
 
  

 
 

Sommarbrev juni 2021, 
 
Sommaren har verkligen anlänt med värme och sol! När man tycker att det är några grader för varmt 

så kan man tänka tillbaka på hur det var i vintras och att vi då längtade efter den här tiden       
 
Äntligen har de flesta restriktioner som påverkat golfen hävts och vi kan spela och tävla som normalt 
igen. Naturligtvis ska vi fortsätta att vara aktsamma om varandra och vi får var och en av oss ta 
ansvar så att smittspridningen minimeras. 
 
Vi har ett gediget tävlingsprogram inklusive alla de tävlingar som arrangeras av våra kommittéer. En 
sammanställning hittar du på hemsidan och den finns även uppsatt på anslagstavlan bredvid 
starthuset. Under juli månad blir det som vanligt inga tävlingar, men redan i augusti drar vi igång igen 
med bl a Stora Damdagen och KM. 
 
Några tävlingar har vi hunnit med innan sommaruppehållet. De första omgångarna i seriespelet har 
spelats, fyra av våra damer; Susanne, Mari, Siw och Britt-Marie har kvalificerat sig till 
Smålandspokalen och bland våra duktiga juniorer hittar vi de som har kvalificerat sig till Teen Cup 
samt ett lag som ska försöka kvalificera sig till lag-SM för juniorer. Vi önskar alla lycka till som 
representerar Västerviks GK i olika tävlingssammanhang! 
 
Snart kommer undersökningen Players First att skickas ut till hälften av våra medlemmar. Den andra 
hälften får genomföra den i augusti. Vi hoppas du tar dig tiden att fylla i den, dina åsikter är viktiga 
för vår utveckling. Baserat på det sammanlagda resultatet så identifierar vi i styrelsen vad vi i klubben 
kan arbeta med. Naturligtvis delar vi också med oss av resultatet till Golf AB och Kingpin. 
 
Ett område vi har tittat vidare på från förra undersökningen är möjligheten att skapa lite fler 
klubbaktiviteter, dvs utöver de som de olika kommittéerna jobbar med. Vi skickade ut en e-post till 
samtliga medlemmar och är tacksamma för att Malin och Mats hörde av sig. De träffas nu och 
kommer ta fram förslag på aktiviteter och vi ser fram emot att någon/några av dem kan genomföras 
redan detta år.   
 
Juniorkommittén har redan fixat med en aktivitet för att höja temperaturen på klubben – inköp av en 

ny grill      Den kommer att komma till bra användning nu när antalet juniorer i träning ökar. 
Tillsammans med våra VIPar så tittar man även på möjligheten att skapa ett mentorsprogram. Att 
kunna spela och umgås med varandra över generationsgränserna är en av golfens stora fördelar!  
 
Golf AB har ökat tiden mellan bollarna för att få ett bättre flyt i spelet. Tyvärr har det fått en effekt 
att det finns de som vill börja sin runda på hål 10 och kan skapa köer på banan. För att det ska 
fungera för de som redan har påbörjat sin runda så får start från hål 10 endast ske om det är tomt på 
hål 9 och hål 10. Naturligtvis är det viktigt att vi respekterar varandra och därigenom kan dela på 
glädjen med en golfrunda. 
 
Golf AB arbetar vidare med den nya hemsidan, när väl Svenska Golfförbundet har lyckats med att 
integrera Golfens IT-system (GIT) så kan den publiceras. Klubben kommer fortsätta att ha kvar en 
sida där vi med jämna mellanrum lägger ut information och där man också hittar kontaktuppgifter till 
styrelse och kommittéer. 
 
Vår Facebook grupp växer och växer och är nu uppe i över 300 medlemmar. Där hittar du en hel del 
dagsaktuell information och saker och ting som händer i vår klubb. Är du inte redan med – gå med! 
 
 
Vi ses på banan! 
 
Styrelsen  
Västerviks Golfklub 


