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Årsmöte 19 april kl 16.00 

Årsmötet kommer att hållas på söndag utomhus på Golfklubbens uteplats. Håll som vanligt 

klubblängds avstånd. Välkomna. 

Årets etiketter och Skepparslövskortet 

För dig som betalat årsavgiften finns årets etikett (2020) att avhämta i receptionen. För dig som 

är berättigad till Skepparslövskortet finns det också att avhämta. I årsavgiften ingår också 10 

hinkar att använda på rangen. Passa på att ladda dem på Solokortet. Svinga sen lugnt! 

Styrelsen informerar 

Coronaeffekter på ekonomin 

Påsken avverkad. Roligt att se så många spelare på banan och övningsområdena. Inte minst 

var det kul att se alla juniorer som var på upptaktsläger! 

Samtidigt kan vi konstatera att antalet greenfeegäster kraftigt minskat jämfört med förra påsken. 

Bra att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om minskat resande efterföljs, men det ger 

samtidigt mindre intäkter till klubben. 

Styrelsen har därför beslutat minska bemanningen i reception/servering och begränsa 

öppettiderna. Carina som nyss börjat hos oss avslutar anställningen sista april. För att ge 

någorlunda service, kommer ideella krafter täcka upp en del, men självklart kommer det att 

märkas. 

Styrelsen har också beslutat dra ner något på arbetstiden för våra banarbetare. Här hoppas vi 

att det inte ska märkas alltför mycket, eftersom vi vill prioritera banan, även i dessa svåra tider. 

Golf är ju en aktivitet som inte kräver alltför nära kontakter. Vi värnar möjligheten att vistas i det 

fria och utöva fysisk aktivitet. 

Träningar med pro Måns Lundberg 
Juniorgolf - terminstart lördag 18 april kl 10-12.00 

(Medföljande föräldrar får gratis rangebollar och fritt spel på korthålsbanan tiden då 

juniorträningen pågår.) 

Paragolf - terminstart måndag 20 april kl 17.30-19.00 

Medlemskurser på Degeberga 2020  

Lördagar kl. 12.30-13.25 

Den 25/4, 2,5, 9/5, 16/5, 23/5 och den 30/5. 

Måndagar kl. 16.30-17.25 

Den 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5 och den 1/6. 



 

Anmälningslista sker på tavlan in till receptionen. Här gäller max 8 deltagare/tillfälle. 

Inbjudan till årets Partävling 2020 
Matchspel i Foursome 9 hål 

 

Öppen för kombinationer av alla medlemmar 

Anmäl dig i par eller själv, så sätter vi ihop lag 

Vi spelar med handicap efter summan av parets antal slag enl. slopetabellen delat med 2. 

Gruppspel med 3 – 6 lag/grupp, där alla möter alla i serieform under v. 21 – 28. 

Utifrån anmälningarna, delas lagen in i lämpliga grupper t ex damer, herrar el mixade par, med 

viss hänsyn till hcp. 

De två bästa lagen från varje grupp går vidare till slutspel v. 29 – 32. 

Segrande par blir årets KLUBBMÄSTARE i FOURSOME. 

ANMÄLAN senast den 15 maj 

Läs mer om partävlingen 

Anmälan till info@dwgolfklubb.se      

044-355035 

Använd gärna automatisk ankomstregistrering 

I dessa tider då vi vill skydda både personalen och de golfspelare som är ivriga att komma ut på 

golfbanan kan det vara en bra idé att använda den automatiska ankomstmarkeringen som finns 

i appen Min Golf Bokning. Läs mer... 

Våren är på gång, golfbanan är i fint skick. Supergoda kakor och mackor i receptionen! 

Välkommen ut och spela.Vi ses på banan.... 

 

 

Avsluta - Ändra dina prenumerationer 
 

Degeberga-Widtsköfle Golfklubb 
www.dwgolfklubb.se 

 


