Hej alla glada Mellerudare.
Mitt namn är Jesper Hagborg Asp och det är jag som kommer vara ny pro på Melleruds GK.
Jag är 21 år gammal, jag har spelat golf sedan jag var 6 år. Jag har gått på Riksidrottsgolfgymnasium i
Uppsala, har +1.5 i hcp och spelar just nu golf på Swedish Golf Tour.
Jag har goda erfarenheter av träning och jag vet vad som krävs.
Jag ser väldigt mycket fram emot sommaren och det är jag som kommer hålla i all form av träning och
kurser på Melleruds GK.
Jag kommer också att plocka bollar på rangen och hålla till i det området. Vi har beställt nya bollar till
rangen, lite nya målkorgar samt ett skyddsnät att ha bakom rangen. Vi väntar just nu på vår nya
bollmaskin och bolltvätt som väntas komma i början på vecka 15.
Vi hoppas att kunna öppna banan så snart som möjligt. Just nu ser man äntligen lite grönt gräs på
banan men det är fortfarande mycket snö kvar på en del partier. Banpersonalen håller just nu på att
såga ner några träd på banan som ska göra det lättare för solen att hitta fram till vissa blötare områden
på banan.
Vi håller på med att skapa en helt ny och fräsch hemsida för golfklubben. Jag har skapat en
onlinekalender där man lätt och smidigt kan gå in och boka tid för privatlektioner hos mig.
Den här kalendern kommer så småningom att finnas lättåtkomlig via den nya hemsidan när den blir
klar.
Jag skickar en länk till min kalender längst ner i mailet som ni kan ha fram tills hemsidan blir klar.
Jag kommer nu under våren att jobba mycket med att få in nya ungdomar till klubben. Jag kommer att
hålla i en del grönt kort kurser som man kommer kunna anmäla sig till via mail eller via hemsidan. Vet
ni någon som vill börja med golf? En son/dotter? Mor/far? Kusin/morbror? Vem som helst. Hör av er till
mig.
Hoppas ni ser fram emot golfsäsongen 2018 på Mellerud lika mycket som jag gör!

Med vänlig hälsning
Jesper Hagborg Asp
Pro Melleruds GK
0760-177 600
jeppeasp@live.se
https://www.timecenter.se/jaspgolfab/boka/time/?minkalender=1&rid=45825&tjid=103491&tidval=30&date=&

