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Hej Vänner,
Mycket välkomna till en ny golfsäsong!
Det som länge såg ut att bli en ”hemsk” vinter, ”bidde
ingenting”.. Nu drar vi snart igång
Här följer lite mer info, om bl a:
 Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR
du graderar upp dig som medlem
 Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset
 Banans skick med is på greenerna - hur har vintern
varit? Vad tror Christer? Hur jobbar vi för att
förbereda oss?
 Kick-off - öppning av shop och träningsverksamhet
m.m..

Alla vi på Frösåker
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Klubben
Solen värmer gott här ute på Frösåker och
golfsäsongen närmar sig med stormsteg.
Linksbanan och rangen öppnades nu i
helgen och det var många som passade på
att njuta i den värmande solen. Den vinter
som skulle bli den värsta på många år
uteblev och vi ser fram emot en tidig start
i år.
Säsongen sparkades igång med årsmötet i
söndags på kulturen. Styrelsen med alla
kommittéer presenterade ett fullspäckat
program för medlemmar i alla åldrar.
Klubbtävlingar, temakvällar och
medlemsträningar med våra Pro´s. Info
finns på hemsidan.
En stor satsning görs i år för våra juniorer,
gamla som nytillkomna. Vi kommer ha
specialinriktade träningar som bygger på
fysik, koordination, teknik och spelglädje.
Information finns på hemsidan under
Juniorkommittén men också på facebook,
Frösåker elit och ungdom.

Vi pratar ofta om klubbkänsla och
klubblojalitet, men hur definierar vi det?
Vi tror det är något en klubb förtjänar över
tid. Vi ska inte titta på hur andra gör för
alla har vi olika förutsättningar, utan vi
måste gå till oss själva och ställa den enkla
frågan, hur ”jag vill att det ska vara?”
Ett mål med årsmötet färskt i minne, är
förstås att locka fler till våra möten.
I år kommer vi engagera ett 70-tal juniorer
i olika åldrar, genomföra över 30
klubbtävlingar, erbjuda väldigt prisvärda
medlemsträningar för olika grupper, ha
temakvällar och fester i egen regi och med
krogen mm.
Vi har jobbat hårt med planering under
vinterhalvåret och det ska bli spännande
att se utfallet när vi i höst rundar av
golfsäsongen 2015. Logga in er på svensk
golf och anmäl er till klubbtävlingar och
medlemsträningarna för ni alla behövs för
att bygga ”vår” klubbkänsla!

Det var ca 50 personer som hade tagit sig
till årsmötet och bland dem fanns Olle
Persson som utnämndes till årets medlem
för 2014, bild på Olle med motivering finns
på hemsidan. På mötet kunde vi även
tacka Pelle Claréus för den tid och
engagemang han visat och avsatt som
kassör i klubben, Tack igen Pelle!

Protokoll för årsmötet kommer läggas upp
på hemsidan och det finns fortfarande
kvar tryckta exemplar av årsberättelsen.
Den som vill, kan hämta ett ex på kansliet.
Under mötet delades det ut priser till jubel
och applåder till dem som placerat sig på
första, andra och tredje plats på KM, i
samtliga klasser. Ni som inte närvarade,
kan hämta ert pris efter kontakt med TK.

Årets medlem 2014 – Alltid glade och
trevlige Olle Persson. Grattis Olle!

Styrelsen Frösåker Golfklubb
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Kansli
Varför ska du bli guldmedlem?
Som Senior Guld medlem har du förmånen
att spela obegränsat på både Stora Banan
och Linksbanan. I detta medlemskap ingår
även att vi laddar ditt rangekort med 10
hinkar. Under året erbjuds rabatter från
våra sponsorer.
Det blir en tävling den 13:e september för
dig som guldmedlem med fina priser utan
startavgift.
Krogen bjuder på mat vid tävlingen
Sponsorerbjudanden för
guldmedlemmar:
ICA Grytan.
5% alla dagar på alla köp under året.
Mot uppvisande av guldkortet med EANkod
Smarteyes.
50% rabatt på synundersökning hela året
Mot uppvisande av guldkortet och
legitimation
Roffe D,s Bilservice.
20% på alla verkstadsarbeten hela året.
Mot uppvisande av guldkort och
legitimation
Ryns skor.
Speciella inbjudningar till butiken med
aktiviteter och rabatter, under hela året.
Inbjudningar skickas endast till
registrerade guld medlemmar.

Mellan den 30/3 – 9/4 har kansliet inga
telefontider, men kan nås på mailen
info@frosakergolf.se.
Glöm inte moregolf kortet – Dela enkelt
upp betalningen av din årsavgift på 12
månader.
Ni hittar information på
http://moregolf.golf.se/
Hemsidan. www.fgcc.se
Hemsidan är uppdaterad och det finns
även en PDF gällande tävlingarna under
säsongen.
Alla tävlingar finns även på golf.se
Övrigt
Nu är Range bollhuset ombyggt och vi har
att flytta ner betalternminalen. Ni skall
kunna betala avgiften till Links Banan på
terminalen. Separata scorekort finns
färdigtryckta.
Terminalen fungerar även för betalning av
Greenfee till Stora Banan.
Som medlem kan ni även printa ut
scorekort, boka av er startid samt
registrera er rond.

