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Ordföranden informerar
I kalendern står det 24:e maj och för ett år sedan hade vi redan spelat några rundor på vår
fina bana. Detta års snörika vinter och kalla vår har försenat premiärrundan kraftigt, men
den senaste tidens värme har gjort gott för snösmältningen.
Då vår klubb och bana står inför stora utmaningar och det kommer att krävas mycket av oss
medlemmar detta år, planerar jag att skicka ut ett informationsbrev minst en gång i
månaden. Detta brev kommer att innehålla statusen just nu och även vad som komma skall.
Nedan följer några viktiga delar som är högaktuella:
Golfbanan:
När vi kommer att kunna göra premiärrundan vet vi inte i dagsläget, men att vi kommer att
kunna spela i maj är just nu helt uteslutet. Vi kommer att informera på sociala medier när
spelstart närmar sig.
I dagsläget utgår vi från att endast 7 hål är spelbara, detta har vi varit inställda på en längre
tid. För att kunna registrera våra rundor har vi varit i kontakt med golfförbundet för att
slopea om banan tillfälligt. Vårt mål är att slopea 1st 9-hålsslinga och 1st 18-hålsslinga.
Övningsområde:
I dagsläget har vi inget övningsområde innehållande range och putting green. Till att börja
med kommer gamla 1:an tjäna som övningsområde, dock kan förändringar ske och dessa
kommuniceras ut via sociala medier.
Utbildning:
Då vi saknar övningsområde är det en utmaning att hålla utbildning och grönt kort-kurs. Vi
har dock lite idéer som kommer att lanseras inom kort.
E10-projektet:
Enligt den tidplan som kommunicerats ut till klubben ska byggstart av ersättningshålen,
övningsområde och klubbhus starta i början av juni. 28/5 har vi informationsmöte med
Kiruna Kommun, då kommer vi veta mer exakt hur tidplanen följs och hur slutresultatet ska
bli. Vi har dock fullt förtroende för att Kiruna Kommun och TVAB kommer att leverera enligt
plan.
Städdag:
Information läggs upp i god tid på sociala medier innan denna sker.
Tävlingar:
Vår förhoppning är att, trots Corona-virusets framfart, att vi ska kunna leverera
kanontävlingar i år igen. Samtal hålls med de som höll tävlingar ifjol, samt nya aktörer.
Sponsring:
I dessa tuffa tider är det inte helt lätt för företag att sponsra klubbar föreningar. Dock för vi
samtal med de sponsorerna vi hade i fjol och det låter trots allt väldigt positivt. I detta läge
blir vi privatpersoner ännu viktigare för att kunna få klubbens ekonomi att gå runt.
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Vi kommer att lansera en möjlighet att sponsra klubben privat via Swish, detta kommer i
slutändan mynna ut i att varje privatswish omvandlas till en lott där man tävlar om ett riktigt
fint pris.
// Styrelsen Kiruna Golfklubb via ordförande Joel Törmä
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