
Medlemsbrev 2014-03-13 

 

Hej! 

Våren ser ut att komma tidigt i år. Några klubbar i vårt närområde har redan öppnat med 

sommargreener och vi kommer att öppna vår bana så snart vi kan. Vi har en hel del snömögel på våra 

greener men har bra kontroll på situationen. Innan vi öppnar planerar vi att hålpipa, och stödså 

samtliga greener för att sen dressa upp dem. Detta för att få en så bra spelyta som möjligt innan vi 

går ut och spelar på dem. Arbetet med greenerna är långsiktigt och det finns inget ”quickfix” på de 

problem vi har. Men vi jobbar på och har som mål att nå samma kvalitet på greenerna som vi hade 

2009-2010.  

Byte av Golfdistrikt 

Vi kommer under året att byta golfdistrikt från Värmlands golfdistriktsförbund (VGDF) till Örebro läns 

golfdistriktsförbund (ÖLGF) men kommer under hela året att räkna oss till ÖLGF. Det som återstår i 

övergångsprocessen är ett formellt beslut från Svenska Golfförbundets förbudsmöte i april. 

Inbjudan till upptaktsträff för seniorer 

En inbjudan till upptaktsträff från distriktets seniorkommitté finns på hemsidan. Inbjudan vänder sig 

till herrar 55+ och damer 50+. Läs hela inbjudan HÄR. Tänk på att sista anmälan för deltagande är 20 

mars. 

Spela med i en liga 

Degerfors Golf har 3 olika ligaspel som är till för våra medlemmar och i vissa fall även gästspelare. 

Tanken med ligaspelen är ett litet tävlingsmoment, ett stort socialt moment och att spelarna ska få 

en kontinuitet i sitt spelande. Ligorna är: 

Antikrundan - vänder sig till herrar 55+ och damer 50+, 18 hål spelas onsdag förmiddagar 

Bäverligan - vänder sig till herrar 20+, 9 hål spelas torsdag eftermiddagar 

Mellanslaget - alla är välkomna, 9 hål spelas onsdag eftermiddagar 

Mer information och regler om respektive liga hittar du under tävlingsfliken på hemsidan. Spelar du 

inte med i någon liga idag så är du hjärtligt välkommen att börja, hälsar alla ligorna. 

Kom igång med träningen 

Även i år kommer Janne Skogfeldt att ha gruppträningar på fasta tider med start v 19. Gå in och titta 

på hemsidan under fliken medlem/ Pro för att se vilka grupper, priser och tider som finns. Janne har 

även en ”komma igång” grupp med träning i golfhallen i Örebro för er som är intresserade, mer info 

om detta hittar du HÄR.  

Junior 

Juniorträningarna drar igång tisdagen den 6 maj kl 18.00-19.00.  

ÖLGF drar under säsongen igång en tjejsatsning på juniorsidan där flera aktiviteter för juniortjejerna i 

distriktet kommer att bli av. Mer information om detta kommer längre fram. Vill du vara med och 

hjälpa till i den här satsningen från Degerfors Golfs sida hör av dig till Pär på kansliet.  

 

http://www.degerforsgolf.se/documents/Seniortraff2014.pdf
http://www.degerforsgolf.se/documents/Golftraning2014.pdf


Städdag 

Lördag 29 mars med start kl 09.00 kör vi en städdag på banan. Korvgrillning efter avslutat arbete. 

Gåvor till maskininvesteringar 

Vårt investeringsbehov på maskinsidan är stort och plånboken allt för liten, så vill du hjälpa till och 

skänka en slant sätt in valfritt belopp på BG 5086-8389 och märk betalningen gåva maskininvestering. 

Hittills har gåvor på 2500 kr kommit in. 

Bolagsstämma 

Bolagsstämman för aktieägare kommer att hållas på herrgården torsdag 8/5 kl 19. Formell kallelse till 

aktieägare kommer separat. 

Nybörjarutbildning 

Första kursen är redan full, men det finns 7 platser kvar till kurs 2. Har ni någon som är intresserad be 

dem kolla infon om kurserna på hemsidan eller att de hör av sig till Pär på kansliet. 

Golfpass och Golfhäften 

Golfpass och golfhäften finns att köpa i receptionen. För mer information se hemsidan 

 

 

 

Har ni några frågor om vad som helst är ni alltid välkomna att höra av er till mig! 

Med vänlig hälsning 

/Pär Wunder  

 


