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Läs detta mail i din webbläsare.

Nyhetsbrev
Hej golfvänner!
Det börjar dra ihop sig och det är dags att se över din golfutrustning och kolla
ditt nya handikapp inför säsongsstarten.
Om vädret tillåter och Coronaviruset inte ställer till det ytterligare
beträffande sammankomster etc., kommer vi att ha städdag den 4 april med
start kl. 09.00 och sedan städtävlingen dagen därpå för de som hjälpt till. Om
det blir ändring så kommer informationen via mail och på hemsidan så håll lite
utkik där (www.lannagk.se).
Vi planerar i så fall att vara så mycket som möjligt utomhus för att minska
smittspridning och var och en tar med det den vill ha i fikakorgen, maten får vi
ta någon annan gång.
Nybörjarkurs för ”Grönt kort” startar med teori den 20.4 och 27.4 med start
kl. 18.00 och den praktiska delen genomförs 2:a och 3:e maj. Information om
tider mm. får ni i samband med teoridelen. Informera vänner och bekanta om
kursen så att så många
som möjligt får möjlighet att prova på den underbara sporten GOLF.
Vi har tecknat ett samarbetsavtal med Isaberg´s GK´s: pro Mikael Berglund
som kommer att sköta den praktiska delen vid kursen den 2:a och 3:e maj.
Vi har också engagerat Mikael Berglund för vår juniorträning. Träningen
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startar den 10 maj och slutar 12 juni och sedan börjar höstterminen 9 augusti
och avslutas med Kauko Open 13 september.
Mikael Berglund kommer också att erbjuda enskilda och/eller grupplektioner.
Vi återkommer med mer information senare.
Bankommittén undrar om du kan tänka dig hjälpa till med enklare
banskötsel under april och maj månad. Det är en intensiv period, och vi är lite
kort om folk innan Johanna ansluter till banskötargänget i juni. Kontakta
banchefen (Christer Lidh 070-778 00 85) eller Dennis Sandqvist (070-540 79
47) så att vi kan planera på ett bra sätt.
Du som blev medlem för mer än 10 år sedan fick låna ut 2 500 kronor till
klubben och i gengäld fick du 400 kronor i lägre medlemsavgift per år. Det
betyder att du då egentligen fått tillbaka mer än 4 000 kronor.
Vår fråga från klubben är nu om Du kan tänka dig efterskänka lånet?
Detta för att vi ska få en bättre balansräkning och lättare låna pengar till de
investeringar vi har på gång.
Säger Du ja till detta måste vi ha ett underskrivet papper men det är ju bara en
formsak. Känner Du att du vill göra detta för klubben så ta kontakt med Sven på
070-33 25 075.
Tack för att Du stödjer din klubb.
Glöm inte att köpa Golfhäftet via klubben för 495 kr.
Köper du det innan 31/3-2020 får du dessutom Golfhäftet plus på köpet
för samma pris (kostar annars 199 kr. extra).
Köp genom klubben så gynnar du Lanna Golf då klubben får en summa för
varje sålt Golfhäfte.
Vi söker Hålvärdar som ett komplement till våra banskötare.
Vi har redan fått ihop till 6+6 hål och saknar alltså folk till tre hål. Att vara
hålvärd innebär att två-tre personer per hål ser till att man tittar till ”sitt hål” på
Ängavattnet och Transtorpsbanan så att det hålls snyggt och prydligt samt att
man ger signal till banskötarna om vad som behöver göras beträffande lite
större och mer omfattande arbete. Kontakta Roger Boman (070-55 83 320) om
du är intresserad så får du lite mer ingående information (arbetsbeskrivning
finns).

Observera att vårmötet som var planerat till den
8/4 är just nu skjutit på framtiden grund av
rådande förhållanden med Coronaviruset. Vi
återkommer med nytt besked när/om det blir av
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via mail och hemsida.
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 golfbana
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