
 

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

 

Brevikens GK – månadsbrev oktober 2022 

 
Det börjar bli dags… 
Årets golfsäsong börjar närma sig sitt slut…vi kan konstatera att den har varit riktigt bra, både vad 

gäller tävlingar,  gäster och boende.  Tävlingskommittén med eldsjälen Janne Sannö i spetsen har gjort 

våra tävlingar mer och mer populära. En mycket nöjd Hans Sternerup konstaterade att ”allt har gått 

som smort i år”… 

Det är 12 personer som gjort det möjligt – 6 greenkeepers och 6 hotell & restaurangpersonal – de har  

jobbat otroligt mycket under säsongen och kom ihåg att de alltid måste göra rätt saker vid rätt tillfälle. 

  

Måndagsgolfen 

Bosse Åberg (i mitten), mannen som ”brinner” för måndagsgolfen… tidiga mornar har det spelats i ur 

och skur. Vid den avslutande lunchen med prisutdelning kunde man konstatera att det blivit hela 285 

starter. Bosse har haft god hjälp av Roger Eriksson och Ulf Kvarfort som alltid ställt upp och gjort det 

möjligt. 

Styrelsen vill passa på att rikta ett varmt  tack till dig som jobbat ideellt i våra kommittéer under 

säsongen,  ingen nämnd och ingen glömd. 

 

Hotell & Restaurangen 

Hittills har det varit 4.200 gästnätter, vilket har inneburit att omsättningen ökat markant. Vad gäller 

greenfeegästerna så har det i nuläget varit 8.000 spelare, det har ju i sin tur inneburit även goda 

intäkter för bollautomaten. Glädjande nog finns det redan nu bokningar fram till mitten av oktober. 

 

Banan 
Omkring den 1 november påbörjas ombyggnadsarbeten på hålen 3, 4 och 5 som då stängs för 

spel.  Golfspelet kan trots det fortgå genom att håla ut på 2:an och fortsätta direkt till tee på hål 6.  Ett 

förfaringssätt som kan ske ända tills vädret sätter stopp för spel på hål 1 – 9.  Vilket då ”kungörs” på 

facebook, på hemsidan och på förbudsskylt vid 1:ans tee. 

 

Det kommer bli prishöjningar under kommande år, gödning för 2023 skall köpas in och bränslet har 

gått upp med f n  50% (turligt nog så drar de flesta maskiner lite bränsle).  

En ny greenklippare kommer införskaffas. Våra golf-bilar servas numera av Karlsborgsföretaget HC 

Truck & Maskin AB, vilket fungerar mycket bra. 

 

Till sist… 
 Våran PRO Michael Lindberg har denna säsong haft 4 gröna-kortet-kurser, det har inneburit  

20 nya golfare, varmt välkomna till klubben 

 Styrelsen har beslutat om en klubbkväll våren 2023 – vi återkommer när det blir dags 

 Just nu är vi  540 medlemmar i klubben 

 Detta är årets sista månadsbrev, vi återkommer igen under april 2023 

 
//Styrelsen Brevikens GK 
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