Håkan & Phillipa

Passa på och gör ditt val till Guld medlem
innan vi öppnar banan. Du tar kontakt
med kansliet, eller så hjälper shopen dig
direkt.
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Träning & Shop
Själv har jag varit verksam hela vintern.
Jag har varit i studion och gett lektioner
och testat klubbor. Det har varit lite
ensamt utan krog och medlemmar, så nu
ser jag verkligen fram emot att se er alla
igen!
Fia, Sebastian och Sara kommer glädjande
att jobba kvar. Jag är så himla tacksam för
den personal jag har och att de trivs så bra
ute hos oss. Vi har dessutom ett nyförvärv
i Patrik Sander. Patrik känner många igen
då han jobbade tidigare både på vårt
kansli och för mig i shopen, sist jag var här.
Sedan dess har han jobbat som delägare
till Willys sportfiske, men kommer alltså
nu att förstärka shopen med
utrustningskunskap. Patrik är oerhört
duktig på klubbor, skaft och golfutrustning
generellt. Vi vill givetvis hjälpa kunder som
vill köpa klubbor enkelt, utan att kanske
boka upp en avancerad utprovning i
studion. Patrik kommer att vara på plats
för att erbjuda kontnadsfri “drop-in”
testning av klubbor. Välkommen Patrik!
Vi ser alla fram emot att ta hand om er på
bästa sätt I sommar! Välkomna!
Vi ser mycket fram emot att bjuda er på
nya rangebollar Gant och Peak butiken i
västerås, gör det möjligt för oss att som en
av få klubbar, satsa på helt nya Titleist NXT
Tour på rangen. Nu hoppas jag bara att jag
slipper se dom på banan. Rangebollar hör
endast hemma på rangen, tack

På vår egen hemsida och även klubbens,
kommer info finnas om vår nya Dam,
medlems och seniorträning. Det är ett sätt
att tillsammans med klubben skapa mer
klubbkänsla och ge alla en möjlighet att
utveckla sitt golfspel.
För 590:- får du:
 12 träningstillfällen med olika
teman
 100:- presentkort I shopen
 10% rabatt på ett par golfskor
+ andra fina erbjudanden under säsongen.
Träningspassen kommer att läggas upp I
GIT som tävlingar, så ni kan se vilka och
hur många som har anmält sig till dem.
Vi startar alltsammans den 2:a maj. Då har
vi “golfmässa” I konferensen,
stationsträning på range och
övningsgreener, öppet hus på linksen med
tävling och mycket annat! Mer info och
inbjudan kommer senare – anmälan och
info genom shopen!
Nu laddar vi för säsong med massor av
fina erbjudanden. Först ut är Titleist som
mycket snart erbjuder trogna Pro V1
spelare att köpa nya V1:an för 499:Dessutom kan du köpa 4 och betala för
3..?!? Fantastiskt!
Mycket, mycket välkomna!

Matz med personal
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Från oss på banan
Hej, vintern har böljat fram och tillbaka.
Ena dagen har gett minusgrader och
kraftigt snöfall och andra dagen
plusgrader och regn, vilket är sämsta
tänkbara förhållanden.
Vi har skottat av greenerna i omgångar
men isen har ändå bildats.
Ca 5 cm tjock is låg på greenerna i drygt 6
veckor. Vi dressade greenerna med
mullblandad sand för att få isen att smälta
snabbare. Mörk sand höjer temperaturen
på marken.
Dessutom har vi kört med luftare och
skivrist för att krossa och luckra isen.
Vi har jobbat hårt, men kan glädjas åt att
när isen väl var borta och temperaturen
steg, såg greenerna riktigt bra ut och vi
kan säga att vi har klarat vintern bra. Nu
tror vi inte att det ska komma något rejält
bakslag, utan vi hoppas på en tidig
öppning. I övrigt har vi fortsatt med
röjning runt banan. Vi har tagit bort sly
och träd på många ställen för att göra
banan öppnare och mer snabbspelad. Vi
har jobbat med 12:ans green som kommer
att stå färdig med nytt utseende till våren,
samt byggt om och byggt till bunkrar på
7:an och 8:an. Till hösten tar vi några till
och om något år ska samtliga bunkrar fått
uppfräschning och vara tip-top.
Frågan kommer förstås: När öppnar vi?
Svaret är återigen, att vi inte vet…
För att öppna en green utan att skada den,
bör marktemperaturen upp i 6-7 grader

även nattetid. Gräset måste börja växa
och vi vill kunna klippa det 2-3 gånger. Då
först blir grässtrået så tufft/starkt att vi
kan öppna. Vi hoppas förstås som alla
andra att det blir så fort som möjligt, men
just nu är det för kallt om nätterna. Vi
hoppas på värme så fort det bara går

En långtidsplan är på gång. Här kommer vi
att se bunker- och greenplan för de
närmaste åren. Vi kommer att bygga om
samtliga bunkrar på stora banan och även
vissa greener (dock några få i taget, så det
inte stör spelet)
I vilken ordning vi gör det, kommer
långtidsplanen att visa. Så fort den är klar
kommer den presenteras.
I år ska vi förstås ta bra hand om vår bana
allihop, eller hur?

Christer Ral med personal
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