
21 aug, 2018 

 

Åter till det normala, 

efter en het och torr (?) semesterperiod är nu de flesta tillbaka till normala rutiner med arbete och 
skolgång. Vi pensionärer har ju inte lyxen att ha semester – det är en av nackdelarna med att inte vara 
yrkesaktiv men det är ”smällar man får ta”. 

För egen del har min sommarledighet inneburit att vi inte haft något styrelsemöte under juli samt att 
jag inte författat något ordförandebrev.  

På Skedhult har emellertid golfverksamheten frodats under juli. Vi har haft fler greenfee-gäster än 
förra året men intäkterna har dock inte ökat då det har varit fler Golfhäftesgäster eller gäster med 
annan form av rabatt. 

 

Banan  

Vår bana har lidit under den heta solen med ett stort antal torksprickor som följd. Det är främst 
problemen med torksprickorna som gjort att vi infört vår generösa regel med lägesförbättring. Att 
gräset torkat och kala fläckar uppstått på fairway motiverar inte i sig någon lägesförbättring då dessa 
förhållanden i stället erbjuder ”… ett perfekt underlag att slå från” enligt vår Golfchef. Så snart 
torksprickorna ”reparerats” så kommer vi ta bort möjligheten till lägesförbättring. 

Från våra gäst-spelare har vi fått höra att vår bana klarat torkan bättre än flertalet andra banor i landet. 
En av anledningarna härtill är att vi har egen vattentäkt och ett bra bevattningssystem.  

Vad gäller vårt bevattningssystem så drabbades vi för ett par veckor sedan av ett åsknedslag som slog 
ut styrsystemet. Vi kommer därför påbörja ett reparationsarbete inom kort och då passar vi på att 
uppgradera vår bevattningsanläggning till en modern standard. Denna uppgradering hade vi ändå 
tvingats göra inom ett par år då reservdelar till vår befintliga anläggning börjat bli omöjliga att 
uppbringa. 

Den 4 september kommer Thomas och undertecknad att göra en banvandring tillsammans med 
Bobban Frisk (Bankonsulent från SGF). Vi vill utnyttja Bobbans erfarenheter för att säkerställa att vi 
vidtar rätt åtgärder så att vi – efter denna exceptionella sommar – har fina spelytor den kommande 
våren. 

 

Vision / Verksamhetsidé / Värdegrund 

På gårdagens styrelsemöte antog styrelsen formellt ett förslag till dokument som innehåller Vision, 
Verksamhetsidé samt Värdegrund. Det är främst vissa formuleringar i undertexterna till 
Värdegrunderna som varit föremål för diskussion. Dokumentet är utarbetat inom projektet Vision 
50/50 och vi har, som rapporterats tidigare, låtit detta arbete omfatta en översyn av hela vår 
verksamhet. Vi kommer framöver formulera våra kort- och långsiktiga mål för såväl styrelse som 
kommittéer utifrån dessa värdegrunder. 

Dokumentet har tidigare presenterats för bl a Gamla Grabbar samt vid damernas upptaktsmöte i våras 
för synpunkter och kommentarer. Beslutet innebär att vi nu kan offentliggöra dokumentet för samtliga 
medlemmar och det finns tillgängligt på klubbens hemsida.  



Då dokumentet anger det förhållningssätt som vi skall ha till varandra är det viktigt att vi medlemmar 
”köper” innebörden av Värdegrunden. Värdegrunden anger hur vi skall fungera som klubbmedlemmar 
för att säkerställa att vi trivs med varandra och vårt klubbliv. 

Jag uppmanar därför alla att noga läsa texterna samt ”hojta till” om något känns fel eller saknas. Det 
är som sagt umgängesklimatet mellan oss medlemmar det gäller och vi har ett gemensamt ansvar för 
vår trivsel / vårt klubbliv. 

 

Vision 50/50 

Vi hade för ett tag sedan besök från Golfförbundet som ville göra ett reportage om vårt projektarbete 
Vision 50/50 och våra erfarenheter. Nu ligger artikeln ute på SGF´s hemsida till allmänt beskådande 
under rubriken Goda Exempel. 

