Nyhetsbrev för Torreby GK 2021-3
Efter en lång vinter med frost långt in i april är sommaren äntligen här och golfspelet är i full gång. Vi
vill börja med att be om ursäkt att det inte kommit något nyhetsbrev de senaste två månaderna men
nu kör vi vidare.
Vår Ordförande Ulla K Gustafsson har valt att avgå och vår kanslist Karin har sagt upp sig. Detta
meddelade Ulla efter årsmötet söndagen den 20 juni. Vi tackar Ulla och Karin för deras arbete på
Torreby Golfklubb. Detta innebär att kvarvarande styrelse konstituerar sig och där har vi en kontakt
med SGF.
Rekrytering av kanslist är klar då vi har utökat samarbetet med Peter som redan idag arbetar med
sponsorer, företagsgolf och med koordinering av arbete i klubben. Karin och Peter är redan igång
med överlämning.
Då det är mycket som händer i klubben just nu kommer vi ha som ambition att delge information
tätare framåt. Det finns många rykten som cirkulerar på Torreby och vi hoppas att tätare
information skall minska dessa rykten. Men vi önskar också från er, våra medlemmars sida, att ni ger
oss konstruktiv feedback om vårt arbete och då direkt till oss och ni får gärna ge konstruktiv
feedback till Festningshotellene och till vår nya tränare.

Festningshotellene
Här kommer utdrag från informationen på årsmötet gällande Festningshotellene. Torreby Golf AB
äger fastigheten och har avtalet med Festningshotellene. Januari 2020 påbörjades renoveringen och
i mars 2020 uppdagades att ny brandtekniska åtgärder behövdes för att upprätthålla klassning
hotell. Festningshotellene dvs hyresgästen gör åtgärderna i fastigheten för att få godkänt tillstånd att
klassas som hotell. Festningshotellene jobbar vidare med renoveringsprocessen och vi har idag inget
datum när renoveringen är klar. Möte med Festningshotellene för att få mer information samt att
sätta ett samarbete håller på och sättas upp av styrelsen.
Receptionen för både golfklubb, hotell samt restaurang ska vara tillsammans då brandinstruktionen
säger att det inte får vara en fast disk i foajén.
Torreby Slott AB har personalen som arbetar i receptionen där klubben betalar en summa för
personal. Planer för hotellet fanns 2019, men hindrades av den tidigare hyresgästen pga
besittningsrätt.
Klubben disponerar källaren, samt kansliets kontor. Vi har vidare full tillgång till lokaler som
restaurangen, entrén och loungen (rummet där gamla shopen finns). Öppettider för dessa lokaler
skall diskuteras med Festningshotellene.
Under 2021 hyrs konferensrummet ut av Festningshotellene till pron för att de ska driva shop.
Bygglov finns för modulhotell vid Husvagnsplatserna i dag, där Festningshotellene planerar sätta upp
modulhotellet. Datum för detta vet vi inte idag.
Ordförande Ulla K Gustafsson vädjade till medlemmar att ge styrelsen och Festningshotellene
chansen att utveckla Torreby Slott.
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Banan
Under vintern och våren har gräset på delar av greenerna dött och orsakerna kan vara flera. En orsak
kan vara den blöta och kalla våren med frost på nätterna vilket kan ha orsakat isbränna. Detta
händer bland annat när det kommer stora mängder vatten som inte hinner sjunka undan under
dagen och sedan fryser det på under natten. Vi ser samma problem på andra banor runt om i
Sverige.
Det vi gör kortsiktigt för att få tillbaka de fina greener vi hade förra året är att lägga på gödning,
vertikalskära, dressa och stödså. Vi ser att gräset kommer tillbaka så smått men vissa greener har
tagit större skada än andra och här diskuterar vi fler åtgärder.
Det vi behöver göra långsiktigt är att djuplufta greenerna och få ner mer sand i greenerna. Detta gör
att vattnet lättare sjunker undan. Djupluftningen gör också att gräsrötterna växer sig starkare och
djupare och blir tåligare.
18:e greenen har som många av er vet förstörts genom att någon eller några personer har åkt med
ett fordon över den. Vi har med stöd av Dynekilen lyckats få fram greengräs som gjort att vi har
kunnat torva greenen och på så sätt korta ner tiden innan den kan öppnas igen. Ett stort tack till er
alla som var med och hjälpte till att lägga gräset på greenen. Det är ovärderlig hjälp!
Vi har även kontaktat vårt försäkringsbolag för sabotaget på 18:de greenen för att höra vad dom kan
hjälpa oss med. En polisanmälan är gjord och denna polisanmälan skall nu även kompletteras med
information om en misstänkt person som vi fått från flera olika källor.
Vi har även stängt av green nummer 10 då denna var i väldigt dåligt skick efter vintern. Gräset som vi
sått har tagit sig bra. Ett provisoriskt hål finns på övningsområdet under tiden hål 10 är stängt.
Vi siktar på att öppna greenerna på hål 10 och hål 18 helgen efter midsommar. För att öka
växtligheten på greenerna 2,3,5, 16 och 17 så kommer vi att täcka dessa under nätterna för att öka
värmen och förhoppningsvis gör detta ett snabbare tillväxtförlopp.
Fairway har tagit sig väldigt bra i år och vi ser en fin turf men vi kommer även att stödså våra
fairways inom kort. Detta görs för att få tätare gräs som motverkar ogräs och hjälper till att få en
ännu bättre så kallad turf på fairway.
Att stödså greener och fairways är något som vi framåt kommer att göra regelbundet varje år
Vi vill rikta ett stort tack till Gröna gruppen och Blom gruppen som gör ett fantastiskt arbete inom
olika områden som röjning av sly, torvning av tees och greener, rabatter, häckar och mycket annat.
Ett ovärderligt arbete som styrelsen och alla medlemmar är mycket tacksamma för.
Vidare har vi torvat 5:ans damtee och denna har rotat sig bra vilket gjort att vi kunnat öppna den
relativt snabbt.
De nya pumparna är installerade och testkörda. Nu har vi tillräckligt med tryck för att även vattna
fairways vid behov.
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Nätet på Hål 10 har gått sönder och detta kommer att ersättas inom kort. Detsamma gäller de
problem vi haft med bollar som slås ut på 13:e tee och som landar uppe på det nybyggda området
till vänster om hålet. Här har vi haft besök av vår bankonsulent från SGF samt även träffat
representanter för de hus som är i farozonen. Vi har diskuterat de åtgärder som gjordes under förra
året men som inte fått önskad effekt och vad nästa steg är. Här har vi kommit fram till att ett nät
skall sättas upp som skall förhindra att bollar landar på det nybyggda området. Detta är under
uppbyggnad.
Rangen
Som ni kanske märkt har vi grävt framför Driving Range skjulet. Syftet med detta har varit att
dränera samt att förlänga utslagsplatserna. Detta arbete har vi gjort i samarbete med vår pro för
bättre utrymme för lektioner.
Vi har sökt och erhållit bidrag från Thordén stiftelsen på 50 000 kronor. Dessa kommer användas för
att göra nytt underlag under utslagsplatserna. Idag har vi marksten där mycket ogräs växer upp
mellan plattorna. Vi kommer att ta bort dessa och i stället gjuta betong.
Vidare tittar vi på fler siktmål på drivingrangen. Vi tittar på vepor, flaggor, målområden m.m. för att
göra drivingrangen mer attraktiv.
Drivingrangehuset kommer under sommaren att målas om. Ett antal medlemmar har anmält
intresse för att ställa upp och måla vilket vi tacksamt tar emot.

