På gång på Grytsberg

Under vintern har det varit febril verksamhet på Grytsberg. Röjning av marken runt om
anläggningen fortsatte fram till årsskiftet och har sedan några veckor återupptagits. Den
nya driving rangen kommer att öppna med provisoriska utslagsplatser den 1 maj.
Ytterligare en parkeringsplats är anlagd och övningsgreen håller på att färdigställas. Planen
är att permanenta utslagsplatser på rangen och övningsgreen skall kunna tas i bruk under
sommaren. Arbetet med att anpassa klubbhuset har förflutet mycket bra vilket innebär att
vi kommer att kunna ta den i bruk inom närmaste veckorna. En ny stor altan med
Sörmlands vackraste vy är färdigbyggd. Vi kommer att anslå på hemsidan tidpunkt för
öppnandet!
Banan är redan öppen med 18 hål och flera entusiaster har redan varit ute och spelat.

Vidare planer för Grytsberg

Planerna på att bygga nya övernattningsmöjligheter visade sig ta väsentligt längre tid än
vad vi hade hoppats. Hela området kring Grytsberg behöver bli föremål för kommunens
detaljplanering. Detta innebär att planen att redan till nästa sommar kunna erbjuda
övernattning inte är genomförbar. Tidigast året därpå eller mer realistiskt 2020 kommer vi
att kunna ha något färdigt. Även om det är en besvikelse att det kommer att ta så pass
lång tid ser vi att det ger oss en möjlighet till en bättre och mer långsiktig lösning för hela
området. För klubben innebär det att det kommer att dröja ytterligare några år innan vi
kan räkna med intäkter från Golfpaket.

Nytt ansikte i klubben

Som tidigare meddelats har vi anställt Niclas Roots som kombinerad receptionist och
instruktör. Niclas gör Maria sällskap i receptionen och hjälper oss alla att bli bättre golfare.
Under fliken Golfträning på hemsidan kan du läsa mer om kurser och lektioner. Där kommer
vi även inom kort att informera om de grupplektioner som ingår i fullvärdesmedlemskapet.

Sörmlandssvingen

Samarbetet med sex andra klubbar i Sörmland fortsätter under samlingsnamnet
Sörmlandssvingen. Som förra året spelar fullvärdesmedlemmar för halva priser på dessa
klubbar.

Tävlingskommittén

Årets första klubbtävling, Avrostning, går av stapeln redan 29 april. Alla välkomna
till en rolig scrambletävling. Den sedvanliga Onsdagstävlingen startar 3 maj. Mera
info finns på Hemsidan.

Vi vill också redan nu informera om att vi f o m 1 juli kommer att kräva EGA Exakt
Tävlingshandicap för att delta i prislistorna på våra tävlingar. För de som ännu inte
har detta rekommenderas att snabbt se till att ha minst fyra registrerade ronder i
datasystemet, Min Golf.
Bästa golfhälsningar
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