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Hej golfvänner! 
 

Golfsäsongen börjar gå mot sitt slut och vi kan summera ett ganska bra år för Lanna GK. 
 

Covid19 har påverkat oss ganska mycket även i år och det var först i början på juni, som 
vi kunde öppna upp verksamheten och dra igång med gubbsvingen, onsdagsgolfen, våra 
olika tävlingar, företagsevent mm.  Det har ändå varit ett bra år med många golfare såväl 
på Ängavattnet som på Pay&Play-banan, där det spelats både golf, footgolf och frisbee.  
 

Vår ”nya” kanslist, Eva Kroon, har börjat bli ”varm i kläderna” och vi uppskattar alla 
hennes Facebookinlägg mm. från våra olika aktiviteter under året. Tack Eva för det. 
 

 
En stor eloge till våra banarbetare som sett till att vi haft en riktigt fin och 

välskött bana att spela på i år. 
 
Lite information från våra olika kommittéer: 
 

Ekonomikommittén: 
Årets resultat pekar på ett 0-resultat, dvs. sämre än budget. Detta beror på kostnaden  
för viltstängsel och även kraftigt höjda kostnader för el och drivmedel. Både priserna och 
förbrukning har stigit. Drivmedelsförbrukningen beror på att vi klippt oftare och på så 
sätt fått en riktigt fin bana i år. Budgetarbetet för 2022 pågår just nu. 
 
Juniorkommittén: 
Ca 20 ungdomar har deltagit i träningen under ledning av Mikael Berglund, som 
tillsammans med juniorkommittén sett till att verksamheten fungerat. Vid ett tillfälle var 
Lina Boqvist på besök och berättade om sitt liv som professionell spelare samt kom med 
en del tips och råd. Träningen har skett vid 11 tillfällen och avslutades med Kauko Open 
där årets segrare blev Emil Bjärsholm. 
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Utbildningskommittén: 
Våra utbildare Lisbeth Sandqvist och Ingrid Fälth har svarat för utbildningen med en  
kurs i maj och en i augusti. Totalt har 17st deltagit i kurserna och samtliga har valt att  
bli medlemmar i Lanna Golfklubb. För de som deltagit i utbildningen ingår en 
uppföljningsträff i vår.  Ny grönt-kort-kurs kommer till våren. Kanske du har någon i 
familjen, någon bekant eller arbetskamrat, som vill börja spela golf. Be dem då anmäla 
sig på vår hemsida till våren. Där finner du också ytterligare information och kostnader för 
kursen. 
 
Tävlingskommittén: 
Årets tävlingssäsong inleddes med 2 inställda tävlingar, nämligen Städgolfen  
och Elajos tävling pga. Covid. Men sedan har vi kunnat tävla. Året har bjudit på många 
härliga fighter och fina resultat. Första tävlingen var i år Revisorsgruppens Foursome  
och segrare blev lag Svensson-Glaad/Glaad. Därefter kunde vi arrangera vår populära 
Midsommargolf och som vanligt innehöll den spännande och annorlunda utmaningar.  
Klubbmästare i damklassen blev återigen Terese Mauritsson, men vi fick en ny segrare  
i herrklassen i form av Petter Gustafsson. Solinnovation gick in som ny sponsor till KM. 
Nästa tävling var Irish Greensome, som också den fick en ny sponsor (ICA Nära 
Bredaryd) och vanns av lag Johansson/Johansson. Tvåa blev lag Berg/Johansson och 
trea blev lag Svensson/Svensson-Glaad. Sen var det dags för den populära Zinkteknik 
Challenge, som i år vanns av Lennart Skagerlind, tvåa blev Lars-Erik Johansson och trea 
Inge Petersson. Nästa tävling var säsongens viktigaste, då vi tog emot Reftele GK i 
Grannfejden och som ni säkert redan vet så är stenen tillbaka där den hör hemma, 
Lanna vann! 
Årets onsdagsgolf vanns av Birgitta Svensson Glad - första dam som någonsin vunnit 
denna tävling. Finalen avgjordes den 19 september och A-klassen vanns av Lars 
Johansson och B-klassen av Noah Karlsson. 
Vi i tävlingskommittén vill rikta ett stort tack för all hjälp till banpersonalen med diverse 
saker under säsongen, samt att banan varit i toppskick till samtliga tävlingar. 
Ett stort tack till alla våra sponsorer och alla deltagare, utan Er blir det inga tävlingar.  
Till nästa år hoppas vi på ännu fler deltagare och framförallt vill vi att fler damer ställer 
upp. Att tävla är både roligt och stimulerande och man träffar nya golfare, som man 
kanske inte spelat med tidigare. 
 

