
Till ordförande, styrelse, klubbchef,
greenkeeper, pro och alla ideella som jobbar
med olika uppdrag på klubben !

Eksjö den 30 augusti 2018

Golf vänner!

Den varmaste sommaren på flera hundra år går mot sitt slut. En underbar sommar för alla
som älskar att sola och bada men också en sommar som varit en utmaning för våra
golfklubbar.
Klubbarna har helt olika förutsättningar för att möta en sådan här extrem sommar. Tillgång
till vatten eller inte. Gamla bevattningsanläggningar i stort behov av reparation eller
välfungerande moderna. Ökade kostnader för reparation av förstörda fairways mm.

Värmen har också inneburit färre bokade sällskapsronder, minus 7%. Siffran är den sämsta
sedan 2013!
Inte så konstigt tycker jag som flera gånger hellre valt badet framför golfen och därför hoppas
på att nedgången är tillfällig!
Mer oroande är att antalet medlemmar i Sverige visade -minus 7017 personer i mitten av
augusti.
Kanske delvis också kan förklaras av värmeböljan och att man inte kom igång med sin golf på
försommaren. Siffrorna visar dock att det är stor skillnad mellan klubbar och distrikt.
Två av tre klubbar i Sverige minskar i medlemsantal.
Småland är ett av tre distrikt där siffrorna är positiva plus c:a 500 medlemmar. Men även här
stor variation mellan klubbarna.
Våra bankonsulenter och klubbrådgivare står nu på tå för att hjälpa de klubbar som har
problem. Se till att använda deras kompetens!

I distriktsstyrelsen arbetar vi nu mycket med olika frågor för att hjälpa klubbarna i sin
verksamhetsutveckling!
Ett gediget utbildningsprogram finns på vår hemsida där jag vill slå ett särskilt slag för
utbildningen av klubbarnas valberedningar den 22 september i Växjö. Valberedningen har ett
stort ansvar för att man ska få en väl fungerande styrelse! Se till att din klubb blir
representerad!

Till sist vill jag med stor glädje bjuda in er alla till höstens golfting på Ekerum, den 19-20
oktober. Här ska vi träffas, utbyta erfarenheter, lyssna på skarpa föredragshållare och
dessutom ha en riktigt trevlig kväll tillsammans!
Jag berättar inte mer här utan håll utkik efter den inbjudan som kommer, i pappersform med
hela programmet, till klubben inom några dagar!
Vi räknar med att varje klubb skickar flera deltagare!

Vänliga hälsningar

SMÅLANDS GOLFFÖRBUND
Kristina Carlo
Ordförande Smålands GDF


