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Rekommendationsbrev för Magnus Sunesson.!

!
Under vintern 2015 fick jag kontakt med Magnus Sunesson som
jag träffat sedan tidigare under hans tid som klubbchef på Rya
GK. På Rya fick jag förmånen att spela några hål och lyssna på
de tankar han hade kring banan och layouten på den. Jag fick
redan där ett stort förtroende kring Magnus kunskap och känsla
för layout och design.!

!

S:t Arild GK har under en tid sedan Jan Sederholm gick ur
tiden haft en saknad efter en arkitekt att konsultera och
tanken var att få in en arkitekt eller konsult som kunde vårda
och förstå Jan’s tidigare arbete. !

!

I början av 2015 träffade jag Magnus igen på S:t Arild
Golfklubb och tog med honom spontant ut på banan för att höra
hur hans tankar gick kring vår anläggning. Det räckte med att
bara vandra några hål på banan för att förstå värdet av Magnus
kunskap och erfarenheter. Jag och bankommittén bestämde oss
samma dag för att låta Magnus göra en enkel översyn av banan.
Uppdraget var att göra enkla skisser för att se över
spellinjer, klipplinjer och röjningsarbeten för att kunna
presentera en uppfräschad bana inför säsongen. Målet var att i
framtiden minska sandyta på bunkrarna och göra par-3 hålen mer
spelvänliga och att överlag ge bankommittén nya tankar och
idéer.!

!

Under vintern har Magnus gjort en besiktning av banan och
lämnat skisser till oss under samma vecka som vi fått tid på
oss att begrunda innan vi träffade honom för en banvandring.
Bra skisser för att vi med detsamma tog tag i mycket
röjningsarbeten och såg över några bunkrar som inte var till
någon större spelglädje.!

!

Magnus har varit ett bra bollplank och engagerat vår personal
och engagerat Bankommittén på ett mycket positivt sätt.

!
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Jag tillsammans med vår Bankommitté vill ge våra varmaste
rekommendationer till att anlita Magnus som golfkonsult!!
!
Fredrik Melcherson!

Klubbchef/ S:t Arild Golfklubb