   
Klubbmästare                Onsdagsgolfen              BabyBjörns                    Midsommargolfen 

           matchspel    
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Gubbsvingen 2021: 
Årets gubbsving, som kom igång lite senare än vanligt på grund av Covid19, blev en 
fantastiskt jämn tävling med riktigt bra resultat vid varje tävling. Traditionell avslutning 
blev det på Bredaryds Wärdshus med fläsk, potatis och löksås. Segrade gjorde Lars-Erik 
Johansson följd av Göran Andersson, Lennart Skagerlind, Åke Axelsson och Kenneth 
Karlsson. Det skilde bara två slag mellan 1: a och 5:e plats. 
 

Sponsorkommittén: 
Ett jättestort tack till alla företag och privatpersoner som ställt upp och sponsrat oss på 
olika sätt under året. Vi trodde nog, när vi började vårt arbete förra hösten, att det skulle 
bli extra jobbigt att få in sponsorintäkter på grund av pågående pandemi och att vissa 
företag tyvärr tvingats skära ner på sin verksamhet. Våra sponsorer ställde upp på ett 
fantastiskt sätt och våra sponsorintäkter ökade. Vi har idag 62 sponsorer, som stöder vår 
verksamhet. Våra sponsorer är ”guld värda” för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet, 
så att vi kan bli en bättre och ännu attraktivare golfklubb. Har du några tips på nya 
sponsorer är du hjärtligt välkommen att tipsa oss.  
 

Årets sponsortävling den 9:e september samlade också ovanligt många deltagare och 
segrare blev Robert Bladh från Essem Design, följd av Johan Adelståhl Ewes, Inge 
Petterson Inca Plast, Cecilia Hagström SEB och Marcus Svensson Revisorsgruppen. 
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Bankommittén: 
Under säsongen har ett ca. 4 km viltsvinsstängsel satts upp och installerats med hjälp  
av ideella krafter, så nu hoppas vi att grisarna håller sig på rätt sida. I princip alla fairways 
har breddats och förlängts (minskad ruff). Vi har också förbättrat dräneringen på hål 5 
och hål 8. Tee på hål 7 är omgjort till grästee och arbetet på hål 1 till grästee pågår.  

 
Under förutsättning att vår ekonomi tillåter, kommer vi under 2022 att göra detsamma  
med tee på hål 9 samt att lägga igen diket och bygga en fairway-bunker på hål 4. 
Samtliga byggnader behöver en utvändig uppfräschning, och detta kommer också att 
göras under våren. Vi kommer också att under 2022 göra en ökad satsning på att få våra 
greener snabbare. En uppdaterad gödselplan har införts, vilket i sig har ökat klipptiderna, 
men som i gengäld givet oss fina grönytor och mycket positiv kritik. 
 

Vi är mycket tacksamma för att många frivilliga har lagt, och lägger, ner ett stort arbete 
för att hjälpa vår fasta personal. Du som känner att även du kan tänka dig att hjälpa till, 
kontakta gärna vår banchef. 
 

Damkommittén: 
Damkommittén planerade 5 tävlingar inför säsong 2021, men säsongen började med 
restriktioner p.g.a. coronan. När restriktionerna lättade bjöd vi in till första tävling den 14 
juni som ställdes in då antalet deltagare var för få. Vi kunde dock anordna 2 tävlingar 
efter semesteruppehållet. Höstresan gick i år till Ulricehamns GK med övernattning på 
Hotell Lassalyckan och 15 damer deltog.  
Vi tackar sponsorer och de som hjälpt till att ordna tävlingarna. Vi ser fram emot 2022 
och hoppas på en helt vanlig säsong. Har du som spelare önskemål inför våra 
damtävlingar, kom gärna med förslag på tävlingsformer eller något annat som kan 
intressera oss damer. Välkomna till nästa säsong! 
 

Kallelse 
Höstmötet kommer att hållas onsdagen den 24 november kl. 19.00  
i klubbstugan. Dagordning, styrelseförslag, budget för 2022 och 
eventuella motioner kommer att läggas ut på hemsidan i god tid före 
mötet.   
 

Tack alla golfare för denna säsong, som varit både välbesökt, 
utmanande och rolig. Nu önskar vi Er alla en fortsatt trevlig och 
skön höst och vinter. Vi laddar redan nu inför nästa säsong, så 
glöm inte att önska er Golfhäftet och golfprylar till julklapp. 
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Lanna GK´s verksamhetsidé: 
 

Att vara en naturlig mötesplats för alla, där unga och gamla kan samlas och umgås 
för att träna, spela och tävla på våra attraktiva anläggningar för Golf, Footgolf och 
Frisbee utifrån vars och ens förutsättningar och mål. 
 
Lanna GK´s värdegrunder: 
 

Lyhördhet - Gemenskap/Familjär anda - Respekt 
 Genom att lyssna på varandra och våra synpunkter skapar vi en verksamhet 

som utvecklas, växer och är lättillgänglig.  
 Genom en positiv och familjär anda, bra bemötande, hjälpsamhet och en öppen 

attityd skapar vi en god gemenskap. 
 Vi visar respekt och hänsyn till alla på och utanför golfbanan.  
 

 


