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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Nu är vår bana som bäst. Det har både våra medlemmar och gäster bekräftat. Det är
oerhört trevligt att arbeta i kansliet och möta alla dessa glada medlemmar och gäster
som berömmer vår bana. Vi skall vara mycket stolta över banan och njuta av det fina
skick som den är nu. Stefan Edman, bankonsulent Golfförbundet, har inspekterat vår
bana och bekräftat att vi har oerhört välskött bana och fantastiska greener. Mer om
hans uttalande kommer att publiceras senare. Det är få banor som har
träningsområden precis vid klubbhuset och parkeringen, vi har träning för närspel,
putting, bunkerslag och chipping. Varje runda, både hål 9 och 18, ansluter till
klubbhuset med alla dess faciliteter. Det är få banor som är så välordnad som vår.
Styrelsemöten
Styrelsen behandlat följande:
Informationsmöte hålls den 20 augusti, mejl har gått ut till alla medlemmar. Frågor
som skall behandlas är ekonomi, aktiviteter, banan, personal, golfhallen mm.
För golfbilarna gäller att det finns två intygsbilar, fria bilar, för de personer som har
läkarintyg. Medlem och/eller gäst kan boka en fri bil åt gången och högst två fria bilar
per vecka. Gäller även vid tävling. Övriga bilar kan bokas fritt mot betalning. När
intygsbil bokas skall alltid starttid vara bokad i GIT.
Vid varje styrelsemöte behandlas frågan hur vi skall minska kostnader och vad vi kan
göra för att öka intäkterna.
Tävlingar
Vi har haft två lyckade tävlingar i juni. Flaggolfen den 6 juni med Nordea som sponsor.
Det var bra uppslutning i tävlingen, hela 80 spelare deltog och njöt av den roliga
tävlingen, mycket spännande och annorlunda tävling. Den 17 juni hade vi Golfhäftet
Trophy 2018. 39 lag deltog i spelet som var Greensome, en mycket uppskattad
tävlingsform av våra medlemmar och gäster. Stort tack till tävlingskommittén som
anordnar trevliga tävlingar för oss och våra gäster.
Bergtäkt
Domstolen har meddelat sitt beslut, vi och övriga sakägare, bland annat över 150
fastighetsägare, förlorade denna andra gång i domstolen. Vi ger inte upp! Klubben
samarbetar med Villaägarförbundet och vi kommer att överklaga ytterligare en gång.
Golfförbundet ger oss bra stöd och ställer alla sina resurser till förfogande.
Banan
Som jag nämnde i ingressen är banan i ypperligt skick. Det är den tack vare våra
skickliga banarbetare som anstränger sig till det yttersta för att få banan i förstklassigt
toppskick. De arbetar även helger för att vi skall kunna spela och njuta av banan. Vi har
ännu så länge vatten kvar i våra magasin och det vattnas på natten för att inte få för
stor avdunstning. Vågar jag som golfare be om vatten, knappast. Det kan regna på
natten så vi kan spela på dagarna. Önsketänkande, men varför inte?
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Våra banarbetare är ovärderliga och ge dem positiva tillrop och stötta dem i en
påfrestande tid med ständig klippning av fairway, ruffar och greener och inte minst
allt arbete med bevattningen.
Kansliet
Kansliet är en centralpunkt på golfklubben. Jag vill påminna om att alla spelare skall
boka sig i GIT före spel, antingen via nätet eller i kansliet. När du anländer till banan
skall du alltid ankomstanmäla dig i kansliet före spel. Om du startar tidigt på
morgonen, kom in efter rundan och efteranmäl dig.
Medlemsundersökning
Första resultatet har kommit i medlemsundersökningen, av 152 tillfrågade har 72
svarat, 47 procent. Det är förtidigt att kunna göra någon utvärdering men jag bifogar
några kommentarer från deltagarna.
Öka greefee-samarbetet med angränsande klubbar;
Rangen borde vara öppen större del av året. Självplock fungerar utanför säsong;
Fler medlemmar måste engageras sig i kommittéer så att demokratin ökas;
Utskrivna scorekort;
Ros till gröna gruppen;
En banguide är önskvärd inte minst när man har gäster;
Mer öppen terräng runt banan så bollen inte är borta vid minsta miss;
För lite singeltävlingar;
Banan är bra som den är...en bana för alla.
Ovan ett fåtal kommentarer. Styrelsen analyserar alla kommentarer när enkäten är
avslutad. Redovisning sker på ordinarie höstmöte.
Ny golfregler 2019
SGF är klara med översättningen av ”Full Rules”, som nu läggs in ord för ord i ett
verktyg på nätet för att R&A ska kunna granska översättningen och för att det sedan
bland annat ska bli en app. Under juni/juli översätts ”Players Edition”. All officiell
information om reglerna 2018 publiceras på golf.se och uppdateras efter hand.
Uddevalla golfklubb
Mina slutord är att vi är en familjär och välkomnande klubb. Det är något vi skall värna
och vårda. Det är många åsikter i en golfklubb, för närvarande har vi 605 olika åsikter.
Vi, i styrelsen, gör vårt yttersta för att alla medlemmar och gäster skall känna sig som
hemma. Du som medlem kan när som helst ta kontakt med styrelsen genom att mejla
direkt till någon ledamot, kontaktuppgifter finns på hemsidan, eller mejla på
ordforande@uddevallagk.se.
Lycka till med spelet i sommar och njut av livet som golfare.

Ann Marie Lövheden Höög
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