
 

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… 

Brevikens GK – månadsbrev juli 2022 

 

 
Nu är det som vackrast…  

Juni – denna vackra sommarmånad - bjöd på ömsom kyla, strålande sol och 30 gradig värme, ibland 

lite väl varmt för golfande. Nu räknar vi med ännu bättre väder i juli när vi står där och peggar upp 

med ett stort leende på läpparna… 

 

Under par Challenge 
I samarbete med Golfhäftet och Out Of Bounds arrangerar vi en partävling, Texas scramble den 9 juli. 

Läs mer om tävlingen på vår hemsida. https://www.breviken.se/tavlingsprogram/ eller på 

https://www.golfhaftet.com/sv/tavla/upc/. 

 

Golfveckan 20-24 juli 
Den börjar närma sig – golfveckan – veckan då Janne Sannö tillsammans med Lillemor Andersson, 

Rolf Andersson, Fredrik Jillbratt och Karl-Gustav Björklund genomför både tuffa och roliga tävlingar. 

Det börjar med en 2-manna scramble sponsrad av Breviks Golf AB, fortsätter med bästboll sponsrad 

av Länsförsäkringar, ICA-slaget som sponsras av ICA handlarna i Karlsborg, Mölltorp och Tibro, Irish 

Greensome och avslutas med en partävling.3x6.  

Du tänker väl vara med på säsongens höjdpunkt -golfveckan. 

 

Banan 
Tee på ombyggda korthål belagda med konstgräs, kan nu beträdas och är öppna för spel. 

  

Punktvis gröna fläckar på greener, som växt fortare än övrigt gräs och försvårat puttningen, berodde på 

att det felaktigt levererades gödning avsedd för fotbollsplaner. 

Leverantören har omgående bytt till rätt greengödning.  Trots flitig bevattning för att snabbare lösa 

upp ”fotbollsgödningen” kvarstår dock problemet än en tid. 

 

Till sist… 
 Vi har fått avståndsmarkeringar på driving range, bra att veta hur långt bollen går 

 Vi har fått fler bänkar utmed banan, bra när det är köer 

 Dusch och toalettmodulen är jättepopulär bland gäster och medlemmar 

 Kom ihåg att anmäla dig till golfresan som i år går till Läckö GK den 23 augusti. 

 

 
//Styrelsen Brevikens GK 
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