Onsdagsgolfen – mer populär än någonsin
På förekommen anledning kommer här information om den, på sitt sätt, prekära
situation som råder på La Marquesas golfbana vid Onsdagsgolfens tävlingar. Aldrig
tidigare har så många visat intresse av att delta i vår aktivitet.
Redan under fjolårssäsongen såg vi ett ökat intresse att spela med oss. Tävlingarna blev
fullbokade vid flera tillfällen. I år har intresset trappats upp ytterligare och jämfört med
fjolåret så har anmälningarna till spel ökat med drygt tjugo procent.
Golfbanan har genomgått stora förändringar under de senaste åren och har aldrig varit i
så gott skick som nu. Detta föranleder också att många vill spela på banan och vi har
därför svårt att få så många starttider som behövs, för att alla som anmäler sig ska få
möjlighet att delta vid tävlingarna. Intresset är som störst nu i november men i december
kommer det finnas plats för alla som är kvar här och som vill spela med oss.
Vårens tävlingar ligger sedan några veckor ute på nätet, med möjlighet att anmäla sig,
och vi kan redan nu konstatera att fr.o.m mitten av januari t.o.m mars är det i princip
fullbokat. Vi har dock noterat att flera avanmäler sig senare så att stå på reservlista kan
löna sig. Därför ska man anmäla sig även om det ser ut att vara fullbokat. Vi använder oss
av anmälningsordning till tävlingarna och detta gäller även för reservlistan.
Hur kommer det sig att det har blivit så populärt att spela på onsdagarna med Club
Sueco? Vår bedömning, och vad vi har hört, är att det är flera saker som ligger till grund
för detta. För det första är det fler svenskar som håller till i Spanien, för det andra är det
lätt att hitta tävlingarna och anmäla sig via GIT på nätet och för det tredje är
arrangemangen kring tävlingarna mer lockande än tidigare. Vi startar från tee 1 och 10,
vilket innebär att alla spelare kommer i mål snabbare och väntan till prisutdelningen blir
kortare för de först startande. Vi äter lunch på Restaurang Maritaos vid banan och håller
prisutdelningen där så snart alla kommit in och prislistan är klar att presentera.
Prisbordet är både mer omfattande och prisvärt än tidigare vilket bl.a beror på att det är
fler som spelar och intäkten av startavgiften blir därmed större vilket ligger till grund för
vinsternas värde.
Mycket är alltså positivit med Onsdagsgolfens utveckling men det tråkiga är förstås att
alla som vill, inte kan vara med. Vi diskuterar stadigt med La Marquesa om möjlighet att
få fler tider till vårt förfogande vid tävlingarna och i dagarna har vi lyckats utöka
deltagarantalet vid vårens tävlingar ganska rejält men om det kommer att innebära att
alla kan vara med, är vi inte säkra på.
Detta är skrivet efter önskemål av Gunnar Bergström, Ordförande för Golfsektionen hos
Club Sueco - Bengt Nordin

