Vilda blommors dag
Söndagen 15/5 bjöd på ett strålande väder. Helt
annorlunda än det som gällde vid fjorårets
blomstervandring.
Då var det mest regn och blåst.
Nu strålade solen från en klar himmel, det var 21-22
grader varmt och överallt underbara, utslagna ängar
med sommarens fulla blomsterprakt. Ett 50-tal
intresserade, såväl golfspelare som övriga
kommuninvånare hade mött upp, för en trevlig
sommarvandring på Sånnaängarna.
Kjell-Arne Olsson var som vanligt i toppform. Han
berättade initierat om såväl Flockfibbla och
Tofsäxing som de mera välkända Rödsvingel och
Fältsippa. Plöjningarna på Västra banan hade
resulterat i en omfattande Blåeldsförekomst som väckte stor förundran och beundran.
Miljökommitténs nya ledamot Karin Hernborg förtäljde så om områdets Geologi. Spännande
och lärorikt. Grusåsarna på fältet är
ett minne från Kritaperioden. Nu, vet
vi det!
Efter själva vandringen var det dags
för en ”tipsrunda”. Kluriga och
mindre kluriga frågor om golf, natur
och Åhushistoria.
Korvätning och prisutdelning.
På bilden syns de 5 pristagarna
tillsammans med Kjell_Arne och Pär.
Såväl blomstervandrare som
arrangörer enades om att det varit en
trevlig och lärorik dag.

GEO-certifiering
Under vintern-våren har det pågått ett intensivt arbete i Miljökommittén.
Målet har varit att re-certifiera golfklubben vad gäller det omfattande miljöarbetet och
vidmakthålla vår höga målsättning och status. Den certifiering som genomfördes 2011 har
haft en giltighet om 3 år varför det gällde att förnya och redovisa vad klubben åstadkommit
sedan dess.
Utredningar och sammanställningar har registrerats i ett särskilt miljöprogram för Geografic
Environment Organisation, vår kontrollorganisation, med säte i Scotland.
Efter denna redovisning har organisationens svenska företrädare, Mårten Wallberg, studerat
och bedömt oss på plats. Mårten var väldigt positiv, men all utvärdering har tagit sin tid.
Men så, torsdagen den 12.juni anlände ett diplom till föreningen. Ett diplom från
organisationen i Scotland.
Vi är recertifierade. Godkänt och klart! Hurra!
Härligt, vårt arbete har inte varit förgäves.
Vad skall vi då med denna re-certifiering till. Ibland får jag den frågan.
Så här är det:
Vi, dvs golfklubben, anser att det är viktigt och ligger i tiden att visa klubbens goda
miljökunnande och att lever som vi lär.

Certifieringen visar var vi står, och skapar ett gott förhållande till medlemmar och green-fee
spelare, till sponsorer och företag samt inte minst till kommunen.
Avslutningsvis vill jag tacka alla medhjälpare som bidragit med ett såväl omfattande som
initierat arbete.
Pär Sjunne3sson.

