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Klubbens verksamhetsplan för 2021
Den nya styrelsen har godkänt
förslaget till verksamhetsplan för
säsongen 2021.
På lilla banan ska en multigolfbana
anläggas. Greenerna ska renoveras
likaså greenbevattningen. På stora banan kommer fairwayklippning att underlätta spelet framför allt från röd tee.
Arbetet med slyröjning runt banan fortsätter. Vi hoppas att det arbete kommer
att öka intresset för golf för en bredare
publik samtidigt blir banan vackrare.
Anläggning av en uteplats i markplanet
nedanför befintlig altan kommer att
påbörjas inom kort. Med några bord
och stolar tror vi det kommer att bli en
trevlig samlingsplats och matplats ute i
det fria för restaurangens gäster.

Kerstin och Micke tar
över golfrestaurangen
I tio år har paret drivit Restaurang Famous Moose, varav de fyra senaste vid slipstensmuseet i Mässbacken utanför Orsa. Nu går dom vidare i livet, till glädje för
alla golfspelare i Furudal. Golfrestaurangen går nu över i Kerstin och Mickes regi
med en del förändringar. En utveckling kan man kalla det.
Köket har fått ett lyft bland annat med riktiga restaurangspisar som är ett måste
för att hålla önskad service. Måndag till fredag kommer dagens lunchbuffé, 2 rätter
med salladsbord, smör och bröd samt kaffe och kaka att serveras. Det kommer
även att finnas A la carte meny, den som önskar alternativ som allergianpassadeller vegetarisk mat fixar dom det med lite framförhållning.
För den som bor över i någon av brukets övernattningsrum går det bra att beställa
frukostpaket. Efter en golfrunda kan det ibland vara gott med en kall öl eller ett
glas vin, det kommer fortsättningsvis att gå bra även här.
Allt är i uppbyggnadsskedet därför ber vi att få återkomma med mer information.
Styrelsens förhoppning är givetvis att restaurangen ska blåsa nytt liv i hela bruket
med omgivningar och hälsar Kerstin och Micke välkomna, och givetvis Monica, nu
i en ny roll.

Grönt kort eller
instruktioner
En ny golfsäsong står för dörren. Några kanske
vill börja spela och andra bara fräscha upp
golfen eller förbättra några slag.
Jonathan Eriksson på Furudals Bruks Golfklubb hjälper dig ta GRÖNT KORT med en intensivkurs. Mer information finns på hemsidan. furudalsgolf.com under rubriken Pro/
Utbildning.
Du som vill ta privatlektioner och förbättra din
golf når Jonathan på telefon 076-0194873 eller
mail: jontee93@hotmail.com för tidsbokning.

Verka för att klubbens ledning skall
bestå av 50% kvinnor samt att öka golfintresset bland kvinnor, juniorer samt
besökare från andra klubbar.
Klubbtävlingar 2021 ska innehållsmässigt fastställas i samarbete med
medlemmarna. Tävlingsledare till
klubbtävlingar ska rekryteras bland
medlemmarna,
Jonathan Eriksson kommer även i fortsättningen sköta utbildning, grönt kort
kurser samt lektioner.
Golfäventyret,….program för utbildning
av barn och ungdomar fortsätter och
ledare kommer att sökas bland klubbens medlemmar.

Sist men inte minst, verka för att våra
anställda, medlemmar, samarbetspartners och övriga intressenter även fortsättningsvis upplever Furudals Bruks
golfklubb som en bra och pålitlig organisation.

Ordförande, Pär Land
Golfsäsongen börjar närma sig även här i Furudals Bruk. Vi ser alla fram
emot att få komma ut på golfbanan och på ett säkert sätt ur ett smittskyddsperspektiv spela golf. I år har vi nya krögare som ska driva golfrestaurangen. Kerstin och Micke har vana från tidigare att driva golfrestaurang och vi ser fram emot Kerstins omtalade goda mat.
I år kommer vi att satsa mycket på att höja kvaliteten på banan.
Vi hoppas kunna anställa två nya banarbetare utöver de vi tidigare har.
Tanken är att utöver en kvalitetshöjning av banan göra banan mer lättspelad och vi ska fortsätta arbetet med att röja sly runt banan.
Med detta önskar jag att vi får en fin golfsäsong med många greenfee gäster och medlemmar som får uppleva en härlig dag på vår fina golfbana.

