
Inbjudan till
veckoträningar 2014

Nu är det snart dags att ta fram golfklubborna. En ny säsong står för dörren. Vi har skrivit ett 
avtal med ny PRO för kommande säsong. Det är Jim Andersson som ska ta hand om 
träningarna i år. Ni har en presentation av Jim i slutet på brevet.
Vi räknar med att starta träningarna under vecka 15, om vädret tillåter. Vi kommer även i år 
att erbjuda 18 träningstillfällen. Vi har ett uppehåll i sommar och vi räknar med att vecka 37 
ska bli sista träningsveckan.
Observera att i år så vill vi att alla ni som var med förra året anmäler er till 
info@gripsholmsgk.se om ni ska vara med även i år, vilket vi hoppas på. Vi vill att ni anmäler 
er för att vi ska kunna göra så bra gruppsammansättningar som möjligt. Ange namn, adress, 
telenr, mejladress samt personnummer. Vi vill ha er anmälning så fort som möjligt, dock 
senast 21/3.
Avgiften för träningarna är samma som förra året 1495:-. Alla som anmäler sig får sen 
avgiften på en räkning från golfklubben. Observera att det här är en inbjudan till er som var 
med i vår ordinarie träningsverksamhet redan förra året eller året innan och nu vill vara med 
igen.
Vi kommer också att skicka ut inbjudan till nybörjargrupper som kommer att starta i början på 
maj.
Ni finner en planering för hela säsongen på vår hemsida.

Nu några ord från vår nye tränare,

Mitt namn är Jim Anderson och jag kommer från Glasgow Skottland , och alla vet att 
Skottland är golfens hemland .
Jag började slå golfbollar när jag var 5 år gammal,  till att börja med jag höll mig mest på 
green , jag var 7 år gammal när jag började spela golf på den riktiga golfbanan och vid 15 års 
ålder hade jag scratch handikapp , det var då jag bestämde mig för en karriär som golfproffs .
Jag kvalificerade som en fullvärdig medlem av det brittiska PGA redan 1976. När jag kom till 
Sverige började jag arbeta på Viksjö golfklubb i Stockholm . Efter en kort tid tillbaka i 
Skottland jag återvände till Sverige och har bott här i ungefär 35 år , under den tiden jag har 
arbetat på några svenska golfklubbor innan jag nu har kommit till Gripsholm .
Många år i Umeå vid Umeå golfklubb och Sörfors golfklubb innebär att jag är vad du kallar 
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norrlänning men skulle vilja kalla mig halv skotsk halv norrlänning . Under vintermånaderna 
jag återvänder till Skottland för att kunna spela golf även under den perioden.

Jag kommer att dela jobbet mellan Gripsholms GK och Flens GK där jag varit verksam sedan 
ett par år. Jag ser verkligen fram att jobba med och lära känna alla ungdomar på 
Gripsholms GK
Hälsningar,
Jim

Hjärtligt välkomna till en ny spännande säsong önskar,

Gripsholms Golfklubb och Juniorkommitén


