
Information från Klubbchef och Banchef 

Vi går nu mot ett nytt år med allt vad det innebär med verksamhetsberättelser och budgetarbete 

inför det nya året. Vi ser fram mot en spännande säsong 2023 då vår nya bansträckning kommer att 

vara klar för spel och våra banarbetare har redan inlett renovering av våra bunkrar med den nya vita 

sanden och förstärkt bunkerkanterna. 

Klubben planerar att köpa in ett antal robotklippare till våren som kommer att sköta en del av 

fairway-, ruff- och semiruffklippning på en del av banan. 

Säsongen 2022 kom i gång lite senare med spelet än normalt och vi fick också vänta en bit in i juni 

innan vi kunde öppna hål 6-7-8 då markarbetet inte kunde genomföras som planerat under vintern 

och våren men mycket har hänt under året så det ser mycket lovande ut inför 2023. 

Banförbättringar 

Bankommittén har med stöd av banchefen Pelle Pettersson, greenkeeper och en representant från 

styrelsen under hösten gjort en översyn av våra samtliga 18 hål samt träningsområden och 

sammanställt detta till en framtidsplan för banan. Tanken är att framtidsplanen ska vara ett levande 

dokument som uppdateras årligen. Styrelsen har för avsikt att presentera mer detaljerat inför 

årsmötet i februari. 

Det finns några arbetsområden som gruppen framhåller och det är i första hand de generellt ojämna 

fairways som bör prioriteras så att klippning kan genomföras på ytan. 

Gruppen beskriver också de åtta gamla matjordsgreeneerna som för närvarande fungerar bra men 

kräver extra mycket skötsel för att kunna hålla den standard vi önskar. 

Några övriga prioriteringar man konstaterat på kort sikt är att flytta tee på hål 9 ner till höger för att 

komma ifrån vägen, omdragning av fairway på hål 11 till vänster av säkerhetsskäl mot hål 12, 

kulvertera del av bäcken över hål 15 för att underlätta och snabba på spelet, höja tee på hål 17 för 

bättre sikt mot greeneen samt på hål 18 flytta tee 46 till höger om vägen av säkerhetsskäl för 

långtslående på hål 16 och även flytta tee 40 till vänster på spelfältet. 

Flera justeringar, både större och mindre, kommer att ske och en närmare presentation kommer att 

läggas ut på hemsidan efter nyår. 

Årsmöte 2023 

Vi vill också informera om att årsmötet för 2022 kommer att genomföras på Hagge Golfklubb lördag 

25 februari och vi behöver ha in eventuella motioner senast 24 december. 

Vi kommer löpande lägga ut de dokument som ska hanteras på årsmötet på vår hemsida i början på 

2023. En officiell kallelse med samtliga dokument kommer att finnas tillgänglig på hemsidan och att 

hämta på klubbens kansli från 10 februari. 

Medlemskap 2023 

Vi vill också påminna om att ni som eventuellt har för avsikt att ändra eller avsluta ert medlemskap 

behöver göra det innan 31 december då vi som tidigare kommer att skicka ut fakturorna för 2023 i 

januari med betalning i februari. 

Vill ni dela upp betalningen via autogiro så vill vi också veta det innan årsskiftet så vi kan justera detta 

innan första dragningen i januari. 

Golfstudion 

Vi vill även passa på att göra reklam för vår fina golfstudio som allt fler medlemmar använder. Här 

kan ni i en lugn miljö träna och spela olika banor. För er som ännu inte testat så se till att boka en tid. 

 

Med vänliga hälsningar 

Tommy Staf, Klubbchef 

Pelle Pettersson, Banchef 


