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Info från styrelsen september 2 

Banan 

Som vi nämnde i förra infobrevet har vi börjat utforma en skötselplan tillsammans med 

en bankonsulent från SGF som förhoppningsvis ska höja kvaliteten på våra greener utan 
att vi behöver göra en total ombyggnad som är väldigt kostsam. Det som är glädjande 

att se är att det arbete som gjorts under året börjar ge resultat i jordmånen och det 

viktiga CSE-talet som gör att det är goda möjligheter för tillväxt. Vi kommer som nästa 
åtgärd stödså greenerna med krypven nu under hösten för att få in ädelgräs tillsammans 

med nuvarande vitgröe. Då banan är byggd på en torvmosse är järnhalten väldigt hög i 
våra dammar så vi kommer att göda med betydligt järnfattigare gödning. Vi kommer 

också att behöva lufta och dressa greenerna mer regelbundet än tidigare. Vi återkommer 

löpande med information om hur det utvecklas. 
 

Medlemstak 
Vi har i dagsläget 1120 fullvärdiga medlemmar och vi har tagit ett beslut i styrelsen att 

taket sätts till max 1200 fullvärdiga medlemmar. För att bli ny fullvärdig medlem måste 

man även inneha en spelrätt (gäller ej juniorer). Även vid uppgradering av medlemskap 
till fullvärdigt behövs spelrätt. Det finns spelrätter att köpa från klubben, pris 4000 kr. 

Stor fördel med spelrätt är att spelavgiften/år är lägre än utan spelrätt. För att köpa 

spelrätt vänligen kontakta receptionen. 
 

Medlemskategori inför 2022 
Kontakta gärna receptionen redan nu ifall du önskar ändra medlemskategori inför nästa 

säsong. För dig med spelrätt är sista datum att ändra kategori den 30 november.  

 
Bokningsinfo 

I och med att vi går mot höst och kallare tider har vi från den 20 september ändrat 
första bokningsbara tid till 09.00 för att undvika att bokade tider går förlorade på grund 

av frost. Bollränna gäller före 09.00.  

 
Tävlingar 

Damkommittén bjuder in till damavslutning den 26 september. Det blir singeltävling i två 
klasser med efterföljande middag. Den 17 oktober har vi finaltävling som i år kommer att 

vara en Las Vegas Scramble. Mer information hittar du 

på https://www.enkopinggolf.se/web/tavlingsprogrammet/ 
 

Nästa år kommer Uppland att stå värd för SM-veckan. Vi kommer att stå värd för SM i 

make/sambo i början av juli. Det innebär att vi flyttar Enköpingsveckan till första veckan 
i augusti. 

 
Mälaren Classic kommer att spelas 22-24 juli och då endast med partävling i tre klasser. 

Banorna är Enköpings GK, Orresta GK och Söderby GK. 

 
Speltempo 

Vi har utmaningar med speltempot på banan vilket leder till köbildning och att 
väntetiderna blir orimligt långa. Följande gäller och säkerställer att vi ökar sannolikheten 

att vi hinner spela en fyrboll på fyra timmar. 

- Starta på bokad tid (ej tidigare)  
- Håll kontakt med bollen framför  

- Släpp igenom bollen bakom om de får vänta och ni inte har kontakt med bollen framför 

- Anpassa rasten så att det inte blir köbildning vid kiosken, det är oftast där det kör ihop 
sig. När bollen framför har slagit ut på tionde hålet går man till tee. Sitt inte och vänta 

på att bakomvarande boll ankommer till kiosken. 
 

Detta sammantaget kommer att hjälpa till att vi får en trevlig dag på banan!  
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