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Upptaktsmötet 11 april

Så vaknade vi då till onsdagen den 11 april och det efterlängtade upptaktsmötet med Wiredaholms
seniorgrupp. På slingriga, delvis tjälskadedrabbade vägar tog vi oss till vår hemmabana och årets
första träff med det härliga seniorgäng som 2017 uppgick till 85 medlemmar. Hur många som
kommer att tillhöra gruppen 2018 vet vi ännu inte, men antalet deltagare i upptaktsmötet, 56, vittnade om att suget efter att få spela golf i goda vänners lag är stort även innevarande år.
Upptaktsmötet inleddes med en presentation av Mikael ”Micke” Bergh som fr o m 2018 övertagit
ansvaret som Chef Greenkeeper på Wiredaholm. Därefter informerade Paul om att onsdagarnas
sopplunch kommer att försvinna från restaurangens meny och ersättas med dagens lunch, som
serveras till det generösa medlemspriset om 80 kronor.
Seniorernas årsprogram 2018 presenterades av Lennart med hjälp av ett bildspel som även innehöll en tillbakablick på verksamhetsåret 2017. Programmet som kommer att skickas ut till samtliga deltagare i seniorgruppen läggs också ut på Wiredaholms hemsida. Förutom speldagar för
onsdagsgolfen innehåller programmet
- Dagar för utflykter till andra golfbanor
- Speldagar för Gamla Grabbar och Old Ladies
- Tävlingsprogram för Wiredaholm Golf & Konferens
- Information om Seniorcupen och Onsdagsmästaren
- Information om Golfköpingsveckor
- Speldagar för Golfköpings Hösttour
- Information om höstresan
- Information om nytt handicapsystem (hänvisning till webbadress).

I övrigt noterades följande:
•

Seniorgruppens medlemsavgift för 2018 är oförändrad 250 kronor.

•

Anmälan till höstresan (Omberg) sker till Yvonne Ohlquist senast 15 maj. Begränsat
antal platser. Först till kvarn…

•

Anmälan till Seniorcupen sker till Lennart Sandberg senast 30 april. Avgift 40 kronor.

•

En aktuell medlemsförteckning för 2018 ska upprättas. Som underlag härför kommer
2017 års förteckning att skickas ut till samtliga seniorer för granskning och uppdatering.

•

Eftersom golfbanan ännu inte lämpar sig för spel kunde den planerade årspremiären
(scramble) inte genomföras.

•

Banan kommer att öppnas för medlemmar måndagen den 16 april. Boka alltid tid när
du ska spela.

•

Kommande onsdag, den 18 april, står Slaggolf på programmet.

Upptaktsmötet avslutades i restaurangen med kaffe och välsmakande smörgås.

Väl mött den 18 april

