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Ordföranden har ordet

Hej alla golfare i Lanna GK.

När jag sitter och skriver detta till Er står regnet som spö i backen men efter regn kommer ju alltid
solsken. Redan för ett par veckor sedan var vädret sådant att man trodde man kunde börja spela
redan i  mars  månad men av  erfarenhet  vet  jag  att  man inte  kan  lita  på  väder-gudarna.  Oftast
kommer ett bakslag och det påverkar ju vår bana. Mycket sol, vind och värme behövs för att torka
upp och få igång växtligheten.

I år får vi lite förändringar bland ban-personalen. Ingvar Westlund har valt att syssla med annat och
även Arne Bolmgren stiger av för att på heltid ägna sig åt fårskötsel.
Just när jag sitter och skriver detta ringer Henrik och meddelar att han kommer att sluta och börja på
Isaberg. Klas med sin erfarenhet blir nu en viktig person för att bygga upp organisationen.
Just nu pågår rekrytering av nya banarbetare och vi har i princip en klar och hoppas vara klara med
resterande i organisationen innan säsongen börjar. Vi kan lämna mer information på vårmötet den
10.4 Även mer ansvar kommer att läggas på banchef och bankommitté.
Jag är övertygad om att man löser detta så att vi även i år får en kanon fin bana att spela på.

Du spelar väl alltid efter reglerna eller? Det utgår jag ifrån att alla försöker att göra men i år blir det
lite extra knepigt eftersom vi fått nya regler. 10 personer har varit på utbildning i Växjö för att vi
ska kunna lära Er. Vi har därför beslutat att ha två kvällar med genomgång av de nya reglerna,
nämligen måndagen den 25 mars och onsdagen den 27 mars. Vi startar kl 18.00 i klubblokalen och
genomgången tar ca 2 timmar. Gubbsvingen kommer ha en separat regelgenomgång men kallelse
till den kommer med information om när gubbvingen startar.

Som vanligt kommer min vädjan om hjälp med golfvärdar. Ni som ställt upp föregående år utgår jag
i från att ni fortsätter, men VI BEHÖVER BLI FLER.
Hör av dig till kansliet och anmäl ditt intresse.

Väl mött på Lanna Golfklubb
Sven Svensson ordf.
.

Kallelse

Vårmöte för Lanna Golfklubb 
onsdagen den 10 april kl. 19.00
i klubbstugan.

.



Ekonomikommittén
Här kommer lite redogörelse för de åtgärder som skett under hösten och resultatet av åtgärderna.
Intäkter av medlemsavgifter har under året ökat med 30.000. 
Föreningens egna kapital har återställts och är numera positivt.
Förändringen av det egna kapitalet beror i huvudsak på tre poster:
Årlig om föring av erhållen gåva 100.000 kronor
Kapitaltillskott vid genomgång av ej återbetalningsbara medlemslån 107.500 kronor
Det  redovisade resultatet  uppgår till  222.000 kronor,  vilket  motsvarar  de 2 första  posterna som
redovisats över resultaträkning. Själva verksamheten har därmed bedrivits med 0 resultat.
.
Vår förhoppning är att efter vidtagna åtgärder inför 2019 i verksamheten kommer att ge ett positivt
driftresultat.
/Nils Blomén, Thomas Svensson, Lars Johansson
.
Sponsorskommittén
Sponsorintäkterna ligger 2019 på ungefär samma nivå som tidigare år (ca. 400000 kr.)
Några sponsorer har tyvärr hoppat av men några nya har tillkommit. 
Jobbet med av hitta nya sponsorer pågår hela tiden och vi i sponsorskommittén är mycket 
tacksamma om ni andra har några tips på nya sponsorer, så hör gärna av er till oss.
/Roger Boman, Göran Andersson, Thomas Svensson Matthias Björkroth och Lars Reinevik.

Juniorkommittén
Hej alla juniorgolfare.
Tyvärr har Erik Klemets stigit av som junior ledare och vi jobbar nu på att ersätta honom.
Kanske just  Du kan tänka dig att  hjälpa till  eller känner någon som gärna vill  jobba med våra
ungdomar. Du som förälder till de barn som är med i verksamheten kanske kan hjälpa till och följa
ditt barns utveckling med golfen. Vi jobbar med att få en tränare att hjälpa oss men behöver lite
”service” vid träningen.

Tävlingskommittén
Nu är Tävlingsprogrammet för 2019 lagt och vi hoppas på ett bra tävlingsår! 

TÄVLINGSPROGRAM 2019
Lördag 13 april STÄDDAG
Söndag 14 april STÄDGOLFEN – vädret avgör datumet…
Lördag 11 maj ELAJO Scramble
Söndag 9 juni REVISORGRUPPEN Foursome Mix
Fredag 21 juni MIDSOMMARGOLFEN
Lördag 10 augusti - KM 
Söndag 11 augusti KM
Måndag 19 augusti Seriespel H70
Söndag 25 augusti Irish greensome SOLINNOVATION
Lördag 31 augusti ZINKTEKNIK Challenge
Lördag 14 september GRANNFEJDEN Lanna vs Reftele, spelas i Reftele
Söndag 22 september ONSDAGSFINALEN

Under säsongen kommer även BabyBjörn Matchspel att pågå. Beräknad start i maj.



Damkommittén
Vi i damkommittén planerar nu säsongens tävlingar och arrangemang, både individuellt och i
lagspel. Kom gärna med förlag på tävlingsformer eller något annat som förgyller våra tävlingar
som förhoppningsvis även i år blir på måndagar. 
Vi  ser fram emot en lång och härlig golfsäsong,  och hälsar både nya och gamla golfdamer
välkomna till årets golfande! 
/Gunnel Larsson, Birgitta Svensson, Lisbeth Sandkvist och Inger Johansson

Onsdagsgolfen
Upplägget på årets onsdagsgolf kommer att bli som tidigare. Tävlingen startar den 17 april (om
vädret tillåter) och avslutas den 18 september. Totalt 23 omgångar.
Finalen blir  söndagen den 22 september för  de 48 bästa  deltagarna med minst  10 veckostarter.
Startavgift : 50 kr
Vi hoppas på att det är många som vill vara med, både herrar och damer, unga och äldre.
/Lars Lilja och Ulrika Klemets

Gubbsvingen
Gott nytt golfår alla Gubbsvingare. 
Vi hoppas att det även i år kommer en efterlängtad vår.
Vi  startar  den  17  april  om vädrets  makter  tillåter.  Före  första  tävlingen  kommer  vi  att  ha  en
regelgenomgång och det får ni kallelse på när inbjudan till gubbsvingen kommer.
Väl mött på vår Golfklubb.
/Kommittéen

Utbildningskommittén
Under året planerar vi att genomföra två Grönkort kurser. Första kursen startar 8 april och sedan blir
det en kurs också till hösten. Tipsa gärna och gör reklam för dessa kurser.
/Sven Svensson, Lisbeth Sandkvist och Ingrid Fälth.

Kansliet
Kansliets  öppettider  from  8  april:  tisdag  –  fredag  kl  10.15-17:00.  Onsdagar  kl  10.30-19.30.
Lunchstängt kl 12.00-12.30, måndagar stängt.

Till sist ännu en påminnelse:

Glöm inte 
Vårmötet 10 april kl 19.00 eller 
städdagen den 13 april kl 10.00

Viktigt att så många som möjligt kommer!!!


