
NYHETSBREV - Hösten 2019
Ordföranden har ordet
Hej alla golfare i Lanna GK.
Aterigen har ett golfår passerat och det är dags att summera.
Aret inleddes med att vi stod utan banarbetare eftersom två valt att säga upp sin anställning. 
Vår klippa Klas Uvebrant tog ett stort ansvar och vi lyckades i inledningen av säsongen 
anställa en kompis till Klas. Rekrytering inleddes och Niclas Tallberg nyanställdes. Sedan kom 
David Schmeing och Johanna Faust Söderlund in i organisationen. De hade ju rutin från jobbet 
eftersom de jobbat hos oss tidigare. Naturligtvis är det inte enkelt att komma in i helt ny 
organisation och arbetet men jag vill ge beröm till alla på det sätt man skött vår bana.
Dessutom har vi haft en kille från Samhall, Bo Svenningsson jobbat hos oss som en extra 
resurs.
Under året har vi arrangerat seriespel i H 70 och dessutom våra egna klubbtävlingar. 
Evenemang som fungerat perfekt.
Under hösten 2018 vidtog vi ju en stor omorganisation då vi avvecklade Lanna Golf AB och lite
övriga förändringar för att få en bättre ekonomi. Resultatet av den omorganisationen ser vi 
redan nu då vi uppnått en bättre likviditet och ett bättre resultat. Jag hoppas att utvecklingen 
fortsätter så att vi kan stärka vår ekonomi i klubben ytterligare.
För att ytterligare stärka vår balansräkning har vi under hösten ställt frågan till medlemmar, 
som har medlemslån, om man kan efterskänka dessa 2 500 och vi har många medlemmar som
hittills efterskänkt lånet.
Du som har eller haft medlemslån har ju haft en rabatt på 3-400 på din medlemsavgift och det 
kommer du att ha även under 2020, eftersom vi inte ändrar medlemsavgiften. Kanske just du 
har ett medlemslån och vill efterskänka det? Kontakta i så fall kansliet eller någon i styrelsen. 
Vi behöver nämligen en skriftlig bekräftelse och vi har dokument för det.
Engagemanget av frivilligt arbete i klubben har också ökat vilket är glädjande. Det såg vi redan
vid valen på höstmötet 2018 och trenden fortsätter. Några lämnar, men ersättare kommer in 
så vi har bra besättning i alla kommittéer och styrelsen. Kanske just DU vill hjälpa till? 
Kontakta då någon i styrelsen eller kommittéer där du känner att Du kan göra en insats.
Tillsammans är vi starka.
/Sven Svensson, ordförande

KALLELSE!
Höstmöte för Lanna Gol klubb
onsdag 27 november
kl. 19.00 i klubbstugan. Välkomna!
SVENSK GOLF
Svensk Golf slutar att utkomma som gratistidning i maj 2020.
Pga detta har Lanna GK inlett ett samarbete med Svensk Golf, där du kan få prenumerationen 
för 239 kr, ordinarie pris för prenumerationen kommer vara 399 kr. Läs mer om detta i 
slutet av Nyhetsbrevet!

EKONOMIKOMMITTÉN
Per sista september ligger vi resultatmässigt 100000 kr bättre än budget.



Aterstående månader är ekonomiskt påfrestande men vi bedömer att resultatet kommer att 
bli något bättre än den budgeterade vinsten om 50000 kr.
Vi bedömer även att likviditeten kommer att klara sig över årsskiftet utan särskilda åtgärder
/Lars Johansson och Nils Blomén

FAKTUROR
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, eller ändra ditt medlemskap ber vi dig 
meddela kansliet så snart som möjligt, då det underlättar vid faktureringen.

