti på vår
hemmabana. Tidigare spel och tävlingsplatser har varit Burvik, Uppsala och Gävle. Anmälan görs på
”Min Golf”. Tävlingsavgiften för spelare som tidigare under säsongen deltagit i Greenfeerundan är 50
kr. För spelare som tidigare under säsongen inte spelat är avgiften 100 kr.
Tour Åland Cup 2019
För fjärde året i rad arrangerade och genomförde klubbens seniorer Tour Åland Cup tillsammans med
Eckerölinjen och Sundbergs Buss. Årets tävling spelades i år på klubbarna Eckerö Golfklubb och
Ålands Golfklubb (Kungsbanan). Två banor med mycket med olika design och layout, spännande och
krävande upplevelser. Efter två speldagar och i strålande solsken förrättades prisutdelning.
Damerans segrare: Annelie Grabe på 158 slag. 2:a Ulla Bergström Johansson 162 slag. 3:a Marianne
Schöön 162 slag. 4:a Lotta Axelsson 162. 5:a Lotta Sandqvist 168 slag.
På herrsidan segrade: Clas Wahlberg 152 slag. 2:a Leif Axelsson 157 slag. 3:a Jan Eklöf 157 slag. 4:a
Lennart Jakobsson 164 slag. 5:a Ronny Sarén 165 slag. 38 spelare deltog i Tour Åland Cup.

Rapport från damkommittén
Ladies Open
Den 9 juli gick årets upplaga av KPMG Ladies Open av stapeln. 44 anmälda lag gick ut och spelade 18
hål en lite kylig och molnig dag. Vi slapp i alla fall regn. Vinnare blev lag Classon/Karman före lag de
Joung/Bernelind och lag Lundin Nyysti. Vi gratulerar de bästa lagen. Efter rundan bjöds vi på en god
lunch och prisutdelning i sol. Prisutdelare var Karin Francois, KPMG. Ett extra pris lottades ut med en
veckas vistelse med golf och dubbelrum för två personer på Bandama Golf Club Gran Canaria. Den
som vann detta fina pris var Sofie de Jounge.
Hemliga resan
Den 18 juli åkte 34 damer med Sundbergs buss till Sigtuna GK där vi spelade 18 hål på deras fina bana
i stålande sol. Vi bjöds på en god smörgås och kaffe vid ankomsten och god mat efter rundan.
Vinnare av tävlingen blev Birgitta Wahlgren.
Golfsystrar
Den 1 augusti drar vi igång med Golfsystrar igen efter uppehållet i juli. Vi går ut 15:30 varje torsdag
fram till mitten av september och spelar 9 hål. Vi får hoppas på bättre väder än vad vi hade före
midsommar. Tänk på att anmäla senast dagen innan i receptionen. Tala där också om ifall du vill äta
lite mat efter rundan.

Rapport från bana / anläggning
Golfveckan har passerat med många golfare på banan och många har också givit oss goda vitsord om
banans status, vilket är trevligt att höra.
Vädret har varit till vår fördel med både regn, sol och lagom värme.

Vi har med frivilliga krafter röjt en hel del sly utmed banan för att lättare hitta ”bortsprungna” bollar
till glädje för speltempot.
Den vanliga driften fortgår med bland annat vältning av greenerna två gånger per vecka, luftning av
greenerna är genomförd, nu pågår knivluftning av fairways.
Vi ber alla som ”råkar” komma i en bunker att kratta efter sig och lämna krattan i bunkern så att det
underlättar för klippningen runt dem. Vi råder dessutom spelare att ta ur flaggan när man plockar
upp bollen ur hållet, det blir tyvärr mycket lätt skador på hålkanterna när det är trångt.
Nu hoppas vi fortsatt på ”balanserat” väder med lagom av allt.
Stort tack till banpersonal och frivilliga som gör ett mycket bra jobb.
Sist men inte minst en uppmaning: GLÖM INTE LAGA ERA NEDSLAGSMÄRKEN PÅ GREENERNA.

Inbjudan till DM Uppland 2019
Följande klasser avgörs den 11 augusti. Anmälan senast 5/8 klockan 18.00 via golf.se eller Sigtuna GK.
Klass
D
D21
D30
D50
H
H21
H22
H40
H50

Hcp-gräns
12,4
30,0
30,0
30,0
8,4
12,4
12,0
15,0
18,0

Antal hål
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Tee
Blå
Blå
Blå
Röd
Vit
Vit
Vit
Vit
Gul

Spelplats
Sigtuna GK
Sigtuna GK
Sigtuna GK
Sigtuna GK
Sigtuna GK
Sigtuna GK
Sigtuna GK
Sigtuna GK
Sigtuna GK

Följande klasser avgörs den 3 september. Anmälan senast 27/8 klockan 20.00 via golf.se eller
respektive arrangörsklubb.
D60
D70
D75
H60
H70
H75
H80

34,0
34,0
34,0
26,0
26,0
34,0
34,0

27
18
18
27
27
18
18

48
48
48
Gul
Blå
48
48

GolfUppsala/Söderby
GolfUppsala/Söderby
GolfUppsala/Söderby
Vassunda GK
Vassunda GK
GolfUppsala/Söderby
GolfUppsala/Söderby

Golfresa anordnad av klubben
Intresset för att delta i klubbresan vecka 16 och/eller 17 nästa år
är stort. Cirka 30 personer har anmält intresse och hittills har 19
personer bestämt sig och bokat flygresan till Gran Canaria.
Följande ingår i paketet
•
boende i dubbel- eller enkelrum
•
transfer från och till flygplatsen
•
fri golf samtliga dagar
•
halvpension inklusive 2 temakvällar (BBQ AFTON OCH
TAPAS AFTON)
Pris för ovanstående (observera att vi har reserverat 30 platser per vecka, först till kvarn….)
•
•
•
•
•
•
•
•

dubbelrum med balkong/terrass 645€ per person (pp)
enkelrum 749€ pp
dubbelrum för enkelrums bruk 910€
dubbelrum utan balkong 595€ pp
bokningsavgift 20% av kostnaden , betalas senast 31 augusti
slutbetalning (resterande 80%) 15 dagar innan ankomst
vid avbokning senast en vecka innan ges full återbetalning, senare än en vecka ger 75%
återbetalning
vid bokning två veckor erhålls 15% rabatt på andra veckan

Flygresa
Flygresa ingår inte utan bokas av var och en enligt egna önskemål. Norwegian har flyg varje dag i
veckan medan SAS har lite färre avgångar. Man kan även boka flygstolar via t ex Apollo och Ving.
Vill du anmäla intresse eller få mer information?
Kontakta Anders Fors på 070-6543380 eller via mail anders.forss99@gmail.com

Golfhälsningar från
Anders Fors
Klubbkommittén

