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Innehåll

Köp 2 Golfhäftet 201 8

Få gåva på köpet.

Information från

klubben och banan.

Mats Nordvall

Sonja & Karl-Erik

Karlsson

Golfshopen sänker priset.

50% på alla kläder. Tommy och Joakim jobbar med att fixa till våra tees.

BANARBETE

Under hösten har det gjorts frivilligt arbete av
medlemmar med att förbättra några av banans tee.

De tee som rättats till fram tills nu är gul tee på
hål 10 - 12 -14 - 16 -17 - 18 samt röd tee på hål 8.

Förhoppningen var att vi hunnit med flera men tyvärr
har vädrets makter inte varit vänligt inställda.



Ordföranden har ordet.

Säsongen närmar sig sitt slut för golf året 2017.

Kan väl erkänna att vi varit dåliga på att skicka
ut nyhetsbrev, skall bli bättring för 2018.

Säsongen har varit bra på många sätt,
seniorgolfen på torsdagarna har varit välbesökt.

Juniorträningen har fungerat bra med bra
uppslutning.

Tävlingarna för 2017 har varit välbesökt med
många deltagare på varje tävling.

Tyvärr har väl vädret inte varit på vår sida,
ganska kall och blåsig sommar med mycket regn
i slutet av sommaren.

Trots detta så har det varit bra deltagande på
våra nybörjarkurser, det har inneburit att vi fått
in fler fullvärdiga medlemmar.

Som en del sett så har det gjorts en hel del på
teena, dessa har jämnats till, fler kommer att
åtgärdas under 2018. Vill tacka alla som hjälpt
till med detta arbete. Det är vår och höstarbeten.

Det har inletts ett samarbete med 2 st externa
aktörer, Magnus Larsson och Nils Kristensson
som är 2 starka företagsledare som i första hand
kommer att hjälpa Karl-Erik och Sonja att styra
upp bolaget, men vi tillsammans med bolaget och
klubben kommer att jobba för ökat
medlemsantal, förbättringar av banan samt
snygga till runt klubbhuset och restaurangen.
Tittar även på att få placera ut 2 st toaletter på
banan, 1 st första 9 hålen samt 1 st på dom sista
9 hålen. Det kommer att ske förbättringar
löpande under 2018.

Klubben jobbar aktivt med Vision 50/50, det
innebär att försöka öka antalet kvinnliga
medlemmar samt att förändra och förbättra
attityden mellan damer och herrar.

Den 10 december är det Årsmöte på klubben, kl
14,30. Bra om ni kan komma då.

Vill passa på att tacka alla för ett bra 2017 och
hoppas på ett ännu bättre 2018.

Med vänlig hälsning

Tönnersjö GK

Mats Nordvall Ordf.

www.tonnersjogolf.se Telefon: 035-4311 0 info@tonnersjogolf.se

Det här är Vision 50/50

Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämstäl lt och inkluderande

Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

Omfattar utbi ldning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och

på golfklubbarna. Arbetet och kunskapen kvalitetssäkras genom forskningsstöd via anslag från

Riksbankens Jubileumsfond.

Mål fram ti l l 2020:

– 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50

– 1 0 000 fler kvinnor som medlemmar

– Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser

– En mätbar förändring i kvinnors syn på golf



Från banan.

Vi tackar alla våra medlemmar för denna säsong
och vi ska också ta på oss att vi varit dåliga med
att skicka brev och informera så mycket som vi
själva hade önskat.

Vi blev som känt tvingade att stänga banan efter
allt regn och måndagen den 10 september var
det samma beslut igen. Detta beslut tog vi för att
vi är rädda om banan och om vi stänger så är det
ett absolut måste för att spara och skona vår
banan från större skador i framtiden.

Årets höst har ju varit blötare än normalt och vi
har från idag stängt banan för denna säsong men
korthålsbanan kommer ju som vanligt att vara
öppen hela vintern med.
Eftersom det åter kommit mycket regn har
beslutet att vi ställer in Tävlingen Gåsaslaget.

Däremot kommer vi att träffas för en helt annan
aktivitet fredagen den 10 november istället.
Restaurangen öppnar och serverar valfri pizza
samt 33cl öl eller ett glas vin 100kr
Sedan ser vi matchen mellan Sverige-Italien
tillsammans. Samling 19.00 vi käkar lite och
visar matchen, baren är öppen hela kvällen.

I år kommer vi för första gången ha en vinter
tävling där alla är välkomna och den spelas på
korthålsbanan.

Mer info ang denna tävling kommer snart.

Vår tävling på korthålsbanan den 21 oktober
besöktes av 28 personer och de tävlade i en 2
manna scramble.

Vinnarna med totalt 51 slag blev
Johansson/Nordestad och vi fick även äran att
gratulera Petter Andersson till en HIO på hål nr
3. Stort grattis till er!

I höst kommer även Annika att ta kontakt med
alla tjejer/damer i klubben för en trevlig kväll där
hon ska prata om utvecklingsarbetet på
anläggningen och anledningen för att hon vill
träffa så många tjejer som möjligt är ju vårt

arbete med vision 50/50. Mer info ang detta
kommer med mailet med tävlingen.

För er som vill ändra något i era medlemskap
tänk på att göra det på telefon el skriftligen till
Annika innan den sista november och vi har ju
erbjudandet om fullvärdigt medlemskap via
autogiro för 375kr/mån, för mer info ring Annika.

Ni når henne på telefon och hon kan svara även
om ni har andra frågor 0704 -12 32 31 eller
mejl till info@tonnersjogolf.se.

Annika finns tillgänglig på telefon tisdag – fredag
09.00-15.00

Vi vill avsluta med att tacka alla i styrelsen och
alla ideella krafter som hjälpt oss med teena och
allt annat som vi fått hjälp med denna säsong.

Tack även till alla medlemmar som vi har äran
att ha spelande på vår bana.

Nästa år kommer bli väldigt spännande med
tanke Nils och Magnus nu klivit in och ska jobba
för att utveckla vår fina anläggning.

Hjärtligt tack alla
Sonja & Karl-Erik Karlsson
med personal
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