
 

 

 

31 juli, 2019 

 

Årets första värmebölja verkar nu vara över, 

men det är mycket ”golf” kvar av säsongen. Själv tycker jag att ljumma augustikvällar och friska 
septemberdagar är mest njutbara för golf. Då har man förhoppningsvis kommit i form och spelet 
stabiliserats på en god nivå – detsamma brukar även gälla våra golfbanor. 

 

Ändringar i vår organisation  

Som tidigare meddelats kommer vår Golfchef Andreas ”Burra” Burman att sluta sin anställning vid 
klubben för att påbörja en utbildning till lokförare i mitten av augusti. Att Burra nu valt att lämna sin 
fasta anställning vid klubben innebär att det uppstått vakanser på såväl tränarsidan som inom 
receptionen. 

Under de senaste veckorna har vi arbetat med olika lösningar. I detta sammanhang har jag återupptagit 
de samarbetsdiskussioner som vi tidigare haft med några av våra grannklubbar. 

Styrelsen har nu beslutat följande lösningar för hösten: 

1) Receptionen 
- Vår Banförman Christoffer Mosell kommer att vikariera i receptionen under de tisdagar och 

helger då Peter Börjesson normalt är ledig. 
- Peter Börjesson har avsagt sig den ledighet han normalt har under onsdagar varannan vecka 
- Burra kommer att hjälpa till i receptionen under de helger då Peter normalt är ledig och då 

utgöra ett stöd till Christoffer i hans nya roll (Christoffer har dock tidigare hjälpt till i 
receptionen) 
 

2) Tränarlösning 
- Under de helger som Burra är i fortsatt tjänst kommer han att kunna erbjuda enskilda lektioner 

samt ombesörja uppföljning av årets nybörjarutbildningar 
- Vidare har vi med Åke Heindorff (PRO på Vetlanda GK) och hans assistent Maja Blom kommit 

överens om att hyra in tränarkapacitet. Det avtalade upplägget är att Maja Blom (PGA-utbildad 
tränare) kommer att vara tillgänglig på EGK på torsdagar (eftermiddag och kväll). Maja 
kommer då att vara tillgänglig för lektioner samt leda juniorträningarna. 
 

Jag vill här passa på att uttrycka mitt stora tack till såväl Christoffer, Peter samt Burra för att de lojalt 
medverkat till denna lösning som jag tror är optimal för EGK under hösten 2019.  

Vidare tycker jag att det ur ett ”Vision 50/50”-pespektiv skall bli intressant att se hur en kvinnlig tränare 
kommer att fungera inom vår klubb. Jag har själv mycket goda erfarenheter av att ta lektioner av 
kvinnliga PGA-tränare. Jag är övertygad om att det inte enbart är kvinnor som kanske har lättare att 
tillgodogöra sig instruktioner från kvinnliga tränare utan att det även gäller ”karlar”. 

 

Vad gäller lösningar på sikt så har vi vid ett extra styrelsemöte under juli tillsatt en Framtidsgrupp med 
uppgift att utreda och föreslå en organisationsstruktur (med rollbeskrivningar) som även kan fungera 
efter att såväl Peter B och Thomas A gått i pension. Förhoppningsvis har detta arbete redan under 



 

hösten kommit så långt att vi kan få förslag till hur vi även kortsiktigt skall lösa receptions- och 
tränarfrågorna för 2020.  

 

Övrigt  

Under tre dagar (18-20 juli) stod EGK som värd för seriespel (SM Lag, Div 2) och vårt lag kom på en 
försmädlig men hedrande tredje-plats. Vann gjord Nässjö GK som med tvåan Tobo GK blir uppflyttade 
till div 1 inför nästa år.  

Min enkla analys visar att vi tappade mot topplagen under första dagens spel (främst i Fyrboll) men 
var mycket konkurrenskraftiga under dag 2 då Burra hade bästa Singel-resultat (71 slag) medan John 
Falk delade andraplatsen på 73 slag. 

EGK fick fina lovord från såväl deltagande lag som från närvarande domare – det gällde såväl 
presenterad bana som arrangemanget i övrigt. Domar-nestorn Larsove Jancke (från A6 GK) hade tårar 
i ögonen då han tackade för att han fick avsluta sin 25-åriga domarkarriär vid ett så bra arrangemang. 
Jag vill även tacka samtliga ”frivilliga funktionärer” som gjorde en mycket fin insats och därmed 
säkerställde att allt avlöpte på ett utmärkt sätt. 

 

Bästa hälsningar, 

Hans Ljung 

Ordf. EGK 


