
2018 BLEV ETT HÄRLIGT ÅR, MEN OJ SÅ FORT DET GÅR!

Vid säsongsstart var det länge kallt, men sedan i maj kom värmen och allt. 
Det blev förstås en väldigt torr bana, vi trodde ju inte solsken skulle bli en vana.
Extra kul förstås att vi då långt kunde slå, och flera av oss nya mål kunde nå.

I våras fick vi även nya medlemmar på vår driving range,  
tänk att robotar kan vara en tillgång även i denna bransch.

Nya bollar ledde till att vi bättre kunde träna, 
så med dem och våra golfutvecklare blev vi helt suveräna!

Under sommaren fick vi sedan se, väldigt många vinnare skina och le. 
Så många deltagare vi haft, där alla verkligen visat sin kraft,

såsom i MTT, på SM och vår Ringenäsvecka, 
vi har så många flitiga spelare i vårt tävlingsmekka!

Även flertalet knattar och juniorer vi i träning har,
så häftigt att se dem slå på banan och göra par.

Vi vill såklart satsa på alla - både på bredd och elit, 
man kan verkligen se lampan lysa i alla barnens flit.

Att ha Julia och Ingrid som goda förebilder, 
gör att många kan sätta upp rimliga målbilder.

Många talanger vi under året försökt hylla,
genom att på väggarna ha många bilder som förgylla.

Det är också så roligt att ni är så många som tar hit era nära,
för att träna, äta eller bara njuta med de kära.

I restaurangen har det under året verkligen varit full fart,
ibland har det varit så många luncher så det nästan varit ofattbart!

Men vi trivs faktiskt när det är som mest att göra,
t.ex. älskar vi alla vår medlemsfest att genomföra

och såklart tycker vi även om att ”Jul på Ringenäs” fira,
det är så ståtligt att se alla ljus här i mörkret spira.

Nästa år ser vi också fram emot allt nytt på gul slinga,
då vi alla i nya bunkrar ska få svinga!

Tack alla kära medlemmar för ett härligt år,
2019 är ni alla välkomna till ett nytt spelår, 

där vi hoppas att vi alla nya höjder når!
Så nu är det bara en sak som återstår -
att önska GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!


