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Ordförandes rader
Först vill jag tacka för förtroendet att
bli vald till ordförande och samtidigt önska välkommen till en ny golfsäsong. Det
blir spännande att se när våren kommer
hur banan har klarat vinterns regn. Flera
har hållit svingen i gång på Hisingens
Golf Center och de kommer att ha ett
försprång när säsongen startar. Vad målet
är för året? Att våra medlemmar som
inte har officiellt handicap sänker sig
och att många av våra medlemmar deltar i medlemsträning och på de olika aktiviteterna som bjuds
på banan. Jag hoppas också att vår förening, som firar 20 års
jubileum i år, kommer att fortsätta att utvecklas. Men för att
göra det behöver vi också få in synpunkter vad vi kan göra för
dig och vad kan vi göra för att Bollestad Golf skall bli ännu
bättre. Vi tar gärna emot goda idéer!
Våra olika kommittéer träffas och arbetar under hela året. Vi
har trevligt och lär av varandra och där finns arbetsuppgifter
även för dig om du skulle vilja engagera dig.
Vad jag också hoppas av den kommande säsongen är att du lär
känna någon ny medlem. Tag chansen och spela med någon
du inte känner, jag har blivit imponerad av hur mycket kunskap och erfarenhet det finns hos alla trevliga medlemmar!
Jag hoppas att du får ett bra golfår. Vi ses på banan och vi
kanske kan fika ihop någon gång?

						Stig Boström

Damkommittén
Bollestads damkommitté har som
målsättning att ha roligt tillsammans, försöka sänka handicapet och lära sig olika spelformer.
Till damgolfen på är alla
välkomna oavsett hcp-nivå.
Damgolfen har under åren varit
en bra golfskola där vi lärt oss
spela efter regler, vett och etikett
på banan.
Första tillfället är måndagen den 5
maj med starttid 17.30. Vi spelar
varje måndagkväll, med uppehåll
för semester, fram till mitten av
september och avslutar säsongen
med en resa. På måndagsgolfen

gey, scramle, och skojtävling.
Hur du ska göra för att kunna
vara med? Det enda krav vi har
är att du anmälar dig på listan
som sitter på anslagstavlan i
klubbhuset eller ringer receptionen om du vill anmäla dig.

Det skulle vara speciellt roligt om
du som är ny medlem eller börjat
spela golf och ännu inte nått officiellt handicap gör oss sällskap på
måndagarna.
Vi ser framemot att så många som
möjligt av våra kvinnliga medlemmar, både nya och gamla bollestadare, ska delta i de aktiviter vi
anordnar. Vi ses om inte förr, så
första måndagen i maj.

spelar vi oftast någon form av
tävling. Tävlingsledaren för dagen bestämmer tävlingsform. Berit, Anna-Lena, Ann-Sofie
Vi spelar allt från poängbo- och Margareth

Lite
smått och gott
Städdag

Den 12 april är det städdag med
start kl 10.00. Tillsammans röjer
vi upp, krattar och gör banan fin
inför säsongen.
Vi avslutar som vanligt med grillning. Ta med kratta och andra
redskap som du har.

Klubbhuset

Klubbhuset öppnas vecka 16.
Det är Kärstin och Amanda som
vi kommer att möta i receptionen
i år också.

Uppdatera i Min golf

Har du bytt epostadress? Du kom
väl ihåg att uppdatera dina uppgifter i Min golf? Idag skickas mycket
information med e-post. Det är
därför viktigt att du uppdaterar
dina uppgifter i Min golf.

160 kr i greenfee

Vet du om att greenfeen är lägre för
en gäst som du har med dig för att
spela på Bollestad. Glöm inte att
säga till i receptionen att du har en
gäst med dig.

Vårens resa

Har du missat att anmäla dig till
vårens golfresa till Äppelgårdens
golfklubb? Du har fortfarande möjlighet att anmäla dig. Vi spelar den
26 - 27 april och priset är 1 200 kr.
Anmälan till
margareth.blidkvist@telia.com

Medlemskommittén
Onsdagsgolf har blivit en livsstil
för några av Bollestads medlemmar. Hisinge golfcenter (HGC)
har varit träffpunkten för alla som
velat fortsätta med onsdagsgolfen
under vintern. I år har det varit
fler medlemmar än tidigare som
nappat på möjligheten till social samvaro och samtidigt hålla
svingen igång..
Bollestad gk har under de senaste
åren erbjudit kostnadsfri medlemsträning på lördagar. Det blir
så även i år. Medlemsträningen
riktar sig till alla våra medlemmar
oavsett vilket medlemsskap du har.
Du som ännu inte fått officiellt

handicap ta chansen att sänka
dig genom att vara med på lördagsträningen. Vi tränar bunker-, pitch- och chipslag. Naturligtvis ingår både sving och
putt i träningen. I år är planerna, om det finns önskemål, att
dela upp tiden för träning mellan övningsområdet och banan.
Medlemsträningen börjar den
17 maj kl 11.00 och pågår
hela säsongen med uppehåll
för tävlingsdagar och semester.

