
NYHETSBREV - hösten 2018
Ordföranden har ordet
Hej alla golfare i Lanna GK.
Aterigen har ett år rusat iväg och det är dags att summera årets golfår i Lanna.
Aret har präglats av en mycket torr och varm sommar och trots detta har våra banarbetare
visat  upp kanske den inaste  banan i  Småland.  Fina greener  som fått  beröm av  alla  egna
medlemmar och av våra gäster. Vi ska vara stolta över hur våra banarbetare med små resurser
kan prestera så bra.

Under  året  har  vi  arrangerat  två  större  tävlingar  nämligen  Smålandsserien  H  60  och
Damtouren  Västra  samt  Golfens  Dag  utöver  våra  egna  tävlingar.  Evenemang  som  skötts
perfekt.

Som ni tidigare fått information om sker just nu förändringar i organisationen i och med att
Lanna Golf AB kommer att avvecklas per 31.10.2018. Varför gör vi detta? Fördelen att ha ett
AB  har  man  endast  när  det  gäller  byggnation  eller  stora  investeringar  och  styrelsen  har
bedömt  att  sådant  inte  kommer att  ske  inom överskådlig  tid  och  har  därför  beslutat  om
nedläggning  av  AB:et.  Fördelen  med  detta  är  att  vi  kan  minska  våra  kostnader  såväl  för
bokföring, revision och kansliarbetet. Målsättningen är dock att öppettiden på kansliet under
säsongen ska vara densamma.
När man gör en omorganisation inns det alltid synpunkter, men styrelsens mål med denna
förändring är att få en stabilare klubb med en god ekonomi för att vi i framtiden ska kunna
investera i nyare maskiner mm.

Om ni satte eftermiddagskaffet i halsen en lördagseftermiddag för en tid sedan, när ni ick lista
på vilka som skulle avgå kan jag lugna Er. Valberedningen har gjort ett fantastiskt arbete och
fått i nya frivilliga, såväl i styrelse som i kommittéer. Visar att det inns en vilja att hjälpa till för
att klubben ska fungera.
Det förekommer ryktesspridning från olika håll men dessa kan ni bortse ifrån.
För att citera Mark Twain ”ryktet om vår död är starkt överdrivet”.

Medlemsantalet har glädjande ökat något i år och några medlemmar från andra klubbar har
sökt sig till oss, vilket är glädjande. Beror det på att det är lätt att komma ut och spela och att
det är en familjär atmosfär hos oss. Jag tror det.
/Sven Svensson, ordförande

KALLELSE!
Höstmöte för Lanna Gol klubb onsdagen den 21 november

kl. 19.00 i klubbstugan. 

/Styrelsen



Välkomna!

NYHETSBREV, FAKTUROR...
Aven i år kommer nyhetsbrev och fakturor att i första hand skickas med mail. 
Får du detta i pappersform, , men vill få det och annan information i mailen – hör av dig till
kansliet, lättast via ett mail.
Får du detta i  mailen,  men önskar få  fakturan i  pappersform får  du också  höra av dig till
kansliet, så ixar vi det.
I  januari  kommer  vi  som  vanligt  att  skicka  ut  fakturorna  med  nästa  års  medlems-  och
spelavgifter. Medlemsavgiften innebär att du är medlem i idrottsföreningen och ger rätt att
delta  vid  årsmöten  mm,  Spelavgiften  ger  dig  rätt  att  spela  på  banan  och  denna  avgift  är
godkänd som Friskvårdsbidrag.
Önskar du få din årsavgift på delbetalning ber vi dig meddela kansliet så snart som
möjligt, då det underlättar vid faktureringen.

