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Underbart är kort, 

trots att vi haft en lång och het sommar känns det överrumplande att hösten redan är tillbaka. Inte 
desto mindre är det ett faktum och vi börjar redan nu förbereda inhöstning av banan och planering 
inför nästa säsong. 

 

Ingen lägesförbättring 

Jag vill passa på att påminna om att sommarens lägesförbättring är borttagen från och med vecka 38. 

Lägesförbättringen var främst betingad av att vi hade problem med torksprickor på vissa ytor. Då 
höstregnen nu kommit har sprickorna läkt ihop och därmed är skaderisken för spelarna borta. Att 
banan nu blivit tungspelad p g a vätan är inte anledning nog för att behålla lägesförbättringen.  

I de fall nedan (under ”Banan”) nämnda arbeten innebär olägenheter som motiverar lättnader kommer 
dessa ytor att markeras som MUA (mark under arbete). 

 

Banan  

Som tidigare aviserats så har vi haft besök av vår bankonsulent Mikael ”Bobban” Frisk. Vi gjorde 
tillsammans en banvandring för att inspektera våra torkskador samt diskutera lämpligaste åtgärder för 
att säkerställa att banan har bästa möjliga kondition kommande vår. Vi hade bra diskussioner och fick 
även flera goda tips. Bobban var överlag imponerad över hur väl vi ”övervintrat” sommarens 
torkperiod – betydligt bättre än de flesta banorna i landet. 

Vi tittade även på en del tees som vi bör åtgärda (jämna ut) samt beskrev våra tankar kring renovering 
av flertalet bunkrar. Bobban framhöll vikten av att – som vi har – ha en dokumenterad plan för banans 
utveckling och underhåll. 

Under den senaste veckan har vi haft hjälp med att reparera/ renovera styrsystemet för vår bevattning, 
vilket tidigare drabbats av en åsk-skada. 

Som jag nämnde i ingressen så har Thomas påbörjat inhöstningen. Vi har låtit klippa ner högruffen 
samt börjat hjälpså greener och skadade ytor på fairways. 

 

Restaurangen 

Vi har nu snart haft nöjet att samverka med Matlådan under vårt första år tillsammans. Då det initiala 
avtalet gällde ett (1) år är det hög tid att diskutera hur vi skall ha det inför 2019. Båda parter har 
synpunkter på hur samarbetet och verksamheten fungerat. Hur vi vill ha det framöver får diskuteras i 
de kommande förhandlingarna. 

 

Players 1st - medlemsundersökning 

Jag vill uppmana alla som fått förfrågan om att delta i omgång 3 i undersökningen att aktivt och klokt 
besvara enkäten. Informationen som kommer ut från undersökningen utgör en värdefull input i den 
fortsatta utvecklingen av klubbens verksamhet och banan.  



 

Vinterträning 

Det är ju inte enbart banan som skall övervintra bra – det gäller även vi som spelare. I detta syfte för 
vi samtal med Forma Framtid gällande gym-träning med särskild inriktning på golf och med hjälp av 
instruktör. Erfarenheten från förra vinterns program är mycket goda och ambitionen är nu att erbjuda 
säsongskort för såväl dag- som kvällsträningar.  

Vidare undersöker vi möjligheterna att tillsammans med annan extern partner ordna ”swingstudio-
träning” där Burra (med Trackman) skall kunna ge individuell träning. 

Vi återkommer med mer info så snart vi kan. 

 

Övrigt 

Vid styrelsemötet 10 september beslöts att i de fall EGK anmäler lag för deltagande i officiella seriespel 
(regionala eller riksomfattande) så kommer klubben att bekosta anmälningsavgift samt spelavgifter – 
resekostnaderna får spelarna stå för själva. Under 2018 har EGK haft ett serielag för H40. Inför 2019 är 
det redan klart att EGK även kommer att ha lagrepresentation för H70. Styrelsen ser gärna att klubben 
representeras av fler serielag och sista anmälningsdag inför nästa säsong är 30 oktober.  

Vi har låtit göra tekniska inspektioner av våra lokaler/ byggnader och detta kommer att utgöra underlag 
för underhållsplanerna inför kommande år. Inom styrelsen är Mikael Wärnbring ansvarig för dessa 
projekt. 

Juniorkommittén har inviterat ett 50-tal gymnasietjejer till introduktionspass på golfklubben. 
Entusiasmen har varit stor och deltagarna har uttryckt intresse för att återkomma till vårens 
nybörjarutbildningar. Då vi behöver fler medlemmar, inte minst på tjejsidan, är detta ett bra initiativ 
av Mats Engelholm (ordf i JK). 

Den 19 - 20 oktober kommer EGK vara representerade vid Smålandsdistriktets Golfting på Ekerum, 
Öland. 

 

Till sist - tävlingar 

Vi har nu en period med finalspel för olika tävlingar. Har du inte redan kvalificerat dig till finalen för 
Veckotävlingarna så passa på – prisbordet i Veckofinalen brukar vara intressant. 

Vidare vill jag påminna om vår Avslutnings-scramble den 7 oktober. Jag hoppas på stor uppslutning då 
detta är ett bra tillfälle att göra nya golfbekantskaper och/eller tacka varandra för ett gott golfår 
tillsammans. 
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