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Väntans tider är snart över! 

När jag nu skriver detta så vet jag att rangen öppnar till helgen (fred 13/4). När banan öppnar vet vi 
inte ännu men det kan gå fort om vi har vädergudarna med oss. Vid de okulärbesiktningar som vi gjort 
på banan så verkar det som om övervintringen gått bra och greenerna ser lovande ut. 

Sedan förra ordförandebrevet så har vi knegat på och haft ett antal möten, några kommenteras längre 
ned i texten. Förutom styrelsemöte så har vi genomfört en ”strategidag” med deltagande från samtliga 
kommittéer. Vidare har projektgruppen för Vision 50/50 jobbat på och även haft en förankringsprocess 
med hela styrelsen.  

Inom styrelsen har vi påbörjat en uppdatering av den ”Arbetsordning för EGK” som utarbetades kring 
årsskiftet 1999/2000. Detta är ett värdefullt dokument, vilket Peter Börjesson hittade i arkivet, som 
anger hur arbetet i såväl styrelse som kommittéer skall tillgå samt vilka befogenheter och skyldigheter 
som gäller. 

 

VISION 50/50 

Projektgruppen har nu genomfört steg 1 och 2 i arbetsprocessen. Steg 3 kommer att påbörjas efter ett 
kickoff-möte med SGF i Linköping 16/4. 

Det mest konkreta som hittills åstadkommits är ett förslag till formuleringar gällande EGK´s Vision, 
Verksamhetsidé och Värdegrund (V/V/V).  

Som sagt är det än så länge ett förslag, vilket styrelsen står bakom, och vi har påbörjat att testa 
materialet hos olika intressentgrupperingar inom klubben. Så snart vi känner att vi har en stor del av 
klubben som ställer upp på förslaget kommer vi att offentliggöra det i hopp om att det kommer att 
gillas av samtliga medlemmar. 

 

SMÅLANDS VÅRMÖTE 

Själv har jag deltagit i Smålands Golfförbunds Vårmöte, vilket avhölls i Växjö den 24 mars, och leddes 
förtjänstfullt av vår distriktsordförande Kristina Carlo. Av distriktets 45 klubbar var ett 20-tal 
representerade vid mötet. Förutom sedvanliga årsmötesärenden så fick vi bla ta del av följande 
presentationer 

1. Bobban Frisk (Bankonsulent) framhöll starkt att golfbanor inte är de ”miljöbovar” som många 
tror. Han uttryckte det bl a som ”vattnet som vi tar in är oftast skitigare är det vatten vi släpper 
ut”. Vidare presenterade han rön som visar att störst slitage på greenerna kommer från skor 
med ”små och spetsiga gummidobbar”. Golfskor med vanliga utbytbara gummispikar eller 
bredare fasta gummidobbar är mer skonsamma. Ett annat budskap var att för höga 
hastigheter (stimpvärden > 10) på greenerna är den faktor som har störst negativ inverkan på 
speltempot. 
 

2. Sandra Tancred visade en del analyser som hon i sin egenskap av Klubbrådgivare kan hjälpa 
golfklubbarna med. I GIT finns mycket information lagrad vilken kan utgöra bra underlag inför 



klubbarnas planering och beslut. Det kan t ex gälla beläggningsstatistik, medlemmarnas spel- 
& tävlingsfrekvens samt besökande gäster. 
 

3. Pierre Oksanen (Tävlingsansvarig i distriktet) presenterad distriktets tävlingsprogram för 
seriespel.  
 
Det slog mig att EGK inte är särskilt aktivt i seriespelet. Jag såg att det enbart var H40-
grabbarna som deltagit med ett lag. Jag skämdes - vi är en av de äldsta och mest anrika 
klubbarna men kan inte (vill inte?) få till deltagare som representerar vår fina klubb. 
 
 

4. Kristina Carlo beskrev de frågor som står på agendan inför det förestående förbundsmötet för 
SGF den 22 april i Sollentuna. Som distrikt har vi att ta ställning i ett antal frågor, bl a ett projekt 
gällande modernisering av GIT och ett antal propositioner. Gällande GIT-projektet tillstyrkte 
de närvarande klubbarna att distriktets representanter skall rösta för projektets 
genomförande. 
 