Padel
Tyvärr måste vi meddela att avtalsförhandlingarna med investerarna har avbrutits då det fanns ett
antal punkter där vi inte var överens. Viktiga punkter som gjort att vi hade haft ett väldigt litet
inflytande i vissa frågor samt punkter som vi anser är viktigt men där investerarna ansåg att de inte
behövde finnas med i ett avtal. Vi har som alltid agerat i medlemmarnas bästa intresse och med
tanke på dessa punkter var det bäst att vi gick skilda vägar.
Det som är positivt är att vi har en ny investerare som vill investera i padelbanorna på Torreby.
Diskussioner pågår just nu gällande markarbete och inköp av padelbanor. Tyvärr går tiden fort och
det kommer inte bli några padelbanor i år då leveranstiderna är för långa. Diskussioner med
investeraren kommer att fortsätta under hösten inför en uppstart under våren 2022.

Medlemmar
Vi har fått in två nya personer till medlemskommittén. Välkommen Oscar och Ingrid och tack till Sven
som deltog i rekryteringen. Men vi vill givetvis alltid bli fler vilket vi behöver om vi skall kunna
rekrytera fler medlemmar. Hör av dig till kansliet om du vill hjälpa till.
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Ekonomi
En ekonomisk uppdatering kommer i ett separat nyhetsbrev inom kort då vi i dagsläget sätter in en
ny adjungerad kassör som ersättare till Christer Roth som hittills varit adjungerad kassör.

Website och sociala medier
Klubbens hemsida är avsedd att vara en plats där medlemmar och gäster på ett lätt sätt kan hämta
fakta och information om aktuella händelser på klubben. Vår hemsida är ständigt under utveckling
och uppdatering. Vi har även som målsättning att kunna ge uppdateringar om Festningshotellenes
verksamhet i Slottet och information samt lunch och a la carte meny från restaurangen.
Golfklubben har även ett Facebook-konto som i första hand används för korta, snabba nyheter och
uppdateringar för vad som händer på vår bana och klubb och som vi snabbt vill uppdatera följare
om. Det kan vara allt från uppdateringar kring banan, tävlingar eller andra nyheter som vi snabbt vill
nå ut med. Vi är medvetna om att alla inte har Facebook och vi försöker att duplicera informationen
på flera olika kanaler.
Instagram använder vi än så länge inte, men vi planerar att lansera en profil under 2021-2022

Organisationen
Förslaget till förbättrade arbetssätt, samarbete, kommunikation och rutiner mellan anställda samt
övriga samarbetspartners är klart och diskussioner med anställda samt fack är genomförda. Vi har
också satt igång arbetet tillsammans med alla anställda där arbetet kommer följas upp regelbundet
och löpande förbättras.

Klubbkläder
Peter har tillsammans med Cutter & Buck tagit fram nya serielagskläder och förhandlat fram bra
priser. Vi kommer också att fortsätta med försäljning av klubbpikéer vilka kommer att kunna köpas i
shopen.

Övrigt
Vi vill avsluta detta nyhetsbrev med att säga att det är en ny och oväntad situation som uppstått i
klubben med tanke på vår Ordförandes avgång. Den kvarvarande styrelsen kommer att kämpa på
och behöver en del arbetsro just nu men är som alltid öppna för medlemmars tankar och idéer. Har
ni klagomål så är ni välkomna att lämna dessa till styrelsen och då gärna med ett konstruktivt förslag
om vad vi tillsammans kan göra bättre.
Vi önskar att vi alla tillsammans fortsätter arbeta mot att Torreby Golfklubb är en klubb som man
gärna besöker och som man gärna kommer tillbaka till.
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Trevlig midsommar hälsar
Styrelsen
Torreby Golfklubb

