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Hej Golfvänner. 

Solen börjar visa sig och vi hoppas den hjälper oss att torka upp vår bana så att vi kan inleda 

golfsäsongen 2022 och att vi i år äntligen, och för alltid, blivit av med begränsningar på grund 

av Covid. 

Som ni kanske läst i tidningar och på vår hemsida har vi återigen blivit drabbade av stöld av 

diesel och bensin. Detta trots att vi vidtagit åtgärder för att det inte skulle ske, men tjuvarna 

skyr inga medel för att kunna stjäla. Vi vidtar nu ytterligare åtgärda för att det ska vara 

omöjligt att komma in men man kan aldrig vara säker. 

Så snart det torkat upp lite kommer vi att öppna upp rangen så att ni kan börja träna. 

På höstmötet valdes Patrik Gustavsson i som ansvarig för våra IT frågor och vi kommer 

därmed att kunna få ut mer information på vår hemsida. Det är viktigt att ni informerar er där. 

Är det någon information som saknas på hemsidan så hör av er så ska vi se vad vi kan göra 

för att förbättra för er medlemmar. 

I år har vi inlett ett samarbete med Christopher Svarvar Golf som kommer att sköta våra 

grönt kort kurser, juniorträningen och erbjuder er alla lektioner för att förbättra ert golfspel. 

Finns ”kom igång” kurser mm. Gå in på http://www.christophersvarvargolf.com/lanna.html   

så finns all Information där. 

Medlemsavgifter. 
I mitten av januari skickade vi ut fakturor på medlemsavgiften. Vi ser att en hel del inte 

betalat och vill därför kolla så att du säkert fått fakturan. Har du inte fått någon faktura så hör 

av dig till oss på telefon 0370-83 338 (kansli) eller per mail till lannagolfklubb@gmail.com så 

fixar vi en kopia. Det är ju snart dags att öppna banan och då måste medlemsavgiften vara 

betald för att man ska få spela. Viktigt att ni betalar till angivet bg.nr. 5743-1470 och anger 

OCR nummer vid betalning. Har ni betalt till det bg.nr. som gällde i fjol, så informera  oss om 

det. Betalning till detta bgr.nr. kommer inte oss tillhanda.  

Lite information från våra olika kommittéer. 
 

Tävlingskommittén. 
Då är det snart dags att damma av klubborna och tävla igen. I år slipper vi ju restriktioner på 

grund av Covid och räknar med att kunna genomföra alla tävlingar. Vi i tävlingskommittén 

hoppas att så många som möjligt vill vara med på tävlingarna som anordnas i år. Ju fler som 

deltar, desto roligare. Tävlingsprogrammet kommer att läggas in på hemsidan inom kort. 

Onsdagsgolfen kommer preliminärt att starta den 20.4 och spelas under 22 omgångar med 

final söndagen den 18.9. 

Gubbsvingen drar också igång onsdagen den 20 april. Anmälan för start 8,15 med start 8,45. 

Vi hälsar alla gamla och nya swingare födda 1962 eller tidigare välkomna. 
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Utbildningskommittén. 
All utbildning kommer att skötas av Christopher Svarvar Golf enligt information ovan. 

Uppmana vänner och bekanta att anmäla sig till grönt kort kurs. Gå in på länken 

http://www.christophersvarvargolf.com/lanna.html för att göra anmälan till kursen. 

Juniorkommittén. 
Årets juniorträning börjar den 1:a maj, med 6 träningar under våren i samarbete med 

Christopher Svarvar Golf. All information om grupper, tider mm. finns på vår hemsida. 

Programmet för hösten fastställs senare så håll utkik på vår hemsida. 

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 ca 70 sponsorer. Fyra har av olika anledningar hoppat av, men i 

gengäld har vi fått in tio nya, och mer kan komma. Vi har nu så många sponsorer att vi 

behöver sätta upp en ny sponsortavla där allas loggor exponeras. 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 utveckla vår verksamhet så att vi kan bli en bättre och attraktivare 

golfklubb. Marknadsföringen och försäljningen av Golfhäftet 2022 (495 kr.) via klubben går 

också bra och ger lite extra intäkter till klubben. Du har väl köpt ett till dej själv hoppas vi så 

att du kan spela billigare även på andra banor. Vi återkommer med datum och tid för vår 

årliga Sponsorstävling. 