EKONOMIKOMMITTÉN
Aret har präglats av aktiviteter för att stärka ekonomin i stort och smått, där vi gått igenom
våra kostnader. Sammanslagningen av Gol klubben och Lanna Golf AB är en mycket viktig del i
detta, minskar kostnader och underlättar bokföring.
Vi är nu i ett läge, där vi inte behöver extra kapitaltillskott över vinterhalvåret – Härligt!
Medlems-, Sponsor- och Greenfee intäkterna är alla på en något bättre eller jämförbar nivå. 
Vi har kunnat investera i en mycket behövlig begagnad greenklippare under hösten.
Stort tack till alla sponsorer som stödjer oss och inte minst våra fantastiska banarbetare, som
trots torkan hållt banan i ett mycket bra skick.
/Ulf Ingemarsson och Thomas Svensson

SPONSORKOMMITTÉN
Vi vill börja med att tacka alla våra sponsorer för året som håller på att ta slut.
Vi har i år fått ihop ungefär samma summa som föregående år cirka 400 tusen kronor. Ett stort
tack till alla våra sponsorer för detta, ingen nämnd ingen glömd.
Vi  känner  att  vi  gärna skulle  vilja  hitta  ytterligare några sponsorer för  kommande år,  har
Du/Ni några idéer kontakta gärna oss i sponsorkommittén, så kan vi jobba vidare med detta.
/Sponsorkommittén

JUNIORKOMMITTÉN
Juniorträningen har pågått från den 22 april och avslutades traditionsenligt med Kauko Open
den 16 september, där vinnaren även i år blev Olof Klemets.
Totalt har 31 unga golfare mellan 7 och 17 år träffats 13 gånger under året. Dessutom har de
äldre juniorerna erbjudits en extraträning, och fyra juniorer deltog i denna träning, där fokus
har legat på spelet på banan, hur man ska tänka och spela på.
Till  nästa  år  kommer  kanske  juniorträningen  att  se  lite  annorlunda  ut,  då  både  Stephen
Carpenter och Erik Klemets slutar som tränare. Vi hoppas att nya ledare tar vid där vi slutar,
och att det även i fortsättningen kommer innas många juniorer på gol klubben.
/Juniorkommittén 



TÄVLINGSKOMMITTÉN
I år har vi haft nio klubbtävlingar och därutöver har klubben arrangerat Smålandsserien H60,
damtouren Västra och Grannfejden. 
Nya klubbmästare 2018 är Martin Andersson och Terese Mauritsson.
Grannfejden vanns i år av Lanna GK och ”Stenen” är nu tillbaka till vårt klubbhus. Vi hoppas på
att många ställer upp nästa år så att vi kan försvara titeln.
Dessutom har vi spelat BabyBjörn Matchspel som i år lockade 28 deltagare och segrare blev
Stefan Mauritsson.
Vi fått två nya sponsorer genom Revisorsgruppen, som nu sponsrar vår tävling i Foursome Mix
och Ravelli som sponsrar vårt klubbmästerskap.
Ett stort tack till  alla våra sponsorer och alla deltagare, utan Er blir det inga tävlingar.  Till
nästa år hoppas vi på ännu ler deltagare och framförallt vill vi att ler damer ställer upp. Att
tävla är både roligt och stimulerande och man träffar nya golfare som man kanske inte spelat
med tidigare.
/Arne Gerdtman och Ulrika Klemets

DAMKOMMITTÉN
Damkommittén har under året anordnat 6 tävlingar. Det har varit ca 20 spelsugna och glada
damer som träffats.  Torsdagen den 23 augusti  blev vi inbjudna till  Reftele GK.  Det  var  en
trevlig och in kväll. Höstresan gick till Vinbergs GK med övernattning. Det blev 12 golfare som
deltog. 
Vi tackar sponsorer och de som hjälpt till att ordna tävlingarna. Vi ser fram emot 2019 och
hoppas på ler nya spelare.
/Gunnel Larsson, Birgitta Svensson, Lisbeth Sandkvist och Inger Johansson

ONSDAGSGOLFEN
Onsdagsgolfen har även i år spelats över 23 veckor. Totalt har 66 golfare spelat en eller lera
tävlingar,  av dessa har 7 golfare  spelat  alla  veckor och 16 golfare har  spelat  20 eller  ler
tävlingar. Totalt har 808 rundor spelats, vilket är något lägre än förra året.  I snitt har 35,1
golfare  deltagit  varje  vecka.  48  golfare  har  vunnit  något  eller  några  av  veckovinsterna.
Onsdagsgolfen vanns av Martin Andersson, 283 poäng. 
Onsdags inalen spelades den 23 september, där 30 golfare deltog i två klasser.
Vi  vill  också  säga  ett  stort  TACK  till  alla  deltagare  i  Onsdagsgolfen  2018  som  har  gjort
tävlingen till en av veckans höjdpunkter.
Nu blickar vi fram emot nästa års onsdagstävlingar med förhoppningsvis ler deltagare.
/Lars Lilja och Ulrika Klemets

