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Hej golfvänner! 
 

Solen börjar visa sig, snön har smält bort, golfintresset vaknar till liv och det börjar dra 
ihop sig till en ny golfsäsong som vi hoppas ska bli lite mer ”som vanligt” igen. 
 

Säsongen 2020 blev ju inte som vi planerat på grund av Covid19, men för klubben  
blev det ändå ett bra år med många golfare såväl på Ängavattnet som på Pay&Play 
banan.  
 

En del organisationsförändringar har skett under vintern.  
Vi hälsar en ny kanslist (Eva Kroon) välkommen. Hon börjar sitt arbete den 1:a april.  
Även inom bankommittén har förändringar gjorts (se nedan), så vi känner oss väl  
rustade inför kommande säsong. 
 

Som ni säkert känner till, har vi haft inbrott i klubbstugan och kansliet med stor 
skadegörelse. Tjuvarna var säkerligen ute efter kontanter. Styrelsen har därför beslutat 
att Lanna Golfklubb ska vara kontantfritt från och med 2021 och förhoppningsvis ska det 
minska risken för inbrott. 
 

I övrigt måste vi hålla oss till FHM´s och Svenska Golfförbundets rekommendationer  
vid sammankomster, tävling mm. 
  
Om vädret tillåter och Coronaviruset inte ställer till det ytterligare beträffande 
sammankomster etc., har vi planerat en städdag den 27 mars med start kl. 10.00. 
Hoppas att du kan komma och hjälpa till. Om det blir ändring så kommer informationen 
via mail och på hemsidan så håll lite utkik där (www.lannagk.se).  
 

Vi planerar att vara så mycket som möjligt utomhus för att minska smittspridning och var 
och en tar med det den vill ha i fikakorgen. Klubben bjuder på en hamburgare efter 
avslutat uppdrag. 
 
Lite information från våra olika kommittéer: 
 

Tävlingskommittén: 
Då var det snart dags att damma av klubborna och tävla igen. Vi i tävlingskommittén 
hoppas på att så många som möjligt vill vara med på tävlingarna som anordnas i år.  
Ju fler desto roligare. Det ligger ett preliminärt program på hemsidan.  
Vi räknar med att Onsdagsgolfen kommer i gång 14/4 eller senast 21/4.  
 

Utbildningskommittén: 
Vi startar en ny kurs för grönt kort med teori den 19/4 och 26/4, och den 26/4. Praktik 
sker sedan den 1:a och 2:a maj mellan 13.00-17.30 då Mikael Berglund (Pro på Isaberg),  
lär ut slag mm. Kanske du har någon i familjen, någon bekant eller arbetskamrat som  
vill börja spela golf. Be dem då anmäla sig på vår hemsida. 
För er som gick kurs för grönt kort 2019 & 2020 har vi en uppföljningskurs med Mikael 
Berglund den 9 maj mellan kl. 13-15.00. Anmäl dig på mail lannagolfklubb@gmail.com 
så att vi vet hur många som kommer. Uppföljningskursen är GRATIS. 
 
  

http://www.lannagk.se/
mailto:lannagolfklubb@gmail.com
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Juniorkommittén: 
Vi startar årets juniorträning den 2/5 med yngsta gruppen 6-11 år kl. 10.00, och de äldre 
juniorerna mellan kl. 11.00-12.00. Vårens avslutning sker den 13 juni och sedan börjar  
vi igen den 15 augusti och kör 4 ggr. och avslutar sedan med tävlingen Kauko Open.  
Lina Boqvist som spelar som proffs kommer att besöka oss under en av träningarna och 
berätta om sin resa inom golfen. Exakt dag är inte fastställd då vi måste ta hänsyn till 
hennes tävlingsprogram. Information om detta får ni av ledarna vid träningen. 
Juniorkommittén med Anders Ohrgren, Joakim Borg. Mikael Berggren Isaberg kommer 
att hålla i träningen även 2021. 
 
Sponsorkommittén: 
Arbetet med att få in bidrag från våra sponsorer har gått förvånansvärt bra, trots rådande 
tider då många haft lite sämre att göra och fått permittera medarbetare mm.  
I rådande stund har vi 58 sponsorer. Tre har hoppat av, men i gengäld har vi fått in åtta 
nya, och mer kan komma. Har du några tips på 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 2021 (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. 
 
Bankommittén: 
Efter säsongen har ett intensivt arbete pågått för att underhålla och serva vår 
maskinpark, vilket gör att vi går in i kommande säsong med stor tillförsikt. 
På personalsidan hälsar vi Christer Lidh och Per Sinclair välkomna att tillsammans med 
vår Greenkeeper David Schmeing och nygamle Banchef Jan ”Bubben” Sandkvist ta  
hand om våra banor Ängavattnet och Transtorpsbanan. Vi är mycket tacksamma för, att 
många frivilliga har lagt och lägger ner ett stort arbete för att hjälpa vår fasta personal.  
Du som känner att även du kan tänka dig att hjälpa till, kontakta gärna Jan Sandkvist. 
För att utveckla vår anläggning har vi i efter samråd med vår Bankonsulent beslutat att 
redan i år anlägga 3-4 pitchplatser i anslutning till övningsgreenen samt att upparbeta 
den till samma nivå som övriga greener. 
De två första utslagsplatserna närmast boll huset kommer att göras om till grästee  
endast avsedda för peggade utslag. 
Jordprover är tagna utefter banan, vilka visar att det krävs gödsling av fairway samt att 
kalkning av greener och fairways är nödvändiga. För att få greenerna i gott skick pågår 
arbetet med mulldress, djupluftning, bultning och gödsling för att få dessa spelbara så 
snart som möjligt. 
Tyvärr har vi fått in vildsvin på banorna, vilket innebär mycket merarbete med att sätta 
upp ca. 4 km elstängsel. Här behöver vi en insats av frivilliga. Anmäl gärna ditt intresse 
till ”Bubben”.  
Ombyggnaden av konst- till gräs - tee på hål 1 och 7 var planerad under våren men 
p.g.a. bl.a. ovanstående mer arbeten klara vi endast hål 7. Hål 1 skjuts därför till hösten. 
Med hopp om en skön golfsommar. 
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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 även i år blir på måndagar. Vi planerar första damtävlingen i mitten av 
maj, men följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tävlingsprogram och 
tävlingar finns på hemsidan och skickas ut via mejl till alla klubbens damer. 
Vi ser fram emot en lång och härlig golfsäsong, och hälsar både nya och gamla 
golfdamer välkomna till årets golfande!  
 
Ekonomikommittén: 
Året som gått har präglats av mycket aktiviteter och många golfare har besökt våra banor 
såväl på Ängavattnet som på Pay&Play banan, vilket har medfört ett gott resultat för 
klubben. Likviditeten och resultatet, som varit på rätt väg de senaste åren, har fortsatt att 
förbättras och vi ser fram mot ett lika gott år 2021.  
 

Ett digitalt vårmöte kommer att hållas onsdagen den 14 april kl. 19.00.  
Kallelse kommer att ske i god tid före mötet så att du ska kunna 
ansluta till mötet. Dagordning och resultaträkning kommer att läggas 
ut på hemsidan i god tid före mötet. (länken till hemsidan: 
www.lannagk.se/a.666/klubben/varmote-2021)  

 
Lanna 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.  

 

 

http://www.lannagk.se/a.666/klubben/varmote-2021

