
	
	
	
Damkommittén	informerar	2019-07-31	
På förekommen anledning ber vi samtliga damer i klubben ta del av * bifogat mail som Damkommittén 
fått från vår klubbchef, i samband med tisdagens (30:e juli) Damgolftävling.  

Vi måste alla respektera banpersonalens arbete samt övrig personal på klubben. 

Vi önskar er alla en fortsatt trevlig golfsäsong ! 

Vänliga hälsningar 
Damkommittén 

*Hej damkommittén, 

Under er tävling idag blev tydligen några spelare störda av banarbete. Klagomål framfördes både via telefon 
och senare till receptionen, från vissa i en allt annat än trevlig ton. Tyvärr är det här beteendet återkommande 
och faktiskt betydligt vanligare vid damtävlingar än vid annat spel eller tävlingar, det är ju som ni förstår inte 
bara på tisdagar som banarbete pågår. 

Vår banpersonal arbetar hårt för att erbjuda er medlemmar och våra gäster en bana i fantastiskt skick. Arbetet 
sker dagligen under hela golfsäsongen och planeras effektivast möjligt utifrån arbetstid och effekt. I den mån 
det är möjligt tar vi också hänsyn till inplanerade tävlingar och andra aktiviteter. 

Jag är förvånad över att vissa deltagare på damtävlingarna på allvar verkar vara av uppfattningen att inget 
arbete ska göras på banan på tisdagar. Attityden, tonen klagomål framförs i och bristen på respekt för vårt 
arbete gör mig ledsen. Det saknas förståelse för att åtgärder och skötsel av banan oftast måste gå i första hand 
för att banan ska kunna hålla det skick vi önskar. Vi får som nya golfare lära oss att banarbetare alltid har 
företräde men det verkar inte gälla här. 

Vi behöver bli bättre på att respektera och ge utrymme för det arbete banpersonalen gör för att vi ska ha 
möjligheten att spela på en så fin bana. Jag accepterar heller inte att min personal blir otrevligt bemötta och 
tvingas förklara och försvara skötseln av banan gång efter gång. 

Vi svarar mer än gärna på frågor om banskötsel och annat så länge de framförs i en trevlig ton.                    
Jag hoppas att vi kan hjälpas åt att åstadkomma en trevlig stämning med respekt för varandra.           

Med vänlig hälsning 

Mats Candinger 
VD / Klubbchef 
PGA Golf Manager 

	
	

																																							


