Hej!
Nu har vi haft vårt andra styrelsemöte för året och hela den nya styrelsen var samlad på
klubben. Vi kan konstatera att klubbens kommittéer har kommit långt i planerna för årets
verksamhet, det är ju toppen. Styrelsen kommer framöver att bjuda in våra kommittéer till ett
styrelsemöte för att prata verksamhet, det ser vi fram emot.
Bokslutsarbetet för 2018 är i full gång och vi återkommer med mer information när det är
klart. Som alltid vi vill vi tänka ekonomiskt och samtidigt miljövänligt. Vi har därför diskuterat
om det skulle vara lönsamt att montera solceller på byggnaderna vid klubben för att minska
kostnaderna för el vilket vi ska kolla vidare på framöver.
Den 30 januari bjöd Svensk Golfförbundet in till en heldag för att diskutera verksamhet där
personal och styrelsen deltog från Kårsta. En mycket givande dag tillsammans med andra
klubbar där vi diskuterade och fick ny kunskap om hur vi kan utveckla golfen framöver.
• Banutveckling för ökad spelupplevelse
• Media & Kommunikation
• Vägen in i golfen
• Golfens nya regler
För den intresserade finns material att läsa på: https://golf.se/for-klubben/utbildning/Motenoch-seminarier/verksamhetsseminarier/

Svinghastigheten har stor påverkan på hur bollens flyger och hur ett golfhål spelas.

Status på vår bana
Vår banchef Jörgen informerade om det besvärliga läget ute på golfbanan, vädret har tyvärr
inte varit gynnsamt för banan så här lång. Vår banpersonal har slitit hårt för att vidta de
åtgärder som går för att rädda upp situationen. Bland annat har de testat en ny teknik för att
skydda greenerna på hål 13, 14 och 15 samt puttinggreenerna utanför klubbhuset, greenerna
har täckts med en särskild duk. Duken har förankrats i marken på olika sätt men stormen
drog upp förankringen så att duken låg i en hög i ena änden vid ett tillfälle. Duken lades
tillbaka och förankrades på nytt så nu får vi se hur de greenerna mår när vårsolen tittar fram.
Övriga greener har plogats för att få bort snön, under det tjocka snölagret låg en kraftig
ismatta över greenerna. Isen har sedan i princip krossats ”för hand” och blåsts bort från
greenerna, vilket arbete vår fantastiska banpersonal lagt ner – tack för att ni finns!
Nu håller vi tummarna för att greenerna klarar sig och blir fina i år igen.
Vi har ett gäng frivilliga medlemmar i ”onsdagsgruppen” som för närvarande håller på att
sätta upp viltstaket runt i princip hela golfbanan. Flera tecken på att vildsvin finns i närheten
av vår bana har lett till en satsning på staket för att undvika en smärre katastrof om svinen
skulle få för sig att böka på banan.
Rekrytering av personal till reception, restaurang och bana pågår för fullt.
Vision 50/50 är ett projekt som nu är i slutfasen och styrgruppen för arbetet ska inom kort
träffas. Vi hoppas att Kårsta GK ska bli certifierade inom området, mer information kommer.
Den 25 maj är det Golfens dag, vi kommer att ha aktiviteter den dagen på klubben – boka in
dagen och ta gärna med dig nya kamrater till Kårsta som får testa golf!
Det var allt för den här gången. Ha det fint och förbered er för golfsäsongen redan nu, tiden
rusar fram och snart är det vååår!
/Eva

Från vänster: Mats Welander, Camilla Gartz, Fredrik Sundström, Jessica Graff, Eva Lexon, Maivor
Isaksson, Curt Hjelm.