SPONSORKOMMITTÉN
Först och främst, ett STORT TACK till alla våra sponsorer för den gångna säsongen. Utan er 
hade det varit omöjligt att bedriva den verksamhet som vi gör. Den stora sponsor-tavlan 
börjar bli rätt välfylld, och vi har idag ca. 80 olika sponsorföretag som under verksamhetsåret 
2019 bidrog med över 450 000 kronor. Behovet inför kommande säsong är inte mindre, så har
Du/Ni några idéer eller troliga framtida sponsorer så kontakta gärna oss i Sponsorkommittén, 
så att vi kan jobba vidare med detta. 
Arets sponsorgolftävling samlade ett 20-tal deltagare som hade en rolig eftermiddag i glada 
golfvänners lag och med god mat från våra sponsorer ICA-butikerna i Forsheda och Bredaryd. 
Thomas Söderberg från Sibes Metall stod som segrare tätt följd av Martin Andersson 
(Solinnovation) och Calle Dahlborg (Ewes). 
Vi vill också passa på att tacka Thomas Svensson och Mathias Björkroth, som kommer att 
lämna oss i kommittén, för ett gott jobb. 
/Sponsorkommittén

TÄVLINGSKOMMITTÉN
I år har vi haft åtta klubbtävlingar, med 230 starter. Utöver klubbtävlingarna har klubben 
arrangerat Smålandsserien H70.
Klubbmästare 2019 är Martin Andersson och Terese Mauritsson.
Grannfejden spelades på Reftele GK och tyvärr ick vi lämna ifrån oss ”Stenen” till Reftele. Vi 
hoppas på att många ställer upp nästa år så att vi kan försvara titeln, då matchen avgörs i 
Lanna.
Dessutom har vi spelat BabyBjörn Matchspel som i år lockade 22 deltagare och segrare blev 
Dennis Sandkvist.
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.
/Tävlingskommittén 

JUNIORKOMMITTÉN
Juniorträningen i år har letts av Robert Fredriksson, tillsammans med några föräldrar, och 
legat på söndagseftermiddagen. Juniorträningen har pågått från den 5 maj och avslutades 
traditionsenligt med Kauko Open den 15 september, där vinnaren i år blev Edith Johnsson. 18 
unga golfare mellan 7 och 17 år träffats 12 gånger under året. 



DAMKOMMITTÉN
Damkommittén har under året anordnat 6 tävlingar. Det har varit ca 20 spelsugna och glada
damer som träffats.  Damerna från Reftele GK var inbjudna till  oss den 27 maj.  Det var en
trevlig och in kväll. Höstresan gick till Ringenäs GK med övernattning. Det blev 13 golfare som
deltog. 
Vi tackar sponsorer och de som hjälpt till att ordna tävlingarna. Vi ser fram emot 2020 och
hoppas på ler nya spelare.
/Damkommittén 

ONSDAGSGOLFEN
Onsdagsgolfen har även i år spelats över 23 veckor. Totalt har 64 golfare spelat en eller lera 
tävlingar. Roligt är att det i år har deltagit 3 golfare från Tyskland. Av dessa 64 golfare har 8 
golfare spelat alla veckor och 19 golfare har spelat 20 eller ler tävlingar. Totalt har 852 rundor
spelats, vilket är något högre än förra året. I snitt har 37 golfare deltagit varje vecka. 44 golfare
har vunnit något eller några av veckovinsterna. Onsdagsgolfen vanns av Lennart Skagerlind, 
289 poäng. 
Onsdags inalen spelades den 22 september, där 35 golfare deltog i två klasser.
Vi vill också säga ett stort TACK till alla deltagare i Onsdagsgolfen 2019 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 2019 har vi spelat 21 omgångar i Lanna samt på Mjölby Gol klubb.
Totalt har 53 spelare deltagit och slagit 28183 slag netto.
De 8 bästa resultaten av 42 som spelat 8 ggr och mer blev:
1. Lennart Skagerlind, 274 slag. 2. Sten Mauritsson, 278 slag. 3. Nils-Olof Nilsson, 281 slag.
4. Thomas Svensson, 281 slag. 5. Ake Axelsson, 281 slag. 6. Lars Johnasson, 288 slag. 
7. Thomas Ek, 289 slag. 8. Göran Andersson, 291 slag. 9. Sven Svensson, 292 slag. 
10. Jonny Sjöberg, 293 slag. 11. Tomas Andersson, 293 slag. 
12. Leif Malmström, 293 slag. 13. Arne Gerdtman, 294 slag. 14. Lars Reinevik, 294 slag. 15. 
Lars Lilja, 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 välkomna 2019.
/Hans Svensson, Sven Sjöstrand och Lennart Thelin

