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

Covid19 som påverkat klubbens aktiviteter ganska mycket under de senaste åren, har 
glädjande nog avklingat och vi har åter kunnat dra igång med gubbsvingen, 
onsdagsgolfen, våra olika tävlingar, företagsevent mm.  Det har varit ett bra år med 
många golfare såväl på Ängavattnet som på Pay&Play banan där det spelats både golf, 
footgolf och frisbee.  
 

En stor eloge och många tack till alla medlemmar som ställt upp ideellt i olika 
sammanhang, våra banarbetare, kansliet etc. som sett till att vi har en väl skött 
organisation och en riktigt fin och välskött bana att spela på. Vi har fått många lovord från 
både egna medlemmar och gäster. 
 
 
Lite information från våra olika kommittéer. 
 
Bankommittén. 
Med en engagerad och kompetent personal, den uppdaterade skötsel- och gödsel 
planen inkl. det förändrade arbetet på våra greener, har visat sig ge ett mycket gott 
resultat. Vi tackar för all den positiva respons vi fått från våra medlemmar och gäster. 
Meningen var att Tee 9 skulle göras om till grästee. Tyvärr är det framskjutet till 2023 
pga. resursbrist, både tidsmässigt och ekonomiskt. En ny tee klippare är inköpt (den 
gamla havererade under säsongen) en investering som krävde en hel del omplanering. 
Glädjande är att ombyggnaden av diket på hål fyra är i stort sett klart, fairway bunkern 
kommer att färdigställas tidig vår. Samtliga träbyggnader har med hjälp av ideella krafter 
fått en utvändig uppfräschning. Utan alla dessa ideella krafter klarar vi inte att hålla vår 
anläggning i det skick som våra medlemmar och gäster förväntar sig. TACK! till er alla. 
 
Tävlingskommittén. 
Årets tävlingssäsong inleddes med Onsdagolfen som drog igång 20/4. Städgolfen gick av 
stapeln 23/4 och damklassen vanns av Ingrid Fälth tvåa blev Solwig Schmeing och trea 
Lisbeth Sandqvist. Herrklassen vanns av  Åke Axelsson tvåa blev Inge Petersson och 
trea kom  Dennis Sandqvist. Andra tävlingen var Elajo Scramble och segrare blev lag 
Petersson/Gerdtman/Anvegård, tvåa blev Hansson/Andersson/Sandqvist.  Tredje 
tävlingen var Revisorgruppens Foursome den vanns av Diener/Petersson, två blev 
Sveningsson/Simonsson och trea Sandqvist/Sandqvist.  Därefter kunde vi arrangera vår 
populära Midsommargolf som innehöll spännande och annorlunda utmaningar.  
Damklassen i KM vanns i år av Birgitta Svensson-Glaad vilket var hennes första 
inteckning,  vi fick en ny/gammal segrare i herrklassen i form av Martin Andersson.  Även 
i år var Solinnovation sponsor till KM. Nästa tävling var ICA Nära Bredaryds Irish 
Greensome och den tävlingen vanns av lag Petersson/Diener, tvåa blev lag 
Nilsson/Nilsson och trea blev lag Grahn/Sjögren. Sen var det dags för den populära 
Zinkteknik Challenge som i år vanns av Lennart Thelin tvåa blev  Bodil Sandqvist  och 
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trea Arne Gerdtman. Nästa tävling var säsongens viktigaste då vi åkte till Reftele GK för 
att försvara förra årets vinst i Grannfejden, men tyvärr så räckte vi inte riktigt hela vägen i 
år. Men nästa säsong så är tävlingen tillbaka på Ängavattnet och då ska stenen tillbaka 
till oss. Det har även i år spelats Baby Björns Matchspel. Där blev årets segrare Bo 
Gisslander tvåa kom Lennart Skagerlind och trea slutade Mikael Hansson 
Årets sista tävling var när Onsdagsfinalen spelades och A-klassen vanns av Daniel 
Svensson tvåa blev Arne Gerdtman och trea Lars Johansson. B-klassen vanns av Stefan 
Sjögren tvåa blev Peter Cederqvist och trea Birgitta Svensson-Glaad.  
Totalen i Onsdagolfen vanns av Arne Gerdtman tvåa blev Christer Lidh och trea blev 
Lennart Skagerlind. 
Vi i tävlingskommittén vill rikta ett stort tack för all hjälp av 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. 
  

