Hej alla golfare!
Skönt att det börjar bli ljusare och säsongstarten är inte alltför avlägsen. Tiden går fort och februari
är en kort månad. Vi har haft personal på banan och i receptionen under vintern. Anders har bl.a
städat och röjt i ladan (nu vet vi snart vad det finns där) och tillsammans med våra ideella krafter har
det röjts och eldats ute på banan. Nätet är lagat och vi väntar på att det ska kommer upp. Marika på
kansliet har arbetat med att uppdatera hemsidan, lagt ut information på Facebook och Instagram
mm.

Årsmöte
Kallelse till Årsmöte den 24 mars 2019 kl 17.00 i Församlingshemmet, Nödinge. Motioner till
årsmötet ska vara inskickade på mail till info@backasaterigolf.se senast den 23 februari. Handlingar
till årsmötet kommer att skickas ut via länk senast 1 vecka före årsmötet.

Våffelcafé
Nu går vi mot ljusare tider mot våren och då längtar vi efter att få träffas igen. Vi har Våffelcafé den
3/2 och den 10/2 mellan 11.00 – 14.00.

Regelutbildning
Vi har nu haft två genomgångar med regelutbildning, de blev snabbt fullsatt. Vi planerar för
ytterligare två tillfällen och det blir den 25/2 kl 18.00 och den 31/3 kl 10.00 Anmälan till golf,se eller
mail gorans@gorans.se

Årsavgift
Nu är årsavgifterna för senior- och greenfeemedlemskap utskickade via mail. Har du inte fått
fakturan titta i skräpposten eller hör av dig till info@backasaterigolf.se Nytt för i år är att du kan
betala din avgift via golf.se. Logga in på Min golf, därefter ”mina sidor” och ”betalningar”.

Besöksnäring
Genom Ale Kommuns EU-projekt att öka besöksnäringen i kommunen kommer Backa Säteri Golf att
vara en del i projektet som pågår under 2 år.

Golfhäfte/Kampanj
Passa på!
När du köper Golfhäftet 2019 så får du även Golfhäftet PLUS på köpet (gäller 24/1-28/2).
Välkommen in till klubbstuga vardagar 9.00-14.00 eller söndag 3/2 och 10/2 10.00 -14.00 eller beställ
via vår hemsida http:// http://backasaterigolf.se/bestall-golfhaftet-2018/

Vinterträning
Det finns numera goda möjligheter att hålla igång golfsvingen även om snön ligger djup. Vi
rekommenderar:
Hisingens golfcenter (hgcgolf.nu) där kan du slå ut bollar på drivingrangen medan du värms upp av
IR-värmare framför dig. Om det är plusgrader går det alldeles utmärkt. Som medlem i Backa Säteri
Golf har du dessutom rabatt, 15% mer bollar på rangekortet.

Vill du inte stå ute finns Innesvingen (www.innesvingen.se/kungalv) numera i Kungälv (Rollsbo) där
du kan spela många berömda banor inomhus, i simulator. Det går förvånansvärt bra även om
närspelet är lite lurigt.

Öppettider i vinter
Kansliet är öppet och bemannat måndag – fredag 9.00 – 14.00
Söndag 3 och 10 februari kl 10.00 – 14.00. Välkomna in!
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