
 

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 augusti 2022 

 
Golfveckan… 

 

Klockan 04.30 varje morgon startade våra otroligt duktiga greenkeepers sin arbetsdag, banan skulle ju 

vara klar och i toppskick kl 08.30… 

 

120 golfare peggade upp första dagen i stålande sol och dryga 30 graders värme, det kan man väl kalla 

en bedrift. Säsongens höjdpunkt startade som sagt i stålande sol och varmaste vädret på 30 år, värmen 

höll i sig men under de sista dagarna föll det en hel del regn. Men vad gjorde det, totalt hade 400 

golfare anmält sig till tävlandet.  

 

På bilden ser du Janne Sannö och Rolf Andersson som gjort ett jättejobb, stort tack till dem. Glädjande 

nog har det varit den bästa golfveckan någonsin, alla var mycket nöjda, spelare, sponsorer och Mattias 

i restaurangen.  Tack till alla er som gjorde det möjligt… 

 

Hökensås GK 
Vi har fått ett erbjudande från Hökensås GK, de bjuder in dig att spela greenfee för 250:- under 

perioden 18 juli – 14 augusti. Enligt inbjudan är banan finare än på många år och de vill visa upp den 

för så många som möjligt. 

 

Banan 
Vi får ju mycket beröm för vår fina bana i sociala medier, men det fanns klagomål från vissa deltagare 

under golfveckan på yta och på hybridgräset på gul tee hål 14 och 16.  Gräsväxten var obefintlig och 

deras klubbor skadades vid kontakt med konstgräset som vävts samman med en jämn och fast backing 

(trådnät).  Vi tar självklart alla klagomål på allvar så banpersonalen jobbar intensivt för att åtgärda 

problemet genom att dressa oftare och med mer dressmaterial, de hjälpså att flytta tee-kulorna 

regelbundet till nya lägen, allt för att vår bana skall vara i så gott skick som möjligt. 

 

Till sist… 
 Skynda att anmäla dig till vår PRO Michael Lindbergs kurser…de blir snabbt fulltecknade, du 

anmäler på 0708-58 45 45.  
 Bokningarna strömmar in till hotelldelen och restaurangen fylls med gäster, allt väl enligt 

Mattias. 

 Kom ihåg att anmäla dig till golfresan 23/8 som i år går till Läckö GK, i skrivande stund  finns 

det ett fåtal platser kvar. 
//Styrelsen Brevikens GK 
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