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Årsmöte 
Årsmötet 2023 genomförs i klubbhuset onsdagen 19 april kl 19.00. 
Före mötet bjuder vi på kaffe. För att kunna planera platser och förtäring vill vi ha din anmälan till 
styrelsen – styrelsen@viksbergsgolf.se - senast 17 april. 
Föredragningslista och övriga handlingar – verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse, 
förslag till verksamhetsplan och budget, valberedningens förslag samt styrelsens proposition 
avseende stadgarna hittar du på hemsidan. 
 
 

Damernas upptaktsmöte 
Damerna har sitt upptaktsmöte söndagen 2 april kl 13.00-16.00 i Brunnsängsskolan. Parkering vid 
idrottsplatsen. Har du svårt att gå kan du parkera på baksidan av skolan (Nysättravägen 29). 
Förutom att vi kommer att ha en kort genomgång av de nya (allmänna) reglerna, våra lokala regler 
och fika kommer Maria Bertilsköld att föreläsa om träning både med och utan klubbor, om matintag 
under golfrundan samt om sin tid på touren. 
 

Anmälan, som är bindande, senast 22/3, namn och golf-id, till Lisen Nyman – lisnym@gmail.com  
Om du uteblir utan avbokning kommer du att debiteras 100 kr. 
 
 

Städdagar 
Vi planerar att kunna genomföra städning vid två tillfällen innan banan öppnar. Huvudinriktningen är 
en torsdag och efterföljande lördag, båda dagarna mellan kl 10.00 och 13.00.  
Vi koncentrera oss på tre uppgifter; 

• rensa diket till höger sista 50 m på hål 6,  

• rensa diket till vänster om Drottning Kristinas väg de första 100 m på hål 14 och 

• rensa diket till höger om Drottning Kristinas väg på hål 16 samt slänten till höger om diket. 
Ta gärna med en ogräsräfsa eller liknade som går ner i de smala dikena. 
Vi utgår från att Stefan och Martin är på plats så att vi kan avslutande städdagarna med en 
gemensam fika med tilltugg i restaurangen. 
Hål utkik på hemsidan under Senaste nytt för information om aktuella dagar. 
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Nya regler från 2023-01-01 
Den 1 januari var det dags för en ny uppdatering av 
golfreglerna. Ändringarna är inte lika omfattande som 
2019 men det har t ex blivit enklare att ta lättnad på 
flagglinjen. 
 
Regler för golfspel 2023 finns tillgänglig som grattis 
app till iPhone och Android. Har du redan appen är 
det bara att uppdatera den för att få 2023 års regler  
 
 

Banan öppnar  
När du nu tittar ut kan du lätt förstå att det inte finns något datum för när banan öppnar men vi 
lovar, det blir spel på Viksberg också i år. 
Öppnandet kommer givetvis att meddelas på hemsidan under Senaste nytt. 
 
 

Medlemskap 2023 
Har du ännu inte betalat din spelrätt och ditt medlemskap för 2023 börjar det bli hög tid om du vill 
vara med när säsongen startar. Det är vanligt inför säsongsstarten att det blir köbildning för 
registrering av betalningen. Leta fram fakturan du fick i höstas och gör slag i saken. Vill du ha ett 
annat spelpaket kontakta GolfStars kundtjänst – kundtjanst@golfstar.se. 
 

Du kan läsa om årets spelpaket på hemsidan – Våra spelrätter 2023. 
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