UTBILDNINGSKOMMITTÉN
Inför 2019 säsong hade vi inte klart med någon som kunde hjälpa oss med utbildning och 
juniorträning, då Stephen Carpenter meddelat att han skulle pensionera sig. Arbetet inleddes 
med rekrytering och det visade sig svårare än vi trott. Genom samarbete med Reftele 
Gol klubb lyckade vi engagera Robert Fredriksson att sköta den praktiska delen och även 
juniorträningen. Ett stort tack till Reftele Gol klubb för det ina samarbetet.
Under året har 17 gått kursen grönt kort och nästan samtliga har valt att bli medlemmar i 
Lanna Gol klubb. Lisbeth Sandqvist, Ingrid Fälth, Arne Gerdtman och undertecknad har haft 
ansvar för den teoretiska delen. Aven vi ick lära om, då det kom nya regler inför 2019.
/Sven Svensson



MEDLEMSUNDERSÖKNING – PLAYERS 1st
Vi har under året haft två undersökningar bland Er medlemmar och har glädjande kunnat 
konstatera att de lesta är väldigt nöjda med vår klubb, men naturligtvis inns det saker vi kan 
göra bättre. Glädjande har många sagt sig villiga att göra något ideellt för klubben. Kanske just 
Du har svarat att du är intresserad. Hör då av dig till oss per mail eller sms (ordf eller Dennis) 
nu när kansliet inte är öppetså får vi ta en träff i vår och se vilken uppgift just Du kan hjälpa 
oss med. Ingen uppgift är för stor eller för liten.
Tillsammans blir vi starka.
/Sven Svensson

GREENKEEPERN HAR ORDET
Säsongen 2019 har gått fort och det har varit en läroperiod för oss nya greenkeepers, med allt 
vad det innebär.
Under året har det varit en hel del problem med maskinerna, det märks att de lesta har lera 
år på nacken. Inför nästa säsong tittar vi på möjligheter att skaffa en ny ruf klippare.
Nu pågår höstarbetet för fullt, med luftning, lövblåsning och iordningställande av banan inför 
vintern. Alla maskiner ska också gås igenom innan vinterförvaringen.
Vi vill säga ett stort TACK till Klas för all hjälp och stöttning under året! Vi önskar dig lycka till 
med ”ledigheten”!
/Greenkeepers i Lanna

KANSLIET
Jag  vill  säga  ett  stort  TACK  till  alla  medlemmar  för  glada  leenden,  trevliga  samtal  och
uppmuntrande ord. Till sist önskar jag er alla en riktigt bra avslutning på 2019.
/Ulrika

Till sist ännu en påminnelse:

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

klubben!!!
VIKTIG INFORMATION OM TIDNINGEN ”SVENSK 
GOLF”
Eftersom Svensk Golf övergår till en prenumererad tidskrift 2020 har Lanna GK inlett 
ett samarbete med Svensk Golf.
På detta vis får alla Lanna GK:s medlemmar ett specialpris (239 kr för hela 2020*) där 
även Lanna GK får ett bidrag på 40 kr per tecknad prenumeration. Detta bidrag är tänkt
till klubbens juniorverksamhet.
Du tecknar din prenumeration av Svensk Golf via denna länk:
https://www.dintidning.se/SG7462

Har du inte möjlighet att gå in via länken kontakta kansliet/Ulrika, tfn 070-5941506, så 
hjälper vi dig! 



