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Årsmöte 
Påminner om årsmötet 2022 onsdagen 20 april kl 19.00. Anmälan till styrelsen – 
styrelsen@viksbergsgolf.se - senast 18 april. se vidare hemsidan. 
 
 

Markbolagets aktier 
Påminner om att aktieägare i Markbolaget kan lämna sina fysiska aktier för att få dem digitalt 
registrerade i samband med klubbens årsmöte, då bolagets sekreterare, Christer Ihse, finns på plats i 

klubbhuset kl 18.00-18.45. Hur det går till kan du läsa om här – Digital aktiebok. 
 
 

Banan öppnar  
Det är, enligt anläggningens platschef, Stefan, högst osannolikt att banan öppnar i påsk med tanke på 
det väder som varit. Öppnandet kommer givetvis att meddelas på hemsidan under Senaste nytt. 
 
 

Lokala regler 
I de lokala reglerna har gjorts en del ändringar från 2021.  

• Spelförbudszonen kring Linnés källa på hål 4 är borttagen. Där gäller nu MUA, d v s så som 
området är märkt. Skillnaden; förra året var du tvungen att ta lättnad, nu får du göra det. 

• Regeln att droppa vid out of bounds är nu inom två klubblängder från bollreferenspunkten och 
lättnadsområdet måste vara på spelfältet och får inte vara närmare hålet än bollreferenspunkten.  

• Det röda pliktområdet längs hela vänstra sidan på hål 16 är att betrakta som oändligt i sin 
utsträckning åt vänster. 

Viktigt! Enligt definition i Rules of Golf är alla dammar, diken och övriga områden, avsedda att leda 
vatten, att betrakta som röda pliktområden även om de inte är markerade med plattor eller pinnar. 
I och med denna definition kommer vi i år att ta bort i huvudsak all märkning av pliktområden. 
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Damgolfen 
Damernas måndagsgolf spelas i olika spelformer, startar 25 april kl 09.00 och spelas fram till 26 
september med ett sommaruppehåll. Läs mer hur du anmäler dig via länken. 
 
 

Juniorverksamheten 
Juniorernas träning och knatteverksamheten startar 25 april kl 17.30. Läs mer om anmälan, avgifter 
m m via länken. 
 
 

Onsdagsgolfen 
Onsdagsgolfen är en klubbtävling för alla hågade oavsett ålder. Den spelas varje onsdag förmiddag 
från 27 april till 28 september med varierande spelformer där individuella tävlingar blandas med 
lagtävlingar med lottade lag. Resultatet från varje deltävling ger en placeringspoäng till Onsdagligan, 
Under säsongens spelas också en Running Eclectic (RE). Läs mer om anmälan m m via länken 

 
 

JEA-golfen 
JEA-golfen, som har spelats sedan Viksberg GK bildades. är öppen för alla medlemmar - såväl damer 
som herrar. Den spelas på torsdagar med start 21 april. Läs mer via länken. 
 
 

Externa seriespelet 
I år har vi 5 lag i Sörmlands seriespel – damer, D 60, H 50, H 60 och H 70. Seriespelet startar första 
vecka i maj. Vill du veta mer vad som gäller eller är du intresserad att delta i något av lagen, kontakta 
seriespelsansvarig eller respektive lagansvarig. 
 
 

Tävlingsprogrammet 
Årets första klubbtävling är Viksbergsmästerskapen, som spelas som poängbogey. Den är samtidigt 
en tävling i Sörmlandsutbytet men det är endast Viksbergs medlemmar som får delta i VM. 
Under Inbjudningar hittar du, i den mån vi får inbjudningar, andra klubbars tävlingar. 
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