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Månadsbrev juni 2022 

 

Vilken succé det blev... 

Den kostnadsfria medlemsträningen blev en riktig succé. Det var 50 

medlemmar som kom (30 på första passet och 20 på det andra) nöjda 

medlemmar och en mycket nöjd PRO blev resultatet...Michael avslutade 

genomgången med dessa kloka ord "om din boll går dit du vill, då är det bra, 

men om det inte gör det, hör då av dig så hjälps vi åt att rätta till det... 

Du bokar Michael på tel 070-858 45 45 

Senior Sport School 

Vi har också haft besök av en grupp som heter "Senior Sport School", 

anordnad av Karlsborgs kommun. Det går ut på att låta seniorer få prova på 

olika aktiviteter, 15 deltagare mötte upp. Vi anlitade vår PRO som tillsammans 

med vår ordförande höll ett kort föredrag om föreningens historia och sedan fick 

de prova på att både slå och putta. Alla var mycket nöjda och tyckte att det var 

en trevlig förmiddag. 
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Fadderverksamhet  

I vårt förra månadsbrev efterlyste vi faddrar...fyra medlemmar anmälde sitt 

intresse. Så nu kommer alla "nybakade" golfare få info med kontaktuppgifter. 

Har du också lust att bli fadder? Maila till  golfklubben@breviken.se 

 

Gröna-kortet-kurser 

Två kurser har genomförts 8-10 deltagare på varje. Den 11-12 juni är det dags 

ingen. Gröna-kortet-kurserna är viktiga, vi behöver ju så klart alltid fler 

medlemmar f n är medlemsantalet 548... 

Till sist 

• Banan är i fantastiskt skick 
• Hotell & Restaurangen har fullt upp 
• Greenfeegästerna strömmar till 
• 2 nya golfbilar är införskaffade (nu finns det 8 totalt) 
• Säkringarna på husbilsparkeringen är höjd till 10 Amp 
• Bolaget har börjat fakturera golfare som glömmer att avboka sig 

 
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 

 


