
Motion till Glasrikets GK:s årsmöte 2018-03-14

Det finns ganska många medremmar, som föresragit att vi bör ändra vår banas sträckning

Fil; att-börja med hål 1 på nuvarande hål 10'

taa,.,g, klubbar ändrar ju om sina banor då och då till det bättre.

Några argument har kommit fram:

1. Hål 1o -1g anses svårare och därför, för de flesta, bättre/trevligare att börja med'

2. eötj" på ett par 3-hål är bättre än som nu par 5'

3. Befintligt nåt'g Utir hål 18 rakt in mot klubbhuset, kansli, restaurang m m' Trevligt

för alla.
4. Tidigare var kaffestugan ett argument för att. ha hål 10 där det är idag' lnte särskilt

vackert o"n ';Oyggnrä"n" fan iiO förändrad bansträckning utgå'

5. Det går inte atiiia ,t på hål 10 förrän spelarna har hålat ut' lngen stress fÖr nästa

uott ätt slå ut för tidigt alltså'

6. Vi har o"n ängräp"ro*"naden mellan hålen 10 och 11 i början av rundan' FÖr

många är detta Positivt'
7. 2 st efterfölj;ää hål med par 5 gör att det blir bättre flyt mellan bollarna'

8. Flytta goHvårdskuren ner mot blivande hål 1'

g. Banans signaturhål nuvarand" b nrir nummer 17. Rolf collijn ansåg alt'"nuvarande

håt g-g gör en naturlig ocn eiigant avslutntlg..till en i övrigt tilltalande bana."

10. Nuvarande hål 1 :s 56-tee krnäorrt om till e-tt fantastiskt utslag för hål 10 med

trappor, buskar, m m. 49-utslaget kan iu.99.ktå 
fixas till!

11. Logistiken kring klubbhuset blir mycket bättre.

Finns det inget negativt med detta?

Nej, i stort sett ingenting. Det är naturligtvis förenat med lite kostnader' men inga stora

kostnader Påstår vi'

Summa summarum:

Undertecknade tycker att fördelarna överväger stort.

Vi hemstätter att ätyrelsen tillsätter en arbetigrupp, som kan börja jobba med det här

omgående.
Förslaget som presenterades under hÖstmötet under övriga frågor har det inte hänt

elt dufg, så darfor lämnar vi in en motion i år'
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