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Nu är maj månads tävlingar genomförda och vi i kommittén är 
imponerade över vilket tåligt släkte seniorgolfarna är! Trots kalla vindar, 
regn och t o m hagel har tävlingarna genomförts, och vi har slagit rekord 
i antalet deltagare. I en av tävlingarna var det 107 startande, nytt rekord. 
Det är så roligt att så många vill vara med och ta del av vår gemenskap! 
Glädjande är också att rondtiderna tenderar att vara kortare och detta 
beror med all säkerhet på att vi spelar Ready Golf. Detta kan säkert bli 
ännu bättre när alla vant sig! 

Tyvärr har inte funktionen återbetalning av anmälningsavgiften fungerat, 
till förtret för dem som anmält sig, för oss i kommittén och inte minst för 
kansliet. I fortsättningen kan vi inte räkna med detta. Man kan betala på 
nätet fram till lördag klockan 17.00, alltså en dag efter att 
anmälningstiden gått ut. Sedan får man betala med kort vid ankomst 
som förut, men det underlättar mycket för oss om betalningen är gjord 
via nätet. Som tidigare gäller klubbens policy att man är 
betalningsskyldig om man inte avanmält sig innan anmälningstidens 
utgång, oavsett anledning. 

Vid lottningen är ambitionen att de som samåker får tider nära varandra, 
men om man har olika önskemål om starttiden tolkar vi det som att man 
inte vill ha tider nära varandra. Det kan ju vara bra om man t ex har 
hund. De som åker bil på banan bokar och betalar detta själva via 
kansliet, men vi i kommittén måste få reda på om det är några som vill 
åka i samma bil så vi tar hänsyn till det vid lottningen. Vi uppmuntrar till 
samåkning på banan eftersom bilarna ibland inte räcker annars. 

Den första måndagen i juni är det ingen seniorgolf eftersom det är 
Barngolfen den dagen. Det första tillfället är 10 juni då det också är 
prisutdelning efteråt för maj månads tävlingar. Det brukar bli vid 16.30-
tiden eller när alla kommit in. Vilka som får priser tillkännages på 
hemsidan och dessutom på respektive tävlingar där man kan se om man
själv är en av de lyckliga. Närvaropriser utlottas!

Nu hoppas vi på att juni bjuder på lite skönare väder!

För seniorkommittén
Lena Joven Dellenborg


