
Ukens Nyhetsbrev
Banestatus
Når vi nå pegger opp til en ny sesong, har vi alle 
gode slag og opplevelser foran oss. Sorgene på klipt 
gress kommer dessverre litt senere, men foreløpig 
er det bare grønt gress så langt øyet kan se. Banen 
vår blir bare grønnere og flottere for hver dag som 
går og kommer seg godt etter en mild og snill vinter. 
Litt regn og mer varme så kan det nesten ikke bli 
bedre! 

Vi har noen greener og utslagssteder som henger 
litt etter, disse vil det bli jobbet ekstra med i de 
neste ukene. Fairwayer og utslagssteder vil i uke 18 
bli sprøytet med ugressmiddel.

Baneselskapet mangler en person som følge av 
situasjonen med Covid-19. Kjenner du en som er på 
jakt etter sommerjobb? Ta kontakt med daglig 
leder!

Fra klubblederen
Vi fikk en spesiell start, ingen av oss så hva som 
ville komme i starten av mars, med et samfunn 
som stengte ned og stoppet all organisert idreL 
uten sidestykke i moderne Md. Men vi skal 
Mlbake Ml normalen, så snart vi kan. Jeg vil 
derfor takke alle medlemmene for at de har 
vært utrolig flinke Ml å følge retningslinjene som 
er kommet. En takk Ml marshallene som sMlte på 
kort Md da banen på gledelig vis ble fylt Ml 
randen. Nesten som i gamle dager vil noen nikke 
gjenkjennende Ml, rundt år 2000. 

Ingen klaging, problemer eller sure miner, bare 
ren skjær golf-glede å se ute på banen blant 
våre medlemmer og gjester. I Vor var det 
dropping og nye regler som var temaet. I år skal 
vi få prøve oss på et helt nyL hcp-system. Et 
system som skal gjelde for hele verden, men i år 
tror jeg det blir flest runder på hjemmebane. 
Mange var spente på hva endringene ville ha å si 
for eget spille-handicap. Noen gikk ned, andre 
opp - som alt annet i golfen stort seL. 



Turneringskomiteen
Turneringskomiteen på Borre har dessverre lite å 
melde for Mden. Vi er pålagt av NGF og NIF å 
avvente med alle arrangementer.

Vi vet ikke når vi kommer igang med turneringer, 
men vi ber alle medlemmer melde seg på 
turneringene i GolYox som vanlig. Når 
påmeldingsfristen er ute, må vi ta en avgjørelse om 
vi kan avvikle turneringen.

I mellomMden håper vi alle som er ute og spiller 
lager sin egen lille turnering.
Det kan være veldig morsom å byLe på spillemåter, 
spesielt om du går sammen med en fast gjeng.
Hva med en Match ? Premien kan jo være noe godt i 
glasset, eller en kaffe med kanelsnurre på tunet.

Hold avstand og hold ut, så kommer vi sterkere 
Mlbake når vi vet noe mer.

Ukens takk og ros fra styreleder
Stor takk Ml banemannskap som gjør en 
formidabel jobb hver eneste dag. De sørger 
for at vi kan lukte de nyklipte greenene. Takk 
også Ml frivillige som stadig yter eL vikMg 
bidrag Ml fellesskapet. 

Jeg vil også skryte av Alexander med sine 
dykMge hjelpere i Det hvite hus. De har ståL 
på i hele vinter, pusset opp, malt og bygget. 
Resultat har bliL fantasMsk, og vi gleder oss 
Ml han kan åpne opp for fullt - med mat og 
god drikke på tunet eLer en golfrunde. 
Jeg ønsker alle en fortsaL god vår med mye 
golf og glede på banen. Vi sees på tunet eller 
på banen! 

Marius Bugge 



Diskgol8anen
16. April åpnet den nye diskgolYanen på Borre 
og interessen har vært stor!

Det er vikMg at alle medlemmene av golblubben 
blir seL og hørt i denne saken. DeLe er i 
utgangspunktet et prøveprosjekt og din mening 
er vikMg inn i avgjørelsen om deLe skal fortseLe 
eller ikke. 

Om du har noen Mlbakemeldinger – gode eller 
dårlige – send de gjerne inn Ml oss på 
klubben@borregb.no

Det vil også bli sendt ut en spørreundersøkelse 
på et senere Mdspunkt hvor det er vikMg at så 
mange som mulig svarer

Driving range
Driving rangen på Borre har åpnet igjen – dog 
med noen begrensninger og regler vi må forholde 
oss Ml i disse dager. 

Vi ønsker å benyLe anledningen Ml å minne alle på 
vikMgheten av å overholde disse reglene. Dersom 
reglene brytes blir vi nødt Ml å stenge rangen 
umiddelbart!

Du kan lese mer om det her

http://borregb.no
https://borregb.no/nyheter/bane/drivingrangen-apnes-mandag-20-april


Ukens tips fra Pro ́en

Introduksjon av ny pro på Borre, Frank Tømmervik
Utdannet PGA Pro / Head Pro
Startet i 1999
Jobbet på Borre i 2000
Ellers jobbet på forskjellige baner rundt i landet; 
Solum, NøLerøy, Hauger, Re + flere. Golf har vært 
delMdsjobb de siste ca 12 år.

Ellers jobbet i Canada - samt spilt eL år på PGA 
Canadian Tour (2004)

Ukens Tips:

Oppstilling - bruk tid foran speil. Og tren balltreff 
(impact) med en impact bag eller lignende.

Se video her

https://drive.google.com/file/d/1PuA0RB193ITuSt2e7NRe78YJ4wp_pDUN/view

