
 

Månadsbrev  mars Bråvikens Golfklubb 

Det finns inget dåligt väder för golfare, eller hur? Men…..denna sk vår vi nu lär ha enligt almanackan 

har slagit moderna rekord vad gäller kyla.  Vi kan då väl få citera vår 1600-talsskald Lars Wivallius som 

i sin ”Klagovisa över denna torra och kalla vår” skrev:  

En torr och kall vår gör sommaren kort och vintrens föda fördriver. 

Gud hjälpe, som rår, si våren går bort  och liten glädje oss giver. 

Sol varma, förbarma! Hos vädret torrt nu kölden sommaren river. 

Månadsbrevet ska inte bli en rapport från SMHI men vi kan väl alla förstå att isdygn och nattliga 

temperaturer på mer än minus 10 inte bäddar för snar golf. Länge leve den riktiga och varma våren 

som får gräset på greener och fairways att spritta och grönska. Detta leder oss direkt till: 

Banan 

Det är för tidigt med kvarvarande snödrivor att uttala sig banans kommande kondition, 

förhoppningsvis blir det ljusare tonarter i kommande månadsbrev.      

Skötselplanen är klar. Gödnings- och bekämpningsmedel är beställda. Pelle och Jörgen har efter 

utbildning fått certifikat för att lägga ut bekämpningsmedel och har utgör tillsammans med Carola 

mycket kunnig och legitimerad trio. Pelle och Carola har också gått sin mikrobiologiutbildning och 

deras nyvunna kunskap kanske kan lära oss att undvika de misstag, som vi tidigare har gjort vad 

gäller skötseln av bland annat våra greener. 

Våra greenkeepers knowhow för att ta hand om det vi spelar på är mer än viktig. Bekämpningsmedel 

och växthjälpmedel kommer att begränsas i framtiden så det gäller att fixa accepterande biotoper för 

alla bandelar. Det kommer de att kunna!! 

Vi har diskuterat och provat billigare alternativ till våra golfbilar men de håller tyvärr inte för 

uthyrningsaktivitet. Ett intressant alternativ är de Segways, som t ex har provats av Landeryds GK. 

Inte billigare än golfbilar men leder till mindre skador på banan och ett högre speltempo. Inga 

kontrollbesiktningar, ingen paråkning, extrem batterihållbarhet och samma trafikregler som en cykel. 

Kanske en framtid för behövande? Det tål i alla fall att diskuteras och testas. 

Miljösynen av vår verksamhet gjordes av kommunens representant den 11 mars. Vi fick goda råd och 

mycket beröm för vår uttalade miljöpolicy. Åtgärder i enlighet med de råd vi fick är redan vittagna. Vi 



har även lyft problemet med hantering av dagvatten som vi får av hela jordbruksnäringen på 

Vikbolandet. Kommunen har ställt ett brev i ämnet till handläggare på länsstyrelsen. 

Fastigheten/marken 

Inga nyheter från förra månadsbrevet men inriktning och resultat bör hålla enligt våra gamla planer. 

Kommunens lantmäterienhet jobbar hårt med vårt ärende 

Restaurangen 

Vi hart snyggat till lokalerna, som nu börjar bli klara. Flertalet leverantörer är kontrakterade. Helena 

med kolleger har gjort ett beundransvärt arbete och på den budget på 250 tkr som de fick för att 

förbättra och uppdatera restaurang och kök kommer att hållas. Bland annat har Helena och Johanna 

klätt om stolar för en kostnad som är en tiondedel av vad klubben fick betala för samma åtgärd för 

tre år sedan. Beundransvärt!! 

Serveringstillståndet är fortfarande ett problem. Nu sitter restaurangstyrelsen och pluggar  svensk 

alkohollagstiftning. Halva styrelsen måste avlägga ett godkänt prov för att vi ska kunna få ett 

tillstånd. Kommunens tolkningsföreträde av gällande lagstiftning på området är omfattande. När 

resturangen öppnar i april kommer vi enbart att kunna servera lättdrycker och folköl. Vi beklagar 

detta men hoppas att snart kunna få ett permanent serveringstillstånd.  

All restaurangpersonal är ännu inte klar men läget är under kontroll. 

Helena har varit på utbildning hos Anticimex för egenkontroll av restaurangverksamheten. Anticimex 

står i detta fall inte för skadedjursbekämpning utan för bra hygien, miljö och kvalitet. 

Som ett led i detta arbete kommer vi inte att servera en daglig salladsbuffé utan salladen kommer att 

serveras tillsammans med maten. 

Matmässan i Jönköping som några av oss reste till var givande med många bra råd, idéer och 

erbjudanden. 

 

Administration 

Enstaka medlemmar vill bli av med sina spelrätter. Detta tar vi hand om enligt regelverket. Många vill 

komma till oss och bli Bråvikare och inte minst vill de test vårt prova-på medlemskap. En hel del av 

oss vill förändra sitt medlemskap och ha dispenser av olika anledningar. Detta tar vår dispensgrupp 

hand om när det gäller mer komplicerade frågeställningar. 

 All denna administration tar tid, den tar faktiskt rejält med tid  och det måste få ta tid eftersom det 

är viktigt att alla våra medlemmar blir nöjda. En eloge till de som jobbar hårt med dessa frågor på 

vårt ”kontor”. 

Vi får i dagarna ett system som gör det enklare och säkrare att maila till er alla. För att undvika 

fortfarande höga brevportokostnader måste vi alla skärpa oss, så även våra greenfeegäster,   så att 

våra mailadresser blir kända för BraGK!! 



Samarbetet med andra klubbar ökar och vi presentera dem fortlöpande såväl på vår hemsida och via 

medlemsmail vid säsongstarten. Detta samarbete är inte alltid lätt, vi har olika syn på tävlingsregler, 

ungdomsverksamhet, kommersiella idéer och personal. Vi hör, värderar och lär av samarbetet men 

det är viktigt att vi håller en rak linje som gynnar vår klubb, våra medlemmar och våra gäster. 

SISU-utbildningen var givande för personal och styrelse. Det som vi kom fram till att vi borde arbeta 

mer med var vår klubbs värdegrund, målbild och handlingsplan. Detta kommer att ske på ett 

daginternat på Manheim fre-lö 24 och 25 maj. 

 

Ekonomi 

Bokslut 2012 kommer att redovisas på årsmötet 11 april. 

Restaurangen har av styrelsen för sin initiala drift beviljats ett tillskott på 400 tkr. 

Idrott 

Träningen på Racketstadion och Factory Fitness fortsätter att blomstra men även på klubben för de 

mest entusiastiska.  

Åsa och Jan Monier har varit på PGA:s utbildningskonferens med bl a Patrik Sjöberg som talade om 

ungdomsträning och pedofili, chockerande men tänkvärt. Göran Adlén talade om vikten för idrotten 

att utnyttja sociala medier, något som vi kommer att diskutera framgent i styrelsen. Att sedan Åsa 

och Janne fick flera teknikföreläsningar i världsklass kommer nog att sänka allas våra handicap efter 

kommande lektioner.  

Planeringen för träningslägret är på gång, allt beror på väder, bra spel, bra boende till låga kostnader 

och ledighet från skola och arbete. 

Nästa månadsbrev kommer i vårens april. Till detta inviteras någon av klubbens kommittéer att 

berätta om sin verksamhet och sina planer för det kommande året. Vem blir först ut? Herrar, damer, 

tävling eller idrott? 

Ett stort tack till alla som gjort ideella insatser till klubbens fromma. 

 

Golfhälsningar från Styrelse och klubbchef 26 mars 2013 

 

  


