
Härliga klappar i tomtens säck. 

 

Den finaste julklappen till medlemmarna i Glasrikets GK är att vi nu löst frågan om tränare och 

shopverksamhet för 2016. Avtal har nu tecknats med Graham Crisp och Henrik Lisecke. Graham, 

som närmast kommer från Växjö GK kommer att bli headpro och Henrik kommer att svara för att 

det blir en ny golfshop i våra lokaler. Shopen kommer att bli en Golfstore butik. 

Jag är övertygad om att med den samlade erfarenheten och kunskapen, som dessa besitter, kommer 

klubben att lyfta minst ett snäpp.  

Med Graham som headpro kommer det ge oss möjlighet att satsa 

på såväl oss ”vanliga” golfare som på eliten och inte minst på en 

ännu intensivare ungdoms- och juniorverksamhet. 

Avtalet börjar gälla från och med den 1 januari vilket innebär att 

vi kommer att stå mycket väl rustade vid säsongsstarten i vår.  

 

De goda klapparna i tomtens säck slutar inte där. Styrelsen beslöt 

vid sitt sammanträde den 8 december att göra ett antal saker för 

att ytterligare höja nivån på anläggningen. 

I år bytte vi ut sex av mattorna på ranchen. Nu byter vi också ut 

resten. Greenen på hål 11 är redan åtgärdad och vi kommer nu 

också att bygga ut greenen på hål 15. Granen kommer att bli 

kvar, men björken på vänstersidan kommer då att tas bort. 

Vi kommer att inleda arbetet med att renovera våra bunkrar. Med 

det menas att vi byter ut sand och förbättrar dräneringen. På lite sikt kommer vi att gå igenom de 

flesta av bunkrarna, men nu till 2016 nöjer vi oss med att göra om de tre som är i mest behov av 

förbättring. 

 

Dammen på hål 8 håller på att grävas ut och i samband med det kommer vi att göra en snygg 

stenlagd slänt framför greenen och ner mot vattnet. Efter detta kommer hålet att bli mycket bättre 

både ur estetisk och spelteknisk synpunkt. 

 

Våra nuvarande avståndsmarkeringar ute på banan är idag lite slitna och ibland svåra att se. Vi 

kommer att byta ut dessa och införa 200 meters markeringar på de hålen som överstiger 400 meter. 

Likaså blir det nya 50 meters markeringar. 

 

Baksidan av allt det här är naturligtvis att det blir lite störningar i spelet under vintersäsongen och 

tidigt på våren när alla arbeten är igång, men med tanke på vad vi kommer att uppnå med detta tror 

jag nog att vi kan ha överseende med det. 

 

Sen tidigare har vi ju också förbundit oss att jämna till någon eller några av tee 49, som idag inte är 

riktigt plana. 

 

Kort uttryckt vi kommer att avsevärt höja kvalitet på banan inför nästkommande år. 

 

Behöver jag säga att vi kommer att visa ett bra ekonomsikt resultat för 2015 och det är därför vi har 

vågat att besluta om alla dessa åtgärder. 

 

Med dessa glada nyheter känns det riktigt härligt att få säga till er alla medlemmar, som vänner till 

klubben tack för i år och GOD JUL och GOTT NYTT ÅR. 

 

Carl-Gustaf Göthe 

ordförande och biträdande tomte 