GUBBSVINGEN
Under 2018 har vi spelat 20 omgångar i Lanna samt på Tranås Gol klubb.
Totalt har 50 spelare deltagit och slagit 26596 slag netto.
De 8 bästa resultaten av 39 som spelat 8 ggr blev:
1. Nils-Olof Nilsson 280 slag. 2. Sven Svensson 280 slag. 3.Göran Andersson 281 slag.
4. Arne Gertman 282 slag. 5. Lars Lilja 286 slag. 6. Tommy Malmström 286 slag. 
7. Roger Boman 286 slag. 8. Lennart Skagerlid 287 slag. 9. Rune Viktorsson 288 slag. 
10. Jonny Enocsson 289 slag. 11. Lars Reinevik 291 Slag. 12. Dennis Sandkvist 292 slag.
13. Hans-Erik Fransson 294 slag. 14. Bengt Andersson 295 slag. 15.Lars-Ake Pettersson 296
slag.
Vi tackar alla Gubbsvingare,kansliet samt banarbetarna för detta året.
Vi vill också tacka alla sponsorer för ina priser till våra tävlingar.
Samtidigt hälsar vi alla Gamla och nya Gubbsvingare välkommna 2019.
/Hans Svensson, Sven Sjöstrand och Lennart Thelin



UTBILDNINGSKOMMITTÉN
Intresset för  att  spela golf  är  fortsatt  stort.  I  hela Sverige har antalet  som börjat  med golf
minskat med 7 %, men vi håller nästan samma nivå som tidigare.
Under året har 21 gått nybörjarkurs.  Lisbeth Sandqvist, Ingrid Fälth och undertecknad har
haft den teoretiska delen med golfregler, golfvett mm och Stephen Carpenter har skött den
praktiska delen.
Inför 2019 blir det en del förändringar så vissa av reglerna kommer att ändras så det blir till
att plugga regler i vinter så vi är väl förberedda till våren.
Stephen Carpenter har beslutat att pensionera sig och styrelsen jobbar nu med att hitta en
lösning att ersätt Stephen. Hoppas få detta klart inom kort.
Hör du någon som är intresserad att börja spela golf så rekommendera Lanna Gol klubb… den
familjära klubben.
/Sven Svensson

GREENKEEPERN HAR ORDET
Hej på er!
Aven säsongen 2018 har gått fort och det är dags att summera. Säsongen startade bra med
vettiga greener och spelbarheten på banan var bra. Tidigt började torkan men tack vare att vi
sett  över  bevattningssystemet  fungerade  detta  tillfredsställande.  I  torkans  spår  minskade
klippningen radikalt och fokus lades på bevattning. Efter torkan kom det välbehövliga regnet
som satte fart på gräset igen. Helt otroligt!
Vi drabbades även av ”antracnos” som är en följd av stress i alla dess former. Det inns ingen
bekämpning mot  detta.  Det enda man kan göra  är  att  öka  gödselgivan vilket  vi  gjort.  För
närvarande pågår höstarbetet. Lövblåsning, luftning etc. Vi på banan tycker att säsongen varit
bra.
/Greenkeepers på Lanna Golf AB

KANSLIET
Jag  vill  säga  ett  stort  TACK  till  alla  medlemmar  för  glada  leenden,  trevliga  samtal  och
uppmuntrande ord. Det är Ni som gör mitt jobb till det trevliga jobb det är…
Ett stort TACK till alla er som har ställt upp som Golfvärdar under året. Ni är guld värda! Jag
hoppas att ni, och många ler, vill ställa upp även nästa år.
Till sist önskar jag er alla en riktigt bra avslutning på 2018.
/Ulrika

Till sist ännu en påminnelse:

Glöm inte Höstmötet
21 november kl 19.00 i Klubbstugan!
Här har Du chansen att påverka vad som ska hända i

klubben!!!