Alla är välkomna.

Inge Adamsom

Tävlingskommittén
Nu står golfsäsongen för dörren och därmed möjlighet att delta i
tävlingar på Bollestad. I år fyller Bollestad GK 20 år. Det firar vi med
en JUBILEUMSTÄVLING 24 MAJ. Vi planerar en lagtävling. För
övrigt är tävlingsutbudet singel- och partävlingar. Handicapgränsen
är 19 och 20. Damgolfen fortsätter på måndagar, onsdagsgolfen på
onsdagar och samlingsgolfen på fredagar precis som tidigare. Vi ser
fram emot många deltagare dessa dagar

Onsdagsgolfen

Onsdagsgolfen spelas som 9-håls slaggolf under hela säsongen, totalt
20 tillfällen. Startavgiften är 20 kr som betalas vid varje tillfälle och
du måste ha en markör. Du får poäng för varje tillfälle du deltar. De
16 spelare som samlat flest poäng går vidare till onsdagsgolfsfinal som
spelas i mitten av september.

Matchspel

Matchspel är en trevlig tävlingsform. Anmäler sig tillräckligt många
garanteras två omgångars spel eftersom förloraren i matchen går över
till B-sidan och där får en ny möjlighet att vinna. Matcherna spelas
med handicap. Anmäler dig till matchspelet gör du på anmälningslistan
som sitter på anslagstavlan i klubbhuset. Startavgiften 50 kr betalar du i
receptionen före första start.

Samlingsgolf

Samlingsgolf på fredagar med samling kl 10.00. Startavgift 20 kr. Varje
runda avslutas med prisutdelning.

Bollestad dam och herrlag

Bollestad GK har två lag som spelar i HCP-serien “Klubbar emellan”,
ett herrlag H55 och ett damlag D50+. Är du intresserad av att spela i
något av lagen kan du kontakta Inge Adamsson eller Margareth Blidkvist.							
					Britt-Marie Lindberg 		

					Tävlingsansvarig

Säsongens
tävlingsprogram
Maj
7 maj
Onsdagsgolfen startar
10 maj
Vårflaggan
24 maj
Jubileumstävling
Juni
13 juni
Seriematch H55
14 juni
Lexus Junior tour
22 juni
Sillavängen
24 juni
ADA-golfen
Juli
27 juli
Semestersexan
Augusti
6 augusti
Göteborg golf cup
9 augusti
Klubbmästerskap
10 augusti
Klubbmästerskap
23 augusti
4an 4 klubbor och 1 puttter
September
6 september
Höstscramble
23 september
Onsdagagolffinal
27 september

Vinnare
Som vanligt delades
priserna ut till vinnarna
i 2013 års klubbmästerskap och i Matchcupen.
Björn Widén och Gunilla
Lönnroth blev respekteve
dam- och herrmästare. Inge
Adamson vann matchcupen.

Ordförande och suppleant bytte plats
Vid årsmötet valde s Stig Boström till ny ordförande. Stig valdes in i
styrelsen förra året och var du suppleant. Kurt Gren avgående styrelse
valdes till suppleant på 1 år. Ann-Sofie Ågerup och Margareth Blidkvist omvaldes på två år.
Ordförande vid årsmötet Hasse Johansson, Albatross GK lämnar över
klubban till Bollestads GK nya ordförande

Bollestad Golfklubb

Bollestad 320
				442 93 Kareby
				
Tfn 0303 - 22 21 01

Bollebloggen http://bollestadgk.blogspot.com

Styrelse:
Kommittéansvariga:

Stig Boström, ordförande		
stig.bostrom@gmail.com

0706-723363

Inge Adamson, vice ordförande
adamsons1@tele2.se

031-29 96 76
031-92 56 24

Britt-Marie Lindberg,
brilind@live.se

Tävling 0303-927 16

Margareth Blidkvist, sekr,eteraret
margareth.blidkvist@telia.com
Ann-Sofie Ågerup , kassör		
ann-sofie.agerup@stavdal.se

031-91 17 25

Inge Adamson, 		
adamsons1@tele2.se

Medlem 031-129 96 76

Lars-Erik Lindberg, ledamot
lelind@tlive.se

0303-927 16

Lars-Erik Lindberg, Bana & miljö 0303-92716
lelind@live.se

		
Kurt Gren, suppleant		
Björn Widén, suppleant		

Ansvarig utgivare
Stig Boström

Redaktör & Layout

Margareth Blidkvist

0705-66 57 97
031-24 11 24

Margareth Blidkvist,
Damer
margareth.blidkvist@telia.com

031-92 56 24

Stig Boström, Utb & Handicap 0706-723363
stig.bostrom@gmaiil.com

Tryck
Cela Grafiska, Vänersborg
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