
 

Brevikens GK – månadsbrev maj 2022 
 

Kostnadsfri medlemsträning – måndagen den 23 maj 
Måndagen den 23 maj får du möjlighet att helt kostnadsfritt träffa och träna med vår PRO Michael Lindberg.  Han 

kommer finnas på plats och ”köra”  två omgångar, en timma långa spelet och en timma närspel. Passa på och få 

kostnadsfri träning, du kan komma på en timma eller på alla. 

Tiderna är; kl 14.00 – 16.00 och 17.00 -19.00 

Inger föranmälan behövs och klubben betalar träningen… 

 

Vill du bli ”fadder”? 
Alla har vi varit nybörjare någon gång. De flesta av oss kämpade med svingen och alla golfregler både skrivna och 

oskrivna under mer eller mindre lång tid… 

En “gröna-kort-kurs” är avklarad (8 deltagare)  och en till är på gång  (21-22 maj). 

Det är ju extremt viktigt att nybörjarna får all stöd och hjälp av oss som varit med ett tag. Dagens utbildning innebär 2 

dagar med PRO och självstudier vad gäller reglerna.  

Vi har funderat mycket på hur vi kan ställa upp för våra nybörjare,  och kommit fram till att vi helt enkelt behöver 

många “faddrar”.  Tycker du som vi att “självklart, kan jag hjälpa till så gör jag det”… hör av dig på mail till 

golfklubben@breviken.se 
 

Våra greenkeepers 

Från vänster;  Dan, Andreas, Björn, Marcus, Naim och Reza 

 

Det är det här gänget som ser till att vår bana är i toppform. Vi är grymt tacksamma för att de jobbar från 06.00-15.00 

alla dagar i veckan så att vi golfare kan spela på vår vackra bana. I år finns det två nykomlingar i gänget, Andreas 

Söderström Kvick som så småningom skall ta över efter Björn som head-geenkeeper och Dan Larsson som ser till att 

allt är tip-top runtomkring fastigheterna. 

  

Till sist… 

 Mattias hälsar; “maj månad är den absolut bästa bokningsmånaden någonsin. Det innebär att alla MÅSTE 

boka sig i bokningssystemet och ankomstregistrera sig”. 

 Damtee på hål 14 och 16 har “torvats”, innebär att det är färdigt gräs som lagts dit.  

 PRO Michael Lindberg kommer i fortsättningen vara hos oss tisdagar istället för måndagar.   

 

Har du tankar och ideér som du vill dela med styrelsen? Maila till; golfklubben@breviken.se   

Detta var allt för denna gång, ha en skön golfsommar… 

 
//Styrelsen Brevikens GK 
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