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Golfnytt Från Skedhult 

Golfsäsongen 2020 är på väg att avslutas och kommer säkert att minnas som 
året då det mesta i samhället påverkades av Corona pandemin. Men också att 
golfen i hela landet blev en aktivitet som tilläts att utövas om än med 
restriktioner, vilket har lett till att otroligt många golfrundor av både 
medlemmar och gäster spelats. 

För Eksjö GK har vi kunnat räkna in över 80 nya medlemmar och att greenfee 
intäkterna ökat med ca. 500.000:- jämfört med 2019. En utmaning  inför 2021 
är att behålla våra nya medlemmar men även fortsätta locka Greenfee-gäster 
till vår klubb. I skrivande stund ser det inte ut som pandemin kommer att 
lämna oss i fred under nästa år och då talar säkert mycket för ett resande 
inom landet även 2021, om vi tillåts resa och spela golf.. 

Eksjö Golfklubb står ju också inför förändringar i personalstyrkan, en del har vi 
tidigare informerat om. Vi har i dagarna också anställt vår första kvinnliga 
säsongsanställda Greenkeeper Soizick Lidström, hon genomför nu sin Grund- 
och Vidareutbildning, som arrangeras av Hvilans lantbruksskola utanför Lund, 
utbildningen arrangeras tillsammans med Svenska Golfförbundet. Vi kommer 
att presentera Soizick närmare när säsongen 2021 närmar sig. 

Vår Head Grennkeeper Thomas Andersson har meddelat Eksjö GK att han 
avser att påbörja sin pension i oktober 2021. Eksjö GK och Thomas är 
överens om detta och preliminärt slutdatum för Thomas är 31 okt 2021. 
Planering för hur vi ska ersätta Thomas har påbörjats, men här får vi 
återkomma. 

För de flesta golfare är säsongen avslutad och nu gäller det att övervintra och 
se fram emot 2021. Våra anställda behöver lite välbehövlig vila efter en lång 
och intensiv säsong. 

För styrelsen, klubbchef och kanslichef är det dock fortsatt säsong med 
planering inför nästa år. Budget ska presenteras vilket sällan varit svårare 
med tanke på hur och om Corona påverkar. Nödvändiga investeringar och 
mycket mer ska också komma på plats. 

Hur och när vi genomför vårt årsmöte ber jag att få återkomma till, allt talar för 
att det kommer att ske digitalt. 

Även om det är en stund kvar till Jul vill jag önska alla en God Jul och att ni är 
rädda om varandra i dessa märkliga tider. 

Lars-Olov Johnsson 

Ordförande Eksjö Golfklubb 
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