En ny säsong har startat.
Säsongen 2021 började som vi avslutat den förra. Påverkan av Corona viruset har gjort att vi ej kunnat
köra på som vanligt, men skam den som ger sig. Problem är till för att lösas och det har vi lyckats med
Det kan vi tacka alla de medlemmar som ställer upp för att vi skall kunna ägna oss denna fantastiska
sysselsättning som golfen är.

Två nyheter som lyser upp i Corona mörkret.
.
Det som har hänt nu under den senaste tiden är två positiva saker som gör att vi kan se framtiden an
med stora förväntningar. För det första har det som sedan länge ryktas om att ett ägarbyte av
Tönnersjö golfbana har nu kommit till skott.
Efter många års idogt arbete har Sonja och Karl-Erik bestämt sig för att överlåta driften till nästa
generation. Det blir familjen Malin och Ola Hidgård som kommer driva Tönnersjö golfbana från och
med nu. Vi tackar Sonja och Karl-Erik för deras fantastiska arbete under många år samtidigt som vi
hälsar Malin och Ola med familj välkomna till uppdraget som golfbaneägare.
Den andra positiva nyheten är att från den 1 juni kan vi starta upp vår tävlingssäsong på nytt och det i
stort sett på samma sätt som under tidigare Corona fria säsonger.

Några ord om ägarbytet på Tönnersjö Golfbana.
Nu är det klart att Ola Hidgård med familj tar över driften av golfbanan. Ola är ett känt ansikte för de
flesta. Han var med och byggde banan för 20 år sedan och har sen dess varit aktiv i driften under
några av säsongerna. Ola med familj bor på gården till vänster om hål 6 och 7. Framöver kommer ni då
och då möta Olas fru Malin och döttrarna Ellen och Lova i kansliet medan Ola kommer att ansvara för
banskötseln. Utöver familjen jobbar som vanligt Annika, Emma, Bengan och Andrzej på banan. Ny för i
år är Daniel, kallad DK, som kommer att arbeta på banan. Han har erfarenhet som banarbetare och är
även aktiv golfspelare.
Vi ser fram emot att få ta över och vidareutveckla anläggningen, säger Ola. Golfbanan ligger oss varmt
om hjärtat och tillsammans med er medlemmar och övriga gäster har jag och min familj ambitionen att
anläggningen ska vara en härlig varm mötesplats som erbjuder allt från golfspel på fina banor till en
gemytlig miljö med god mat och möjligheter till trevligt umgänge. Vi hoppas även kunna utveckla med
fler sporter kring anläggningen för att bredda upp. Det finns mycket att förädla och vi kommer att börja
med några av banans tee, vilket varit väldigt efterfrågat av många. Vi kommer också succesivt
modernisera golfcentrat. En del av er har kanske redan sett de nya fina möblerna och belysningen i
restaurangen. Om inte, kika gärna in och passa på att njuta av god mat och dryck. Vi kommer också
installera en golfterminal i foajén för att kunna erbjuda en bättre service hela dygnet, även utanför
ordinarie öppettider. Terminalen kommer förutom att vara en betalningsterminal klara flera viktiga
tjänster för medlemmar och gäster som t ex möjlighet till justering av hcp, tävlingsanmälan, boka och
flytta tider, checka in, skriva ut score kort, hyra golfbil etc. Vi vill öka servicen i förhoppning att öka
flödet av spel på alla 27 hålen. Vi är tacksamma för goda råd från er medlemmar och vi tar tacksamt

emot hjälp om någon har lite tid att avvara. Det finns alltid uppgifter som behöver göras, stort som
smått, och ju mer vi kan hjälpas åt desto snabbare kan vi utveckla anläggningen.

Fritt fram för tävlingar från den 1 juni.
Så kom äntligen beskedet från Svenska Golfförbundet som vi väntat på. Från 1 juni kan vi genomföra
våra tävlingar på ett normalt sätt. Nu är det fritt fram att anmäla sig till alla de tävlingsutmaningar som
vår eminenta tävlingskommittee har planerat. Mycket välkomna.
Årets tävlingsprogram finns här:
http://tonnersjogolf.se/tavlingar-tonnersjo/

Årsmötet den 21 mars 2021.
Det från i höstas uppskjutna årsmötet hölls digitalt och genomfördes utan några problem eller några
överraskningar. I styrelsen blev det ett nyval av Anna Johansson som ersatte Christer Thelander. Vi
tackar Christer för hans jobb i styrelsen.
Mer information om styrelsen och våra olika kommittéer hittar på hemsidan:
http://tonnersjogolf.se/klubben/

Pro verksamhet 2021.
Även i år kommer vi att anlita Christopher Svarvar som pro på vår bana.
Nytt för i år är att Denny Åberg kommer att jobba ihop med Christopher.
Mer information om onsdags träningar och ”grön kort” kurser hittar du på hemsidan:
http://tonnersjogolf.se/nyborjar-kurser-2/
och
http://tonnersjogolf.se/onsdagstraningar/
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