
Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev Juni
Hej!

Efter en hektisk vår har det plötsligt övergått till sommar och jag ser fram mot varma sommarkvällar,
tidiga morgonronder och roliga aktiviteter på klubben. Nedan kommer aktuell information om lite allt
möjligt som är bra att veta som medlem i NSGK.

Trevlig helg!

Banstatus
Vi är inne i en period på året då gräset växer som mest vilket innebär att det är en utmaning att hinna
med och klippa våra banor. Våra greener kommer att vara lite trögare under denna period då gräset
blommar samtidigt som det växer väldigt mycket. Greenerna klipps på morgonen från kl 06:00 så spelar
du en runda senare på eftermiddagen kommer du säkert uppleva att gräset hunnit växa en hel del under
dagen.

Det har varit och är mycket spel på våra banor vilket också märks på slitaget. Hjälp till att laga
nedslagsmärken och uppslagen torv! 

18 hålsbanan på Hylinge är avstängd tisdag 9 juni och onsdag 10 juni för arbete. 
Vi arbetar hårt med att förbättra kvalitén på våra greener, både på kort och lång sikt, där ett steg är
arbetet som ska genomföras nästa vecka. Det vi kommer att göra är att lufta, skära och dressa greener
samt lufta fairways, foregreen och tees. Anledningen till att vi gör detta arbete nu är att tillväxten är god
och att vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för fina spelytor hela säsongen.

Liknande arbete planeras på Klingabanan i juli månad.

Årsmöte
Styrelsen har beslutat att avvakta med klubbens årsmöte på grund av rådande situation vilket också är
en rekommendation från Riksidrottsförbundet. Utgångspunkten är att genomföra ett årsmöte där alla har
möjlighet att delta. Bolagsstämma för NSGK Drift AB kommer genomföras där golfklubben representeras
av två medlemsrepresentanter.

Bokningsläget och tillgängligheten
Det är ett högt tryck på våra banor och situationen ser likvärdig ut i större delen av vårt land vilket
rapporter från Svenska Golfförbundet visar. Vi är väl medvetna om att det under helger är ett extra högt
tryck vilket också innebär att vi tillsammans måste vara noga med att boka av ej nyttjade tider.
Receptionen förbehåller sig rätten att flytta ihop tvåbollar.

Utökade öppettider i restaurangerna
Från den 1 juni är öppettiderna i restaurangerna
utökade. Vi hoppas att medlemmar förstår hur bra
restauranger vi har på våra anläggningar och att
det är upp till oss själva att det ska fortsätta även i
framtiden. Lämna termosen hemma och köp en
kopp kaffe nästa runda du spelar.

Bistron Hylinge
Måndag–Fredag 08:00-19:00
Lördag 08:00-17:00
Söndag 08:00-15:00

Klinga Golfrestaurang
Måndag – Söndag 08:00-16:00
Kiosken
Måndag-Söndag 10:00-17:00

På Klinga kommer öppettiderna utökas ytterligare
efter midsommar.

Klubbtävlingar från 1 juli
I enlighet med FHM:s riktlinjer för tävlingsidrott från 29 maj ger SGF grönt ljus för lokala och regionala
golftävlingar på klubb- och distriktsnivå från och med 1 juli. Fram till dess gäller de tidigare riktlinjerna.

Golfklubben har därmed möjlighet att bedriva tävlingsverksamhet och företagsgolf men behöver se över
genomförandet så att de följer tillfälliga tävlingsvillkor, regler och lagar som regeringen beslutat, råd och
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten samt övriga rekommendationer. Tävlingskommittén på NSGK har
möte nästa vecka och vi är givetvis glada över att kunna spela tävlingsgolf från och med 1 juli.

Länk till information om tävlingsverksamhet från SGF

Sommaren är räddad!
Du får 20 % på Elite Hotels fram till 31 augusti
– din bokning ger extra intäkter till vår förening!

Ja, den här sommaren kommer vi att semestra
inom Sverige och på hemmaplan. Därför känns
det väldigt rolig att presentera föreningens
samarbete med Elite Hotels! Nu kan ni njuta av
hotellavkoppling på 39 hotell över hela landet – till
20 % rabatt.

Samarbete med Elite Hotels (PDF)

Kasta inte snus på banan
Vi vill uppmärksamma alla snusare på att det är
förbjudet att kasta snuspåsar på banan. Se till att
använda locket på din dosa eller våra
papperskorgar så blir det en trevligare upplevelse
för alla.

Covid -19
Ni hittar aktuella bestämmelser på vår hemsida
där vi uppdaterar så fort nya riktlinjer kommer och
nya beslut tas. 
https://www.nsgk.se/information-med-anledning-
av-coronavirus/

Försäkring av utrustning i vagnbod
Vi vill upplysa alla som förvarar sin utrustning i någon av våra vagnbodar om att det är hemförsäkringen
som gäller vid förlorad eller skadad utrustning. Se till att du har en egen försäkring som täcker
oförutsedda händelser om olyckan skulle vara framme. Golfklubben ansvarar inte för och är inte
ersättningsskyldig för förlorad eller skadad utrustning.

Vänliga hälsningar
Fredrik Lager
Klubbchef

Du har fått det här nyhetsbrevet för att du lämnat din e-postadress till oss.
Vill du inte få fler utskick? Klicka här