EGK – STRATEGIDAG 

Söndagen den 25/3 hade styrelsen ett möte med våra kommittéer – det var ett aktivt gäng som 
samlades. Syftet med detta möte var 

- dels, att styrelsen för första gången skulle få tillfälle att för ett större gäng engagerade 
medlemmar ”trycktesta” ett utkast till Vision/ Verksamhetsidé / Värdegrund. 
 

- dels, att kommittéerna skulle få kännedom om varandras verksamhetsplaner för 2018. 

Till min stora glädje så verkade de flesta gilla den Värdegrund som utarbetats i Projekt Vision 50/50. 
Visionen och Verksamhetsidén var kanske inte något nytt eller heta frågor men de nyckelord som 
presenterades under rubriken Värdegrund skulle kunnat vara det.  

Därefter vidtog en kort presentation av respektive kommittés verksamhetsplaner och här gick 
diskussionerna höga – oftast gav kommittéerna uppskattning till varandra men en och annan ”hård 
tackling” utdelades även. 

Under kommitté-presentationerna slog det mig att vi har flera engagerade och kunniga medlemmar i 
klubben och som drar ett tungt lass. Det är dock synd att inte många fler vill eller kan bidraga i det 
ideella arbetet med att utveckla vår golfklubb. 

 

GAMLA GRABBAR 

Tisdagen 3 april hade GG upptaktsmöte. Det var med stor glädje som jag kunde konstatera att 
klubbhuset kryllade av ”grabbar” – den ene vitalare än den andre – och engagemanget var stort. 

Detta är ett gäng som inte enbart tävlar mot varandra och har trevligt tillsammans utan de gör även 
en stor och viktig arbetsinsats i klubben. 

Jag hade förmånen att få presentera styrelsens förslag till V/V/V-dokument och även här verkade 
texterna utfalla till belåtenhet. Efter en stunds diskussioner framfördes även förslag till förbättring/ 
förtydligande på en punkt – styrelsen har nu tillstyrkt denna komplettering. 

Damkommittén kommer att ha sitt upptaktsmöte 24 april och då kommer Annica Ericsson presentera 
motsvarande V/V/V-material för denna viktiga medlemsgrupp. Det är spännande att få höra vad denna 
gruppering anser. 



 

LOKALA REGLER 

Under mötet med GG framfördes även synpunkter på vägar ute på banan och då främst gällande frågan 
om ”fri droppning”.  

Med anledning härav kommer vi  - d v s vår medlem Åsa Gustavsson  och tillika Förbundsdomare –   att 
utarbeta nya lokala regler som skall börja gälla före tävlingssäsongens början.  

I Bankommitténs utvecklingsplan har vi redan intagit att vägar och stigar på banan skall renoveras. Som 
en följd av detta arbete kommer vägarnas/ stigarnas gräns-definitioner att framgå tydligare och 
därmed kommer tolkningssvårigheterna förhoppningsvis att elimineras. Det kan dock tänkas att detta 
arbete inte hunnit slutföras helt då de nya lokala reglerna träder ikraft – jag hoppas på förståelse för 
detta. 

 

REGLER – I ÖVRIGT 

Som de flesta känner till så kommer golfvärlden att börja tillämpa NYA GOLFREGLER under 2019. Inför 
detta regelskifte kommer det genomföras omfattande utbildningar/ informationer. Dessa aktiviteter 
är planerade till hösten 2018. 

På tal om regler – jag avnjöt i tisdags ute på Arlanda en utbildning i arbetsrätt. Denna utbildning 
arrangerades av SLA, vårt arbetsgivarförbund som även representerar övriga Gröna Branscher. 
Föredragande var Maria Möller och då Maria inte enbart är en kompetent arbetsrättsjurist på SLA utan 
även ordförande i SGF så förstår ni att alla exempel var mycket golfanpassade. Det var ett nytt 
avtalsområde för mig men mycket kändes igen från mina tidigare verksamheter. 

 

Jag hoppas på god uppslutning på städdagen 21/4. Eftersom banan är stängd för spel så har ni ju ingen 
annan möjlighet till spel än att delta i lördagseftermiddagens Städgolf. 

(Tyvärr är jag själv utomlands och kan inte deltaga) 
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