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Året 2020 är året vi kommer att minnas som det var då Corona-pandemin 
förändrade världen; flygplan parkerades, fotboll spelades utan publik, konserter 
o marknader ställdes in men också att det var året då vi spelade golf som aldrig 
förr. 
 

 

http://gantrack6.com/t/pm/3700177217708


Summerar vi säsongen på vår klubb så här långt kan vi lugnt säga att  efter en 
orolig inledning på säsongen, där vi inte visste hur Corona skulle påverka vår 
vardag. Nyanställd klubbchef ingen resturangverksamhet 2020 var också något 
som vi inom ledningen för klubben hade att hantera på ett proffsigt sätt. 
 
Några veckor in i maj kunde vi tacksamt konstatera att det såg lovande ut för 
golfen inte bara i vår klubb utan för hela golfsverige och vi kunde blicka framåt 
för att hoppas på att både nya golfare och greenfee gäster skulle hitta till vår 
klubb. Under säsongen har det utbildats ca 60 nya spelare vilka också fullföljt sin 
utbildning. Spelet på banan har ökat med 65% jämnfört med samma period i fjol 
16470 bokningar var gjorda 25 juli. Sverigesnittet ligger på 49% samma period. 
Klubben har fått 158 nya medlemmar som är en nettoförändring på 76 
medlemmar. 

 
Ingen restaurang ledde till ett litet men trivsamt och välbesökt café där vi hittills 
omsatt ca 300.000:- Vi har  sålt 2496 st kexchoklad och 5600 st korvar STORT 
tack till vår egen personal Unni o Peter som sköter detta på ett väldigt bra sätt. 
Tack till alla frivilliga bagare som bidrar med olika bakverk. 
 
Vår klubbchef Unni Ekenberg har på ett märkbart sätt gjort Eksjö Golf Klubb till 
ett mer synligt utflyktsmål för många golfare och skapat en trivsam miljö kring 
klubben. 
 
Våra duktiga killar= ambassadörer på banan har på ett förtjänstfullt sätt hållit 
banan i ett väldigt fint skick. Dessutom har de fått uppleva hur det är att mötas 
av bilar på parkeringen kl 0600 och att inte få klippa utan golfare på banan de 
första morgontimmarna. 

Klubbens ekonomi är för närvarande i god balans och förhoppningsvis fortsätter 
den att vara så säsongen ut. Styrelsen gör löpande uppföljningar och hoppas att 
vi slipper några oförutsedda överraskningar på kostnadssidan. 
 
Tävlingsverksamheten börjar också rulla igång med början vecka 31. Gamla 
Grabbar först ut, samt att Seniora och Damer börjar komma igång med sina 
aktiviteter. Klubbmästerskapen utan hcp spelas 8-9 augusti. 
 
Nu hoppas vi resten av säsongen fortsätter i samma anda och att ni alla 
medlemmar känner er sedda o behövda i vår klubb. 
 
Stort Tack LarsOlov Johnsson Ordf. 

   

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Eksjö Golfklubb. Vill du inte ha e-post från oss , klicka 
här. 
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