(https://golf.se/goda-exempel/vision-5050/alla-ska-kanna-sig-valkomna-pa-eksjo-gk/) 

 

Players 1st - medlemsundersökning 

Vi har nu fått resultatet från den senaste medlemsundersökningen och det verkar som vi över lag är 
nöjda med vår klubb och bana. Det övergripande betyget s k Ambassadörspoäng blev nu 61 poäng 
vilket kan jämföras med riksgenomsnittet 47 poäng. Vårt betyg placerar oss på plats 97 bland de 
deltagande 325 klubbarna. I vårt fall har vi 65% medlemmar som är mycket positiva till klubben (har 
satt betyg 9 eller 10 på en 10-gradig skala) och 4 % som satt betyg 6 eller lägre – d v s 65%-4 % ger 61 
ambassadörspoäng. De 31 % som satt betyg 7 och 8 (= neutrala) ingår inte direkt i kvoten. 

Banan får fortsatt bra värdering (med undantag av bunkrarna) trots den svåra torkan. Bäst betyg får 
”Träning” och det tackar vi Burra för. Klubbliv är den del som ger sämst värdering. 

En intressant notering är att kvinnor ger över lag bättre betyg än män för i stort samtliga variabler i 
undersökningen. Vidare ger de högre åldersgrupperna bättre betyg än de yngre medlemmarna. 

Med tanke på att våra kvinnliga medlemmar är så positiva undrar jag varför vi inte har fler kvinnliga 
medlemmar - idag har vi 224 aktiva kvinnliga medlemmar och 564 män. Jag ber därför våra kvinnor att 
fundera över hur de kan hjälpa till att öka antalet kvinnliga medlemmar. Skall klubben växa så att vi 
når över 900 aktiva medlemmar – och därmed säkra god ekonomi / långsiktig överlevnad för klubben 
– behöver vi få in fler kvinnor (i alla åldrar). En större andel kvinnor vore till gagn för såväl klubbliv som 
allmän trivsel samt ge underlag för bättre och fler arrangemang på Dam-sidan. 

 

Släppa igenom - eller? 

Så till något mindre trevligt. Min ”boll” har vid ett flertal tillfällen hunnit ifatt framförvarande parti och 
drabbats av att inte bli ”genomsläppt”. Jag förstår inte varför det skall vara så svårt att släppa igenom 
– det verkar vara mycket prestige inblandat.  

I ett fall gick jag och min fru Birgitta ifatt en 2-boll med herrar på 3:an och vi fick gå och vänta på dessa 
herrar fram till hål 16 då deras match uppenbarligen tog slut – därefter försvann de ”fortare än en 
löning”. Det anmärkningsvärda var att detta var två erfarna golfare som flertalet gånger noterade att 
vi spelade snabbare och fick vänta samt att de hade tomma hål framför sig. 

Eftersom en av anledningarna till att golfare slutar är att spelet tar för lång tid måste vi alla hjälpa till 
att snabba upp vårt eget agerande på banan samt att erbjuda ”genomsläpp” i det fall vi blir upphunna 
av en snabbare boll efter oss.  

https://golf.se/goda-exempel/vision-5050/alla-ska-kanna-sig-valkomna-pa-eksjo-gk/


Det blir trevligare och mindre stressande för alla inblandade om vi hjälps åt att tillse att det flyter lika 
bra i ”trafiken” ute på banan som på vägarna.  

 

Avslutnings-scramble 

På gårdagens styrelsemöte beslöts bl a att den kommande avslutningstävlingen skall, likt vårens 
Öppnings-scramble, ske genom individuell anmälan. TÄKO kommer sedan lotta ihop lag med så 
likvärdig hcp-sammansättning som möjligt.  

Beslutet grundar sig främst på ovan nämnda Värdegrund med hänvisning till att syftet med denna typ 
av arrangemang är att göra nya bekantskaper samt att integrera nya medlemmar – det är främst ett 
socialt arrangemang och inte en ”TÄVLING”. 

 

KM i helgen 

Jag vill gratulera Anders Falk till segern i årets KM för herrar. Anders är ett fenomen som spelat golf på 
hög nivå så länge jag minns och att nu som H50-spelare ta hem segern före alla ungdomar är starkt. 
Att Anders är en hyvens kille som till vardags har ett krävande arbete gör inte den delade glädjen 
mindre. 

Emellertid är jag mycket besviken över att vi inte fick ihop tillräckligt med anmälningar i Dam-klassen 
– det var två (2) anmälda och det räcker inte enligt statuterna för att det skall bli en KM-tävling. 

 

2018-08-21 

Hans Ljung 

Ordf. EGK 


