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Info från styrelsen september 
 

Bokningsinfo 

Vi går mot höst och i helgen som var hade vi morgonfrost på banan. Vi kommer att 
ändra bokningstiderna från den 20 september och senarelägga första bokningsbara tid till 

09.00 för att undvika att man förlorar bokad tid. Bollränna kommer att gälla fram till 
09.00 om vädret tillåter det. 

 

Medlemsenkäten 
Vi får en del frågor om medlemsenkäten och vi inväntar svaren från omgång 2 som gick 

ut i augusti. Styrelsen har avsatt en arbetsdag i oktober då vi kommer att analysera 
utfallet och sedan redovisa svaren och eventuella åtgärdsplaner till medlemmarna efter 

det. 

 
Banan 

Vi har haft en bankonsulent från Svenska Golfförbundet på besök för att ta prover och 
analysera kvaliteten på våra greener som vi kämpat hårt med i år. Resultatet visar att 

våra förutsättningar inte är de bästa då många greener har många år på nacken och i 

kombination med det hårda speltrycket på banan behöver vi lägga mer tid på skötseln av 
greenerna framöver. Vi kommer att tillsammans med bankonsulenten utarbeta en plan 

för nästkommande år.  

 
SM 2022 

Upplands Golfförbund har fått äran att anordna SM-veckan 2022 och vi i Enköping 
kommer att stå värd för SM i Äkta make den 2-3 juli. Jätteroligt för oss då spelare från 

hela Sverige kommer att besöka oss. Det innebär att vi behöver flytta Enköpingsveckan 

då SM genomförs samma vecka. Vi planerar att lägga den första veckan i augusti istället. 
 

Årets golfare 2020 
Madelene Sagström blev utsedd till årets golfare 2020 av tidningen Svensk Golf och 

tilldelades ett stipendium på 10.000 kr som Madde skänkte till klubbens 

juniorverksamhet. Pengarna gick till ett juniorläger för våra tjejer på Kallfors GK. Mycket 
uppskattat! 

 

KM 
Årets KM-mästare 2021 blev Josefine Håkansson i damklassen och Johan Norell i 

herrklassen. Stort Grattis! 
 

Höstårsmötet 

Höstårsmötet kommer att äga rum den 2 november 19.00 i klubbhuset. Separat inbjudan 
med dagordning kommer att skickas senare. 
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