Gubbsvingen 
Årets Gubbswing kom igång som vanligt i April i år. Tävlingen i år blev väldigt jämn 
och avgjordes på näst sista speldagen. Vi har spelat 22 ggr. med 38 st. som spelat en 
eller flera gånger. Traditionellt avslut som vanligt med fläsk och löksås på Värdshuset. 
Segrade gjorde Tommy Diner på bättre hkp. än 2:an Arne Gerdtman, 3:a Lennart 
Skagerlind,  4:a Tomas Andersson, 5:a Lars-Erik Johansson och 6:a Nils-Olof Nilsson.  
Vi var 20 st. som åkte på gemensam golfresa till Ringenäs i 2 dagar, Mycket trevligt. 
Vi hälsar alla Gamla och Nya Gubbsvingare välkomna nästa år i April. 
Hans Svensson & Lennart Thelin. 
 
Sponsorkommittén 
Vi kan med glädje konstatera att våra sponsorer, både gamla och nya, åter ställt upp och 
stöttat vår lilla golfklubb på ett imponerande sätt. 
I skrivande stund har vi över 70 sponsorer. Det ledde fram till att vi byggt en ny 
sponsortavla då alla inte fick plats på den gamla. Har du några tips på ytterligare nya 
sponsorer är du hjärtligt välkommen att tipsa oss. Våra sponsorer är ”guld värda” för att vi 
ska kunna bevara och utveckla vår verksamhet så att vi kan bli en ännu bättre och 
attraktivare golfklubb. Årets sponsorgolf gick av stapeln den 25 augusti och samlade ett 
tjugotal deltagare. Daniel Svensson representerande Troax vann årets upplaga, tvåa blev 
Lars Johansson (Rapid) och trea blev Robin Waltersson (Sjögoo). 
 
Juniorkommittén 
Ca 15 ungdomar har deltagit i träningen där Christopher Svarvar har svarat för träningen, 
och tillsammans med juniorkommittén sett till att verksamheten fungerat. Träningen har 
skett vid 10 tillfällen under säsongen och avslutades med Kauko Open den 25/9, där 
årets segrare blev Axel Hägg. 
 



Medlemsinfo Hösten 2022

 
 

Damkommittén  
Damkommittén har under året anordnat 5 tävlingar för Lanna GKs damer. Uppslutningen 
har varit ganska god förutom en tävling som fick ställas in p.g.a  
av för få anmälda. Avslutningsresan gick i år till Tönnersjö GK.   
Vi var 16 st. som hade en trevlig fredag-lördag tillsammans med umgänge och golf. 
Vi hoppas på att fler av klubbens damer kommer och deltar på våra tävlingar.  
Ett lättsamt sätt att umgås med både motion och en stunds fika i klubbstugan. 
Välkomna till golfsäsongen 2023. 
Damkommittén: Ann Johansson, Bodil Sandqvist och Birgitta Svensson. 
 

Utbildningskommittén 
Utbildningen har under 2022 utförts av vår nya samarbetspartner Christopher 
Svarvar Golf. Under våren deltog 8 personer i utbildningen och i höst var det 4. 
Christopher har även utbildat några i juniorkommittén som nu kan ta steget upp och 
spela på stora banan. Vi hoppas på nya deltagare till kurserna under våren och hösten 
2023 
 

Ekonomikommittén 
Det är ett utmanande ekonomiskt klimat vi befinner oss i, som alla säkert känner till.  
Med kraftigt stigande priser på framför allt el och drivmedel och dessutom höjda räntor. 
I skrivande stund har vi ju en fjärdedel kvar av året men en prognos visar på totala 
intäkter nära vår ursprungliga budget och ett resultat omkring +-0 
Arbetet med nästa års budget pågår. 
 
 

  
 
Med hopp om ett Gott Nytt År och en givande uppladdning inför nästa golfsäsong.  
 
Höstmötet kommer att hållas tisdagen den 22 november kl. 19.00 i klubblokalen.  
Denna information gäller som kallelse till höstmötet.  
Dagordning och årsredovisning kommer att läggas ut på vår hemsida i god tid före 
mötet.  
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Lanan 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.  
 


