
 

 

Medlemsbrev nr 2 2022 

 

 

Snart så… 
Ena veckan snö och sista dagarna i påsk 17-18 grader. Det går mot sommar. Det kan 

Två år av pandemi nu rekommenderas en fjärde spruta vaccin för oss över 65. På det 

nu ett krig. Det ger perspektiv. 

Vad blir effekterna för oss med kraftigt stigande dieselpriser och brist på 

konstgödsel? Hur tacklar vi detta med en budget som utgår ifrån helt andra 

förutsättningar? Sedan tidigare visste vi att brist på komponenter gör att de maskiner 

vi planerat att införskaffa, först kommer ett kunna levereras under 2023.  

 

Vårtecken…  
Årets första sädesärla idag (18). Tranor för tio dagar sedan. Vitsippor. Sommardäck. 

Gå ut och ta vara på de här dagarna, det går så rasande fort. 

 

Partnerklubbar… 
Nya regler på Arboga. Totalt får vi spela 500 ronder under 2022. Skälet är att vi 

spelar för mycket, tycker Arboga, vi hade ca 1700 spel där föregående år. Då vill det 

till att vi är solidariska mot varandra. Så att fler av våra medlemmar har en möjlighet 

att få ett varv, ifjol spelade en del av oss där 10-15 ggr. 

Nytt avtal har tecknats med GK Plus*. 10 spel per person och bana. Detta gäller de 

hos oss som är maxbetalande medlemmar*. Är du osäker på vad det innebär är det 

idé att kolla med kansliet. 

 

Årsmöte/Bilbesiktning… 
Bilbesiktning görs i regel varje år, beroende på fordonets ålder, likheten med att 

styrelsen får godkänt, i vårt fall ansvarsfrihet är hårfin.  Det fick den. Vi valde också 

ett antal nya styrelsemedlemmar. Tre avgår, Camilla Eriksson efter 18 år som 

sekreterare och sista 12 även som vice ordförande, Lars Gunnar Svensson efter 10 och 

Tuula Bergstedt efter fyra. Stort, stort tack. Nya är Marie Augustsson, Peter 

Björkman och Jenny Appel. Välkomna till styrelsen. Jo bilbesiktningen gick också 

bra. 

 

Nya tidsbokningsregler… 
Vi förändrar våra tidsbokningsregler.  Max två st förbokade tider till skillnad mot 

föregående års fyra. Varav en på helg. Tävlingar räknas inte in, inte heller 

gruppbokningar. Detta görs på telefon direkt till kansliet.  



Varför? Vi får kritik att det är svårt att få tider, i flera fall kan det vara så, speciellt 

alla veckans dagar före lunch. 

Det finns tider men kanske inte alltid när man önskar. Mer detaljer om 

tidsbokningsregler hittar du på hemsidan. 

 

Städdagar… 
De planerade dagarna snöade bort. Nu till helgen finns platser kvar tills på söndag 

den 24.  

 

Träning, Kurser, Utbildningar… 
Ju bättre man tränar och förkovrar sig, ju roligare tycker man att spelet är. Därför 

rekommenderar jag att ni bokar in en lektion eller väljer någon av våra 

gruppträningar. På hemsidan finns nu vårens träningstillfällen här kan du läsa mer 

om vilket utbud som finns. Där hittar du också träningsgrupperna för +32. 

För er som hellre vill ha en eller flera lektioner hittar ni utbudet här. 

 

 

Dam och seniorupptakt… 
Damernas upptakt på söndag den 24 klockan 15:00 anmälan kansli@torshallagk.com 

Seniorerna har sin upptakt den 28 april klockan 09.:00 och veteranspelet startar den 2 

maj 

 

När öppnar banan…  
Nu på söndag klockan 11:00 men hela söndagen är redan fullbokad. 

 

Vi fortsätter att vara rädda om varandra 

 

Ove Randberg 

randberg.ove@telia.com 

 
*  GK PLUS. 

Som maxbetalande medlem hos oss räknas inte, punktmedlemmar, familjemedlemskap, engångsbetalda 

och medlemsformen 80+  

Samtliga klubbar tillåter fritt spel för maxbetalande medlemmar i annan GKplus klubb. Med fritt spel avses spel 

utan avgift vardagar hela dagen samt 

lördag/söndag/helgdag efter kl. 13.00 under perioden 1 maj – 31 oktober. Tider för 

fritt spel kan ändras genom styrelsebeslut årligen. 

Fritt spel på annan GKplus klubb begränsas till max 10 spel per bana per medlem 

och säsong med undantag för spel på av GKplus anordnad tävling. 

Gäller följande Klubbar: Ängsö, Burvik, Friberg, Grönlund, Hallstavik, Roslagens GK Norrtälje, Åkersberga 

Trosa, Vassunda. 
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