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Nu är vi igång! 

Vi har ett underbart golfväder och banan bjuder på en härlig miljö som skiftar i olika nyanser av grönt.  

Det är ju inte enbart banan som skiftar i färg. Det goda vädret har även medfört att vi spelare börjar 
ömsa färg – från mjölkvitt till mer klädsam mörk latte-ton. 

 

Den frodiga växtligheten gör att banpersonalen inte hinner så mycket mer än att bara klippa gräs. Dock 
har vi under de senaste dagarna, med hjälp av Pierre Fulke, ”ritat om” klipprofilerna för såväl 
greenområdena som vissa fairways. Syftet är att både förbättra spelbarheten och den visuella 
upplevelsen. 

 

STYRELSEMÖTET 14/5 

På vårt styrelsemöte i måndags hade vi inga större akuta frågor att ta ställning till. 

Vi beslutade att återinföra ”årsgreen-fee”. Detta innebär att golfare som är fullvärdiga medlemmar i 
en annan golfklubb kan för en avgift på 1.900:- få fritt spel på Skedhult under resterande säsong. Detta 
är ett erbjudande vi haft tidigare och som styrelsen kan besluta om från år till år. 

Vidare beslutade vi att styrelsen skall öppna en elektronisk ”förslagslåda” i form av mailadress (exakt 
adress kommer att meddelas av Kansliet inom kort). Till denna mailkorg kan medlemmar inkomma 
med synpunkter och goda förslag som vi styrelsen kan ta till oss.  

Största delen av mötet ägnades åt diskussioner kring möjligheter för vinterträning (av såväl fysik som 
swingteknik) samt utvärdering av samarbetet i vår restauranglösning. 

 

RESTAURANGEN 

Jag har uppfattningen att vi medlemmar är nöjda med vår nya restauranglösning. Jag har enbart hört 
glada tillrop vad gäller såväl maten, bemötandet som öppettiderna.  

Vid ett möte med våra restauratörer i helgen så uttryckte även de att de är positivt överraskade. De 
har haft tre gånger fler matgäster än vad de förväntat – främst är det antalet externa gäster som 
överraskat. Gästtillströmningen har dock medfört problem då de haft svårt med bemanningen i 
restaurangdelen. Detta problem bör vara löst då de nu lyckats anställa erfaren säsongspersonal. 

Våra restauratörer är dock nya som ”golfkrögare” och vi har några samarbetspunkter kvar att lösa upp. 
Med god kommunikation och ömsesidig god vilja kommer vi dock att klara detta under resterande 
inkörningsperiod. 

 

TÄVLINGAR och SPELTEMPO 

Tävlingssäsongen är i full gång. Tyvärr drog inte årets ”Öppningsscramble” så många deltagare som vi 
hoppats, dock hade vi som var med mycket trevligt tillsammans. Vi hade i år begränsat deltagandet till 
att enbart gälla för medlemmar samt att anmälan avsåg enskild spelare (inte lag som förra året). Årets 
format var föranlett av önskemål från medlemmar men tydligen så ”gick det inte hem i alla stugor”. 



Glädjande nog så drog den gångna helgens TÄKO-slaget bra med deltagare och det var mycket bra spel 
från flera deltagare. 

 

Från tävlingar är steget inte långt till allmänt golfspel och i detta sammanhang vill jag lyfta fram vikten 
av speltempo. Som vi vet så är det många som slutar eller inte börjar med golf då spelet ”.. tar för 
mycket tid.” Jag vill därför vädja till oss alla att göra vad vi kan för att snabba upp spelet.  

Jag menar då inte enbart att vi skall röra oss snabbare – även om vissa av oss skulle må bra av att öka 
takten – utan även att vi bör bete oss mer rationellt på banan. Det är som exempel inte lämpligt att 
man, efter att ha hålat ut, stå kvar på green (eller i anslutning till green) då men skriver på scorekortet 
och därmed tvinga efterföljande boll vänta med sina inspel. Av vår nestor Berra Wissinger fick jag lära 
mig att snabbt förflytta mig till nästa tee och där notera scoren medan spelpartnern slår ut.  

Fikapauser efter 9 hål får heller inte dra ut på tiden. Ibland ser jag att man sitter väl länge vid fikabordet 
vid 10-an och inte behagar gå till tee förrän efterföljande boll kommit och därmed tvingas till väntan. 
Alla vill/ behöver inte ta paus och det måste vi respektera. 

Vidare förstår jag inte varför det skall vara så svårt att inse när det är lämpligt att ”släppa igenom” ett 
snabbare parti. Detta problem verkar vara speciellt påtagligt då en herrboll blivit upphunnen av en 
damboll.  

Jag vill även passa på att upplysa om att det inte är tillåtet att starta på Hål 10 om man inte förvissat 
sig om att det inte befinner sig spelare på 9-an. Denna kontroll gör man enklast via den tv-skärm som 
finns inne vid GIT-terminalen. 

 

LEKTIONER 

Efter att i ovanstående stycke varit lite gnällig vill jag här lyfta fram något positivt. 

Jag hade häromdagen ett inplanerat möte med Andreas ”Burra” Burman för att diskutera ett några 
idéer. Burra föreslog då att vi skulle ta en golfbil och spela några hål då han ännu inte hunnit komma 
ut på banan för säsongen och samtidigt diskutera våra frågor. 

Efter denna upplevelse måste jag uttrycka min beundran för Burra och hans sätt att slå en golfboll. Jag 
har under mina år sett många duktiga spelare på nära håll men det som Burra uppvisade stod väl i 
paritet med de bästa. 

Vill man få inspiration och se hur man slår en golfboll rekommenderar jag en spellektion med Burra. 
Hans vana övervakande öga gör att man efter spelet kan lägga upp en lektionsplan för att förbättra sitt 
golfspel. Jag själv har redan bokat min första lektion. 

Spellektion är något helt annat än en lektion på rangen/ övningsområdet. Vi golfare verkar ju lite 
speciella så till vida att vi går till en tränare som kanske aldrig sett oss ute på banan – tänk er en 
fotbollstränare som inte följer sitt lag spela match. 

 

Passa på och njut av vår bana och det fina vädret, 

2018-05-16 

Hans Ljung 
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