Årsberättelse från Gutgolfen 2020
Årets gutgolf startades upp i slutet av Maj P.G.A. Rådande pandemi så blev säsongen annorlunda
än vanligt då våra norska golfvänner inte kunde delta p.g.a. restriktioner med anledning av att
korsa gränsen mellan Norge och Sverige.
Nytt från i år 2020 blev att vi beslöt att dela ut hela anmälning summan som priser varje gång av
rent hanteringsmässiga skäl. Istället beslöt vi redan från start att höja anmälningssumman till
finalen, för att införskaffa lite bättre priser i finalen.
Golfförbundet hade även ställt en massa nya krav p.g.a. Corona epidemin. Ex. Vis. inga krattor i
bunkrar, flaggan måste sitta kvar i hålet vid puttning inga handhälsningar efter avslutad omgång
och i övrigt hålla avstånd till varandra under pågående spel.
Vår eminente greenkeeper hade också försett alla hål med bottenring i alla hål för att underlätta att
ta upp bollen efter att bollen hamnat i golfhålet.
Alla torsdagsomgångar kunde genomföras hela sommaren trots att banan fick ett jättelyft med nya
golfare som vissa veckor nästan bokade alla tillgängliga tider. Vi kunde dock klara detta genom
att släppa igenom spelare någon kväll då de spelade för full greenfee även kvällstid vid något
enstaka tillfälle.
Nytt för i år var även vår nya facebooksida som blev mycket uppskattad då vi där enkelt kunde
anmäla oss till torsdagsomgångarna samt finalen.
Årets GUT GOLF final blev flyttad pga. dåligt väder den planerade lördagen, men kunde
genomföras tillsammans med jentgolfens final söndagen den 27/9.
Årets segrare blev Kjell Knutsen på 37 poäng
Två blev Morgan Knutsen på 36 poäng
Trea blev Oliver Staffansson som även han hade 36 poäng
Närmast hål på hål 3 blev Mikael Dahlström
och på hål 11 Johan Östman
Längsta drive på hål 12 vanns av Morgan Knutsen Den fina hösten gjorde att vi kunde spela
ytterligare några gånger på måndagar och torsdagar innan Kung Bore tog över banan. PS. Nu
inväntar vi ett pandemifritt nytt år och hoppas kunna återförenas med våra golfvänner från Norge
år 2021. En sak har vi i alla fall lärt oss av detta ”skitår” INGEN PANDEMI I VÄRLDEN
STOPPAR EN GOLFARE!
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