
 
Golf i pandemitider 
I förra årets medlemsinformation siade vi att den då pågående pandemin troligtvis skulle hålla i sig även en bit 
in på säsongen 2021 vilket skulle visa sig vara fel. Pandemin höll i sig hela säsongen och finns tyvärr fortfarande 
ibland oss. Pandemin har drabbat människor, näringsliv och hela samhällen otroligt mycket. Under de här för-
utsättningarna är golfen en sport och sysselsättning som spelar en viktig roll för människor att kunna komma ut 
och röra sig och idka social samvaro under säkra former ur ett smittspridnings perspektiv. Golfen har därför 
fortsatt att gå framåt i Sverige viket vi också kunnat notera i vår klubb. 
 

Restaurangen 
I år var första säsongen som vår nya restaurang Famous Moose var i drift. Det har fungerat mycket bra och vi 
har fått många positiva inlägg från medlemmar och greenfee gäster. Vi är överens med Kerstin och Micke, som 
driver restaurangen, att de fortsätter driva restaurangen även nästa säsong.  

 

 

 

 

 

Medlemsinformation 

En av många goda måltider som serverats under säsongen 

Nya rutiner 

Under hösten har vi förhandlat ett avtal med ett företag som heter Finqr som är samarbetspartner med SGF 
och integrerade mot GIT, kommer att skicka ut alla fakturor för medlems och spelavgifterna. Ditt medlemskap 
och din spelrätt 2022 aktiveras automatiskt i GIT när Finqr erhållit din betalning. En förändring som sker i sam-
band med det här är att betalningarna ska betalas in på ett nytt Bankgiro som anges på fakturan. Vi har även 
köpt On Tag scorekort skrivare.  

Ekonomi 
Klubben har under senaste åren byggt upp en stabil ekonomi och vi står nu relativt starka inför kommande 
investeringar och förbättringar. Detta har bland annat resulterat i en nyinköpt traktor i våras och vi ska med 
Peder gå igenom vilka ytterligare behov vi har inför nästa säsong. Under den gångna säsongen har vi investe-
rat i en Multi Golfanläggning som är anlagd på lilla 6-håls banan. 
Den här investeringen var möjlig tack vare en mycket generös donation från Birgitta Hedlund.  



 

En omtyckt och välskött golfbana 
Vi fortsätter att lägga ner ett omfattande arbete på banan och på omkringliggande områden. Peder har även i 
år gjort ett fantastiskt arbete med hjälp av Per, Anders och Stefan. Vid speciella tillfällen även med hjälp av 
Ove och Håkan. I år har vi lagt ner ett stort arbete med att röja sly utmed banan och mellan hålen. Det här 
har resulterat i banan har blivit vackrare, ljusare och fått bättre sikt mellan hålen. Vi har fått många positiva 
kommentarer om detta. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Tävlingar 
Under den gångna säsongen har arrangerande tävlingar i stort sett gått enligt planerna. Vi har fått en del syn-
punkter på förbättringar som kan göras. Vi har tillsatt fler personer som ska planera och genomföra tävlingar-
na för att kunna höja kvaliteten på dem. Arbete med att färdigställa tävlingsprogrammet pågår. 

 
Tack för engagemanget 
Med detta vill vi från styrelsen rikta ett stort tack till alla som bidrar till att vi kan erbjuda en fantastisk golf-
upplevelse på vår fina bana. Ett stort tack till vår Ban-, Reception- och Restaurangpersonal, medlemmar och 
övriga frivilliga som lägger ner ett mycket uppskattat arbete samt våra Sponsorer. 

 
Avslutningsvis…. 
..vill Furudals Bruks Golfklubb genom styrelsen och personalen önska... 

God Jul och Gott Nytt År  
samt en bra vinter i väntan på en ny säsong på vår vackra golfbana. Sprid till vänner och bekanta vilken fan-
tastisk upplevelse det är att komma till vår ”vilda, vackra och välskötta” bana för en golfupplevelse utan 
stress och köer på banan. 

Tänk på att hålla avstånd och var försiktiga så att vi får ett stopp på den här förskräckliga pandemin.  

 

Styrelsen 
Furudals Bruks Golfklubb 

 

 

 

 

 

Det vackra och utmanande 18:e hålet 


