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Ett nytt år har startat, ljuset är på frammarch och vi går årets golfsäsong så sakteliga till mötes. 
Vädret har varit minst sagt växlande med plusgrader och regn ena dagen och minusgrader och snö 
nästa. Snöfallet som kom förra veckan kändes lite onödigt men samtidigt har det tagit bra på den 
gamla snön som ligger ute på banan. Det är dock ganska mycket is på vissa greener i dags dato 
men jag tror inte att det ska vara någon större fara. Några av dem ligger kvar under snö och några 
har bara is så det är lite olika. Det kommer troligen att finnas vissa skador på någon green men 
gräset som har kommit fram på vissa enstaka greener idag ser grönt och fint ut. Jag hoppas att 
värmen börjar komma om ett par veckor så vi kan börja skotta rent och hacka isen så ska det nog 
bli bra i år också. Vi har även lite arbete kvar ute på banan med några bunkrar som vi ska försöka 
hinna klart innan banan öppnar men vädret bestämmer allt, förhoppningen är att senast påsk ska 
den öppnas men som sagt, vädret går det inte att påverka. 
 
Vår ekonomi ser fortsatt positiv ut, vi avslutade 2021 på plussidan, just nu pågår hårt arbete med 
årsbokslut. Medlemsavgifterna har börjat komma in och vi ser fram emot ytterligare ett år med 
positiva siffror. Hotellet har redan fått in många och stora bokningar, det känns som Coronan har 
släppt sitt grepp inför säsongen. I restaurangen har man påbörjat en ordentlig städning och lite 
renovering för att kunna öppna till påsk, ägarna ser med positiv tillförsikt fram emot säsongen! 
 
Under det här året har kommer vi att påbörja ommålning av utsidan på klubbhuset, vi blir 
sponsrade med rabatt på målarfärg vilket vi uppskattar. Vi börjar med framsidan samt sidan mot 
första tee, all frivillig hjälp emottages tacksamt. 
 
Damkommitten har haft sitt första möte och beslutat att starta säsongen den sista april med 
uppstartstävling och information. Mer information skickas ut via mejl.  
Känner ni damer som gärna vill komma med i Damliret, be dem kontakta någon av oss i 
damkommitten. Se https://www.orbyhusgolf.se/?page_id=80.  
 
Vi är tacksamma om ni meddelar ifall ni har bytt mejladress så vi har uppdaterade uppgifter, skicka 
informationen till kansli@orbyhusgolf.se.  
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