Övningsområdet
Av olika anledningar kom vi förra året inte så långt med övningsområdet som vi önskade. Vi vet att
många undrar när det blir klart och vi vill därför passa på att informera om status just nu
Rangen
De provisoriska utslagsplatserna är igång. Vi kommer dock att flytta utslagen bakåt närmare
parkeringen. Detta arbete har påbörjats med uppsättning av nät på sidorna och iordningställande av
permanenta utslagsplatser. Gräsytorna framför dessa skall sås inom kort och beroende på hur det
växer räknar vi med att kunna flytta utslagsplatserna bakåt under sommaren.
Övningsgreen och bunker
Det visar sig att en del av anläggningsarbetet som gjordes förra året måste göras om. Etableringen
för att påbörja detta arbete görs i slutet av denna vecka. Beroende på hur det växer även här räknar
vi med att övningsområdet kan öppna i slutet av juli eller början av augusti.

Kiosken
Vi förbereder en nysatsning på kiosken med garanterat öppethållande 9-15 fredag-söndag mellan 15
juni-12 augusti. Janne Ekstsröm och Bertil Granberg utgör informell kioskkommitté som håller i detta.
För att det skall fungera behöver vi frivilliga bland medlemmarna, som t ex före en egen golfrunda
lägger en timme på att se till så att det finns mackor, kaffe mm när kiosken öppnar och som efter
avslutad runda kollar så att det är snyggt i kiosken och ser till att den blir stängd. Hör av dig till Janne
på stjarngolv@gmail.com eller 0708340407 om när du har möjlighet att ställa upp med denna insats.

Kampanjer på hemsidan
Vi påminner om att det ligger medlemsvärvningskampanjer på hemsidan. Dessutom nyheter från
Maria Pro.

Glöm inte att alltid boka din runda!
Det är ännu viktigare numera att boka starttider via Min Golf. Då vi räknar med utökad
utbildningsverksamhet kommer en del av denna att pågå ute på banan. Denna planeras med
utgångspunkt från bokningsläget. Har du således inte bokat din runda finns det risk för att du får en
utbildningsgrupp framför dig!

