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Golfåret 2015
Onsdagsmästare
I 20 veckor pågår onsdagsgolfen.
Det har varit Inge, Björn och Bosse
som legat på topp under hela
perioden. Björn tog hem priset som
seriemästare. Det var 14 spelare
som gick ut för att spela om vilka
fem som skulle spela om mästartiteln
2015. Berit, Bosse, Inge, Jan-Olof
och Margareth gjorde upp om vem
som skulle bli årets onsdagsmästare.
Det här va´ oväntat sa han som
kom till himlen! För jag blev väl
lite som i sjunde himlen en stund.
När man som jag spelade så dåligt
dom första 18 hålen, trodde jag inte
på något finalspel men man skall
tydligen inte ge upp. Det gäller att ha lite eller kanske mycket flyt i dessa
sammanhang. Onsdagsgolfen är för mig likställd med Fedex Cup fast i minimini format, nästan samma regler ??
Vi hade kanonväder men tyvärr en väldigt blöt bana. Familjen Strand hade
ordnat så att tävlingen kunde genomföras trots allt regnande innan tävlingen.
En stor eloge till familjen, som för övrigt skött banan väldigt bra under hela
säsongen. Mitt tjöt och försök till slagfärdighet på och utanför banan är bara
till för att minimera min egen nervositet, ber om ursäkt för detta om någon tar
illa upp. Till slut vill jag vädja till samtliga att tävla så mycket som möjligt det
stärker oss mentalt som individer jättemycket kanske inte omedelbart men på
sikt. Advokater och likställda brukar säga.
Jag vill inte uttala mig i ett enskilt ärende.
Men nu har jag gjort det i deras ställe.
BOSSE !

Städdag
Årets städdag lockade som
vanligt många av våra medlemmar ut på banan. AnnaLena och Ziva tar en välförjänt
vila i vårsolen.

Medlemsträning
Medlemsträningen
på
lördagarna har blivit populärt
att delta i. Du vet säkert vid
detta laget att den är öppen för
alla oavsett medlemsskap. I år
ändrades upplägget från att ha
tränat vid fyra stationer till två
stationer. Träningen avslutades
med att vi spelade 9 hål.

Årets ador

Sju av distriktet banor anmälde
sitt intresse att arrangera Adagolfen. Bollestad var en av dem.
12 lag var anmälda varav två
från klubben. Inget av lagen
hamnade på prispallen.
Bästa Ador på Bollestad
blev Öijareds lag Petersson/
Pettersson, Gräppås med lag
Krant/Rosengren-Friberg och
Green/Börjesson, Lerjedalen på
tredje plats. ICA-Maxi Kungälv
och TL-Event, Sandared
sponsrade med priser

Mästare
I vackert septemberväder
spelades kubbmästerskapet.
I år var det få av våra
medlemmar som valde att
vara med. Vad är det som gör
att du inte vill vara med och
spela om att bli klubbmästera?
Anna-Lena Carlsson vann
blev tvåfaldig mästare genom
att vinna klasspelet och att
bli damernas klubbmästare.
Gert Lönnroth blev herrarnas
klubbmästare och Ronnie
Augustsson klassmästare.

Vårresan
Medlemsresan i april gick
i år till Holm och Ringenäs
med boende på Grand
hotell i Halmstad. Vi hade
tur med vädret. Lagtävling
på lördag och individuellt på
söndagen. Tävlingsledningen
lyckades med att dela ut
första priset två gånger.

Semestersexan

Semestersexan är en trevlig
lagtävling som spelas i tre
olika spelformer. Foursome,
Greensome och bästboll. Någon
gång under säsongen och oftast
vid våra partävlingar gästas
Bollestad av Henrik och JanOve Borg numera medlemmar i
Lerjedalen.

Flaggmästare
Flaggtävlingen avslutar säsongen. Vinnare är den som kommer längst
med erhållna slag enligt hcp. I år blev det Leif Munk tidigare Bollestadare
som kom till 18 hålet med sina slag.

Kallelse till

Årsmöte
Bollestad Golfklubb
Torsdagen den 4 februari 2016 kl 19.00
Plats: Backa Folkets Hus Sal B, Granåsgatan 2, Göteborg
Kaffe serveras från kl 18.30
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2016-01-06
Prisutdelning 2015 års klubbmästerskap

Ordförandes rader

Vårens golfresa

Vi lägger ännu en trevlig golfsäsong till historien. Ett stort tack
till hela familjen Strand, som lägger ner ett fantastiskt arbete för
att hålla vår golfbana i ett mycket bra skick. Det är en omvittnad
vacker och välskött bana. Ett stort tack också till alla kommittéer,
som arbetar inom föreningen.

Boka redan nu in helgen den
23 - 24 april. Vi gör en golfresa
tillsammans damer och herrar.
Information om resan kommer
på Bollebloggen och i nästa
Bolletin.

Styrelsen är vald av medlemmarna och vår uppgift är att på
bästa sätt tillgodose medlemmarnas intressen med träning,
arrangera tävlingar och vara behjälplig med andra praktiska
problem inom golfen. Hur tycker du som medlem att vi lyckas
med det? Du som inte tävlar mycket, vad har du för önskemål?
Styrelsen vill också att det skall vara trevligt/mysigt att komma till
klubbhuset, för att fika och umgås ”en social mötesplats”.
Tillsammans behöver vi arbeta för att locka fler medlemmar till
Bollestad!
Saknar du fritidssysselsättning? Vi behöver fler ideella krafter,
som kan hjälpa till vid behov. Det är inte så belastande, utan det
handlar om några timmar emellanåt.
Kom ihåg att golfen har stora hälsoeffekter! Golfare är lite
friskare och lever längre, eftersom vi är ute och motionerar i
naturen!

Vintergolfare
Du vet väl att vi träffas på
onsdagarna, ca 10.30 på HGC
(Hisingens Golf Center) för att
vinterträna, fika och umgås.

Gott Jul och Gott Nytt År!
önskar styrelsen och kommittéerna

Vi ses på årsmötet!
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