Damkommittén. 
Vi i damkommittén planerar nu säsongens tävlingar och arrangemang, både individuellt och 

lag. I år har vi, enligt önskemål, flyttat tävlingsdag från måndag till tisdag och hoppas att det 

ska passa flera. Som vanligt startar vi i mitten av maj och avslutar med en gemensam 

golfresa framåt hösten. Tävlingsprogram och tävlingar kommer att läggas in på hemsidan 

och skickas ut via mail till alla klubbens damer. 

Vi ser fram emot en härlig golfsäsong och välkomnar klubbens damer till årets tävlingar 

Birgitta Svensson, Bodil Sandqvist, Ann Johansson 

 
Ekonomikommittén 
Vi sammanfattar ett år med gott utnyttjande av våra banor där Ängavattnet sticker ut med 

ännu ett år med ökade intäkter. Klubbens resultat visade ett litet överskott och en fortsatt 

förbättrad likviditet. 

Ett stort TACK till anställda och alla ideellt arbetande som bidrar till att hålla ner kostnader 

och ger oss den fina bana vi har. Vi hoppas på ett lika bra år 2022. 

Årsredovisning kommer att presenteras på hemsidan i god tid innan vårmötet och där kan ni 

ta del av klubbens resultat. 
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Bankommittén 
Personal: Christer Lidh och David Schmeing började säsongens arbete den första mars.  
Vi har också en nyanställd Soizick Lidström, som börjar sin anställning första april, och     
som feriearbetare fortsätter Erik Theorell. Vår nygamle Banchef Jan ”Bubben” Sandkvist  
kommer även denna säsong att vaka över våra banor. 

Vi är mycket tacksamma för, att många frivilliga har lagt och lägger ner ett stort arbete för att 

hjälpa vår fasta personal.  

Nytt för i år är att vi behöver hjälp med bollplockning och klippning av rangen en gång per 

månad. Detta beror på att den fasta personalen behöver mer tid för arbetet med våra greener 

för att snabba upp dessa genom vertikalskärning och bultning etc. 

Du som känner att även du kan tänka dig att hjälpa till, kontakta gärna Jan Sandkvist.  

Ombyggnaden av tee på hål 7 är spelklar när banan öppnas, hål 1 blir spelklar till hösten. 

För att ytterligare utveckla och förbättra vår anläggning har vi (om ansökta medel beviljas) 
planerat att till hösten lägga igen diket på 4:ans fairway och ersätta detta med en 
fairwaybunker. Samma sak gäller för ombyggnad av hål 9 till grästee. 
Björken framför 9:ans green har “tyvärr” blåst ner och kommer att ersättas med en Skogslind 
Goliat som vid plantering är 3,5-4,5 m hög, och kan bli 15-18 m hög och 8-10 m vid. 
 

Med tanke på de ökade driftskostnaderna kommer vi att minska de ytor vi klipper som ruff 
något, inte någon drastisk minskning, utan där vi anser att det ger en minimal påverkan på 
spelet. Hoppas på er förståelse för detta, och vi tar gärna emot era synpunkter och idéer till 
förbättringar via vår banchef. 
 

Med hopp om en God, Glad och Givande Golfsommar.  

 

Vårmötet kommer att hållas onsdagen den 13 april kl. 19.00  

Vår traditionella Städdag kommer att gå av stapeln den 2:a april. Som reservdag, utifall 
vädrets makter vill annat, kör vi den 9:e april. Vi samlas klockan nio (9) 
Medtag eget fika med tilltugg som vanligt, så bjuder klubben på en hamburgare och 

dricka efter avslutat dagsverke. 

Denna information gäller som kallelse till vårmötet.  
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.  
 


