
 

I år kan vi hälsa 53 nya medlemmar välkomna till vår klubb. 

 

Brevikens GK – månadsbrev september 2021 
 

Det sägs att orkanen Ida kommer ge oss en ovanligt varm september, så vi får väl se om det stämmer, 

men kommer du ihåg…  förra säsongen spelade vi golf fram till mitten av november, så det hoppas vi 

på i år också… 

Detta är styrelsens sista månadsbrev, vad tycker du? Vad var bra, vad vill du ha mer av. Har du 

synpunkter så maila till ordf Thomas Andersson yrrol69@mail.com  eller till Pia Lindman 

 pia-lindman@telia.com vi vill gärna veta vad du tycker… 

 

Här kommer lite smått och gott… 

 

Juniorkommittén – i år tog det ett tag innan vi fick till juniorträningen, men sedan juli-månad har 

den varit i full gång. Vi har 34 st juniorer – men vi behöver fler, känner du någon som vill börja? 

Ansvarig är Andreas Runhildahl du når honom på tel. 072-555 39 94. 

 

Seriespelet – Christer Danehammar har det övergripande ansvaret för klubbens seriespel, 

glädjande nog kan vi konstatera att damlaget placerade sig på 3:e plats och bästa herrlag (H50 o H70) 

på  3:e plats. Bra jobbat av alla som åkt runt och representerat Brevikens GK hela sommaren. Ansvarig 

för damlaget är Carina Larsson och herrlagen (3 olika) är för H50 Jonas Didriksson, Christer 

Danehammar för H70 och Lars Gunnarsson för H75. 

 

Träningsmöjligheter i källaren – du känner väl till att du kan träna inomhus hela vintern. En del 

vill gå på banan med en klubba och slå medan andra vill stå inomhus i värmen, alla möjligheter finns.  

 

Banan – du har säkert märkt att fairway på hål 11-12 brukar vara gul/bruna när det är regnfattiga 

somrar. Nu har banutvecklingsgruppen med Roger Eriksson i spetsen beslutat om bevattning till nästa 

säsong. Bra eller hur? 

 

Höstmötet – 27 november är det dags för höstmöte, mer info kommer via mail. 

 

Bokningar – det har hittills varit en otroligt bra säsong – eller vad sägs om dryga 3.300 gästnätter i 

hotelldelen (och då är inte ställplatserna medräknade. Förra året hade vi ca 4.000  greenfeegäster,  i år 

är det ännu fler som har besökt oss. Med andra ord, det har och är en strålande bra golfsäsong. 

 

Till sist… 
…här kommer en bild på styrelsen, som vill tacka alla medlemmar för golfåret 2021, väl mött igen nästa år… 

 

 

 

 

 

 

 
Från vänster; Karl-Gustav Björklund, Inka Danehammar, 

Tomas Andersson, Pia Lindman, Roger Eriksson (på bilden 

saknas Fredrik Jillbratt, Jan Svensson och Erik Johansson) 

 

 

 
 Sture Doverfors – efter 8 år i styrelsen och dessutom ansvarig för regel o-hcp-frågor, har han avstått från omval. 

Så tack Sture för alla kloka råd och ideér genom åren… 
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