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 Ordförandebrev  

 

Fortfarande har vi ett oförändrat läge då det gäller Covid 19. Ett läge som vi allihop är väl 

medvetna om genom de förändrade levnadssätten som är gällande numera. Inget normalt 

umgänge med nära och kära, bio, restaurang, idrott, dans mm. Med tanke på alla nuvarande 

restriktioner så kommer vi inte att genomföra årsmötet under april månad.   

Glädjande nog kan vi även detta år se fram emot en golfsäsong även om det i skrivande 

stund ser ovanligt ljust ut på marken pga. snön. Men den kommer att försvinna och när vi då 

äntligen kommer igång så kommer vi nog att känna oss som ystra kalvar på grönbete. 

Mycket har hänt på klubben under vintern och våren. Restaurangen är helt uppfräschad från 

golv till tak.  Nya maskiner har kommit på plats. All upphandling av fröer, sand och övrigt 

förbrukningsmaterial är genomförda. Vi står med andra väl rustade inför säsongen. Inte 

länge kvar innan vi planerar in personalen. 

Resultatet för 2020 blir preliminärt i enlighet med budget, vilket vi i styrelsen och ledningen 

känner oss jättenöjda med. Vi har fortsatt en stark balansräkning, vilket kan behövas inför 

detta verksamhetsår.  

Vilka effekter eller förändrade konsumtionsmönster kommer det att bli? Permitteringar och 

arbetslöshet, konkurser och försämrade villkor för företagen?  Våra sponsorer är en viktig 

del för att vi kan fortsatt satsa på utvecklingen av golfbanan.   

Tävlingsverksamheten är i dagsläget inte tillåten enligt, men det kan ju ändras i likhet med 

fjolåret. Några gruppbokningar får inte genomföras. Vi kommer naturligtvis också att följa 

Folkhälsomyndigheternas och Svenska Golfförbundets rekommendationer.  

Det känns tryggt med att vi har samma härliga gäng inför säsongen. Adam, Linus, Carin, Gary 

och Rosa kommer att borga för att vi fortsatt kan utveckla vår kära klubb och därmed också 

göra så att våra medlemmar och gäster  trivs.   

Håller tummarna för att vi alla får vara friska och att samhället snart kommer in i normalt 

läge. Vaccinet som alla debatterar dagligen är en viktig nyckel inför framtiden. Men fram till 

dess så håller vi avstånd och undviker närkontakt. När vi kommer ut på golfbanan är det 

inga problem att hålla avstånd.  

Kjell Hjelm 

 


