
Okt, 2018 

 

Snön ligger vit på taken, 

och vår bana är för tillfället täckt av snö. Den kommande veckan ser dock ut att bjuda på töväder så 
att banan bör bli snöfri. De som har sparat på ”sista åket” kanske kan få en chans ändå. Dock kommer 
vi att övergå till vintergreener från och med 5 november.  

 

Banarbeten 

Som vi tidigare meddelat har vi med Pierres hjälp påbörjat renoveringen av några greenbunkrar på hål 
18 och 16. På hål 16 har vi inte enbart byggt om den främre bunkern utan även gjort en ny bunker till 
höger om green (tyvärr brukar jag själv hamna där om inte min baby-draw kommer). Syftet med 
renoveringarna är att göra bunkrarna mindre svårspelade och mer visuellt tydliga genom att bl a ta 
bort gräs-/mosslänterna. 

Planen är att vi under de kommande åren – i den takt vår ekonomi tillåter – kommer att göra liknande 
arbeten med övriga bunkrar. Vi kommer även att jobba med våra fairway-bunkrar – bygga om, fylla 
igen samt göra några nya. 

Under hösten / vintern kommer vi att rensa vissa diken och dammar samt fortsätta slygallring. Vidare 
kommer vi glesa ut skogsdungen öster/söder om tee på hål 7 så att gräsväxten får hjälp av mer solljus. 
Den främre delen av tee på detta hål kommer att planas ut.  

I vår renoveringsplan ingår att flera andra tees kommer att renoveras i den takt vi ”orkar med”. 

 

Restaurangen 

Vår Restauranggrupp har ännu inte slutfört kontraktsförhandlingarna med Matlådan men jag har 
uppfattat att vi snart är i mål. 

Matlådan har t ex framfört synpunkter på möblernas säkerhet då flera stolar är rangliga. För att 
tillmötesgå detta har representanter för Gamla Grabbar blivit ombedda att hjälpa till med skruvmejsel 
och lim-tub. Det är glädjande att höra att denna förfrågan emottagits bland GG med stor iver och 
självklarhet. 

 

Kommittéorganisation 

Inom Styrelsen har vi diskuterat vilken hjälp / stöd som styrelsen behöver för att vår klubb skall fungera 
bättre. Vi kommer inom styrelsen fortsätta att borra i denna fråga och återkommer så snart vi kommit 
till ett förslag.  

Vad vi ser är att vi behöver vitalisera vårt kommittéarbete inom de områden som gäller vårt klubbliv, 
medlemsrekrytering, medlemsvård samt idrottsverksamhet och seriespel. (Under förra helgen var 
delar av styrelsen på Smålandsdistriktets Golfting på Ekerum och då hörde jag att EGK var en av de 
klubbar som var sämst på att ha representation i distriktets seriespel.) 

Utöver denna typ av kommittéer har vi även behov av hjälp inom vissa ”expertområden” – t ex regler/ 
hcp/ sponsring – men här ser vi att det fungerar bra. 

 



”Ingen kan göra allt – alla kan göra något” 

Jag har vid ett antal tillfällen hört Jan Eliasson föreläsa och han brukar då upprepa ovanstående citat. 
Även om jag inte anammar allt han anser eller påstår så sympatiserar jag med detta synsätt. Inte minst 
då det gäller arbetet inom en ideell organisation/ förening (typ EGK) vars existens till stor del bygger 
på frivilliga insatser.  

Jag skulle därför vilja se att vi gör denna sentens till vårt gemensamma mantra.  

Jag har under detta mitt första ordförandeår fått höra såväl klagomål som goda förslag till 
förbättringar. Vi kan inte åtgärda allt med anställd personal utan vi behöver mer hjälp av våra 
medlemmar. Vi bör alla ta ett större ”ägaransvar” för vår verksamhet och hjälpa till efter förmåga – 
liknande GG´s hjälp vid möbelrenoveringen i restaurangen. 

På tal om ideellt arbete vill jag passa på att gratulera Kristina Carlo som på Golftinget blev omvald som 
Smålandsdistriktets ordförande för ännu ett år. 

 

Således – ”ingen kan göra allt men alla kan göra något”. 
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