*Svensk Golf slutar att utkomma som gratistidning i maj 2020.Ordinarie pris för 
prenumerationen kommer vara 399 kr.
Nytt om Svensk Golf
Svensk Golf är en självklar vän i varje svensk golfares liv som vi kommer att fortsätta utveckla 
med smarta instruktionstips, djupa och matnyttiga utrustningstester och de mest läsvärda 
reportagen från svenska gol banor samt intressanta möten med golfpro iler och spännande 
besök på utländska golfdestinationer. Allt för att göra ditt gol liv bättre och roligare. Svensk 
Golfs motto är att ”inspirera dig till bättre golf” och det gör vi genom att jobba med Sveriges 
skickligaste golfskribenter och fotografer samt de allra kunnigaste tränarna och experterna.
Vad händer med Svensk Golf under 2020?
Under 2020 kommer tre utgåvor av Svensk Golf att skickas ut precis som vanligt. Från och 
med nummer fyra kommer affärsmodellen för tidningen att förändras, då distributionsavtalet 
med Svenska Golfförbundet upphör, och övergå till att bli en prenumererad produkt. Därefter 
kommer Svensk Golf att producera sex utgåvor av tidskriften mellan maj till december 2020.
Vad kan läsarna förvänta sig av Svensk Golf i den nya modellen?
Svensk Golf vill fortsätta hålla fast vid mottot att "inspirera dig till bättre golf". Bättre golf kan 
handla om allt från att få matnyttiga och genomtänkta träningstips som gör att du spelar 
bättre golf till att du inspireras att vidga dina vyer och upptäcka nya gol banor runtom i 
landet, eller utanför Sverige. Vi lägger mycket krut idag på våra olika utrustningstester, men 
det är ett exempel på ett område vi vill vässa ytterligare för att kunna ge vår läsekrets ännu 
bättre vägledning inför köp av allt från järnset till avståndsmätare. Vi vill vara som den där 
golftokiga kompisen som du kan snacka golf med hur länge som helst och fråga vad som helst, 
allt från tävlingar eller nya drivers till vilka som är Sveriges roligaste, vackraste eller bästa 
banor.
Vilka innehållsmässiga fokusområden får nya Svensk Golf?
Alla våra läsarundersökningar ger ett tydligt kvitto på att vår läsekrets uppskattar Golfskolan 
med alla dess olika instruktionsavsnitt, våra utrustningstester samt våra banbesök och 
reportage från Golfsverige. Det är tre viktiga områden för oss att producera ännu bättre 
innehåll om. Självklart ska du också få möta de mest intressanta svenska golfpro ilerna, från 
proffs till unika eldsjälar, och så ska vi krydda läsupplevelsen med riktigt bra berättelser från 
när och ibland även järran 

Dagordning, Lanna GK:S Höstmöte 2019.
Onsdag den 27 november kl 19.00
Plats: Lanna GK:se klubbstuga.
1 Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd/närvarolist för mötet.
3. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknade, som jämte ordföranden ska
Justera protokollet.
7. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019. Styrelsens förslag – 
oförändrad medlemsavgift för 2020
8. Behandling av styrelsens förslag och rätt inkomna motioner. 



9 a Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år
9 b. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år.
9 c. Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.
9 d. Val av 2 revisorer och 1 suppleant för en tid av 1 år.
9 e. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
9 f. Val av ledamöter till de olika kommittéerna.
10. Ovriga frågor.
11. Mötet avslutas.

Avsändare: Lanna Golfklubb
E-post: Lannagolfklubb@gmail.com

Observera att du inte kan skicka ett svar (reply) på detta meddelande. 

Om du inte vill ha fler e-postmeddelanden så går det bra att avanmäla sig. Det gör du genom att 
logga in på Min Golf, menyvalet Mina uppgifter. Du kan ej avanmäla dig från att få e-post från 
klubb som du är medlem i. 


