Hej allihopa!
Jag heter Elliot Wilson, och jag är oerhört glad och stolt över att kunna presentera mig som er
nya Head Greenkeeper på Surahammars Golfklubb!
Jag är verkligen glad över denna möjlighet och jag ser verkligen fram emot att börja och att
träffa er alla!
Jag är 28 år gammal och kommer från en liten stad i nordöstra England som heter Berwickupon-Tweed. Jag började spela golf vid 12 års ålder och utvecklade snabbt ambitioner om att
bli en professionell golfspelare, efter att ha nått ett scratch hcp vid 17 års ålder. Men att spela
golf på heltid var inte för mig. När jag fyllt 20 år var jag inskriven vid Myerscough College för att
genomföra BSc Sportsturf Science and Management examen. Under mina studier lärde jag mig
mycket om markfysik, växtbiologi och golfbanans hållbarhet. Jag var också mycket lyckligt lottad
att få säsongsarbete på både Kungl. Drottningholms Golfklubb och St.Andrews Links inför 2015
års Open Championship! Efter dessa erfarenheter blev jag verkligen blev kär i branschen. Jag
fortsatte med att slutföra min examen med en "First Class" honors och jag har tilldelats R & A
stipendium samt förärats med "Ransomes Jacobsen" utmärkelse för ´bästa student.
Efter min utbildning rekryterades jag till en konsultverksamhet i Storbritannien som heter TGMS
Limited där jag arbetade i nästan 3 år. Konsultrollen innebar bland annat att utföra
platsundersökningar och producera detaljerade konstruktioner för och dränering. Min passion
för golfindustrin innebär att jag vill vara ute på fältet och inte fastna i administrativa
arbetsuppgifter och det ledde till att jag sökte mig iväg för att arbeta som greenkeeper.
Min senaste tjänst är som First Assistant Greenkeeper på Saltsjöbadens Golfklubb. Nu har jag
kommit till en punkt i mitt liv där jag vill slå mig till ro permanent och bygga ett liv tillsammans
med Johanna, min svenska flickvän. När möjligheten på Surahammars Golfklubb presenterades
blev jag genast intresserad och skickade in min ansökan. Jag hörde mycket positiva saker om
klubben och efter att ha träffat Maria, Patrik, CG och Lennart visste jag att Surahammars
Golfklubb är den perfekta platsen för mig.
Som er nya Head Greenkeeper är mina mål mycket tydliga. Jag kommer att lägga all min
tekniska kunskap och praktiska erfarenhet på att förbättra och utveckla banan.
Jag får en väldigt varm, vänlig och välkomnande känsla när jag är på klubben och jag vill
fortsätta bidra till detta och göra Surahammars Golfklubb till den bästa platsen att vara på! Jag
har lärt mig mycket om Sverige och om svensk kultur under min tid här, vilket är extra viktigt för
att jag ska bli framgångsrik i min nya roll. Jag tränar och studerar språket intensivt nu men
förlåt mig om min svenska är inte är jättebra, jag tränar!
Slutligen vill jag önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Vi ses säsongen 2021!
Vänliga hälsningar
Elliot Wilson

