Gotska golfklubben

Inför det nya golfåret
Tack för att du har valt Gotska GK som din golfklubb. Det är genom våra medlemmar som
klubben får ett liv. Och kanske beror det på just dig att trivseln är så hög på vår
anläggning. För att travestera en devis från Destination Gotland; ”Du är en del av någon
annans upplevelse”. Tänk på det nästa gång vi ses.
Vi kan nu se tillbaka på ett mycket framgångsrikt 2021. Antal spelade ronder har ökat
väsentligt och då inte minst bland våra greenfeegäster. Detta har inneburit att våra intäkter
ökat med 40 % och vi har för första gången i klubbens historia passerat 1Mkr i
greenfeeintäkter. Detta ger oss en stabil grund att stå på och möjliggör också framtida
förbättringar av banan.
Jag vill redan nu nämna en del av de förändringar och förbättringar som kommer att ske
under det kommande året.
-

Fr.o.m. den 1 mars har vi tillstånd att i vår cafeteria servera öl och vin.

-

Flera golfbilar kommer att kunna erbjudas våra medlemmar och gäster

-

Ombyggnad och förbättringar av rangen kommer att vara klart till säsongsstart

-

Vi förstärker banpersonalen då Jörgen kommer in som en extra resurs

-

Vi bygger nya tees på hål 9 och18

-

Vi sätter upp nya teemarkeringar vid röd tee

-

Vi kommer att driftsätta OnTag vilket ger oss möjlighet att skriva ut digitala
scorekort

-

Vi kommer förhoppningsvis att lösa vattenproblemet genom bygget av en ny
damm

-

Möjligheten för våra medlemmar att teckna spelrätt på När GK kvarstår

Nu ligger hela år 2022 framför oss. Ett år då vi tyvärr ännu måste iaktta försiktighet för att
begränsa pandemins effekter. Då känns det bra att just golfspel är en aktivitet som med
fördel kan bedrivas trots restriktioner.
Idag är det fredag den 31 december. På golfbanan är det i det närmaste snöfritt så i
morgon lördag kl. 08.30 är jag säker på att en del av våra medlemmar slår ut på hål
nummer 1 för att vidmakthålla Baguettetraditionen. Golfare är ett speciellt släkte och du
som enskild medlem är speciell. Det är du som är Gotska golfklubben!

Jag önskar dig ett riktigt Gott Nytt År
Bo Björkman – Ordförande

