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Ordförandes rader
Välkommen till nytt golfår 2019
Välkommen till en ny säsong på
Bollestad. Det är lika spännande
inför varje vår, att se hur banan
grönskar, hur vårvädret blir och hur
slagen sitter efter en lång vintervila.
Flera av er har hållit svingen igång
både ute och inomhus och ni har ju ett
bra försprång framför oss andra som

varit i vinterdvala.
Bollestad har fortsatt problem med avtappning av
medlemmar. Under våren kommer ett antal satsningar
på rekrytering av nya medlemmar genomföras. Du som
medlem kan ta med grannen, arbetskamraten eller
sambon som vill prova på golf. Ett bra tillfälle är den
kostnadsfria medlemsträningen på lördagar.
Hills golfklubb är även i år banan som tar emot proffsen.
Den 22 - 25 augusti spelas Scandinavian Invitation.
Är du intresserad av att vara funktionär kan du anmäla
dig till klubben.		
							 Stig Boström

Nya golfregler 2019
Från och med spelåret 2019 gäller nya golfregler.
Några nyheter är vad som gäller i bunker, på green,
i pliktområde och hur du ska droppa.
Anmäl dig till genomgång av de viktigaste ändringarna
i de nya reglerna lördagen den 11 maj kl 13 - 15.
I anmälan ingår spelarens upplaga av “Regler för golfspel”.
Du anmäler dig senast 9 maj på epostadress
adamsons1@tele2.se

MEDLEMSTRÄNING

Lite
smått och gott
STÄDDAG 6 APRIL
Lördagen den 6 april
träffas vi kl 10.00 för
att tillsammans städa
banan. Efter städningen
bjuder Erik som vanligt på fika. Ta gärna
med kratta och spade.

KLUBBHUSET
Klubbhuset är öppet
från kl 10.00 onsdagar, lör- och söndagar.
Det är Kärstin och Erik
vi kommer att möta i
receptionen och
cafeterian.

UPPDATERA I MIN
GOLF
Har du flyttat eller
bytt epostadress? Du
kommer väl ihåg att
uppdatera dina uppgifter i Min golf? Idag
skickas mycket information med e-post.

GREENFEEHÄFTE
Greenfeeavgiften
på Bollestad är 200
kronor + 75 kronor
för 18-hål. Köper du
ett häfte med fem
greenfee-biljetter
betalar du 800 kronor
(160 kronor/biljett).
Smart att ha i bagen
om du bjuder med en
gäst till Bollestad.

SAMARBETE
Du vet väl att som
medlem i Bollestad GK
betalar du 100 kronor
i greenfeeavgift på
Backa Säteri.

Aktiviteter på Bollestad 2019
medlemsträning
Varje lördag med start den 4 maj kl 11.00 samlas vi
för medlemsträning. Inge, Björn och Erik hjälper oss
med det vi behöver träna på. Vi tränar ca 2 timmar.
Medlemsträningen är kostnadsfri för alla medlemmar.
Du kan ta med dig grannen, arbetskamraten till
träningen som är nyfiken på golf.

Onsdagsgolf

Onsdagsgolfen, 9-hålstävling, startar den 1 maj.
Tävlingsavgiften på 20 kr betalas i receptionen. Markör
krävs. Finalen över 18 hål spelas den 15 september
med de 16 spelare som samlat flest poäng.
Har du ingen att spela med? Vi är några som alltid
träffas kl 10.00 för att dela in oss i bollar.

Damgolfen

Damgolfen startar den 6 maj kl 17.00. Alla damer är
välkomna. Det behöver vara fyra anmälda till spel
senast söndag kl 18.00. Du anmäler dig till Patria Villegas på tfn 073-3926393.

Tävlingar

Våren och tävlingssäsongen står för dörren och
därmed möjlighet att delta i Bollestads tävlingar.
I år när Bollestad golfklubb firar 25 år med
Jubileumstävlingen den 25 maj då hoppas vi på
många deltagare.
Utslaget för herrarna flyttas. För att underlätta spelet
flyttas 1:a tee vid 18 hålstävlingar nedanför backen.
Tee på hål 10 är kvar som tidigare.
I seriespelet “Klubbar emellan” deltar 24 av distriktets
golfklubbar. 2018 representerades Bollestad enbart av
ett herrlag. I år bildar damerna från Backa Säteri och
Bollestad ett lag. Är du intresserad av att ingå i något
av lagen? Det kostar dig inget att delta. Damerna spelar
måndagar med första speldatum 13 maj på Lycke.
Herrarna spelar på fredagar första speldatum Gräppås 3 maj.
Är du intresserad kontakta Inge Adamson 070-4158647 eller
Margareth Blidkvist 070-6995650.
Älvslaget - 18 hålstävling där 9 hål spelas på Bollestad och
avslutas med 9 hål på Backa Säteri.
					
Margareth Blidkvist

					

tävlingsansvarig

Säsongens
tävlingsprogram
APRIL

28 april
Vårflaggan
MAJ

1 maj
Onsdagsgolfen startar
25 maj
Jubileumsslaget
JUNI

16 juni
Älvslaget
JULI

27 juli
Semestersexan
31 juli
Göteborgs GolfCup
AUGUSTI

10 augusti
Klubbmästerskap
11 augusti
Klubbmästerskap
16 augusti
H 55 +
26 augusti
D 50 +
31 augusti
4an, fyra klubbor
och en putter
SEPTEMBER

15 september
Onsdagsgolffinal
21 september
Höstscrambel
OKTOBER

5 oktober
Målflaggan

Årsmöte 2019
Vid årsmötet den 7 februari
i Backa Folkets Hus valdes
Stig Boström till ordförande
för ytterligare ett år. Hans
Johansson ordförande vid
årsmötet överlämnar klubban till Stig Boström. Inge
Adamson valdes för ytterligare 2 år.
Björn Widén tidigare suppleant valdes till ledamot
i styrelsen för två år.
Ny i styrelsen som suppleant valdes Patria Villegas
som också blir ansvarig för damgolfen. Britt-Marie och
Lars-Erik Lindberg lämnar sina uppdrag. Britt-Marie
har varit tävlingsansvarig och Lars-Erik har varit
ansvarig för Bana och miljö och hållit i fixagruppen
som arbetat på banan. Pris till 2018 års klubbmästare
Victor Strand och Margareth Blidkvist delades ut
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Bollebloggen http://bollestadgk.blogspot.com

Styrelse:
Stig Boström, ordförande		
stig.bostrom@gmail.com

0706-723363

Kommittéansvariga:

Inge Adamson, vice ordförande
adamsons1@tele2.se

070-4158647

Patria Villegas, Damer		
patria.villegas@hotmail.com

073-3926393

Margareth Blidkvist, sekreterare
margareth.blidkvist@telia.com

070-6995650

Margareth Blidkvist, Tävling
margareth.blidkvist@telia.com

070-6995650

Ann-Sofie Sandbäck, kassör
ann-sofie.sandback@stavdal.se

076-8014418

Inge Adamson, Medlem		
adamsons1@tele2.se

070-4158647

Björn Widén, Bana & miljö		
bjorn.widen1@gmail.com

073-6241104

Björn Widén, Bana & miljö		
bjorn.widen1@gmail.com

073-6241104

Gert Lönnroth, suppleant		
Patria Villegas, suppleant		

070-8670381
073-3926393

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

070-6723363
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