NYHETSBREV

- hösten 2018

Ordföranden har ordet
Hej alla golfare i Lanna GK.
Aterigen har ett å r rusat ivä g och det ä r dags att summera å rets golfå r i Lanna.
Aret har prä glats av en mycket torr och varm sommar och trots detta har vå ra banarbetare
visat upp kanske den inaste banan i Små land. Fina greener som få tt berö m av alla egna
medlemmar och av vå ra gä ster. Vi ska vara stolta ö ver hur vå ra banarbetare med små resurser
kan prestera så bra.
Under å ret har vi arrangerat två stö rre tä vlingar nä mligen Små landsserien H 60 och
Damtouren Vä stra samt Golfens Dag utö ver vå ra egna tä vlingar. Evenemang som skö tts
perfekt.
Som ni tidigare få tt information om sker just nu fö rä ndringar i organisationen i och med att
Lanna Golf AB kommer att avvecklas per 31.10.2018. Varfö r gö r vi detta? Fö rdelen att ha ett
AB har man endast nä r det gä ller byggnation eller stora investeringar och styrelsen har
bedö mt att så dant inte kommer att ske inom ö verskå dlig tid och har dä rfö r beslutat om
nedlä ggning av AB:et. Fö rdelen med detta ä r att vi kan minska vå ra kostnader så vä l fö r
bokfö ring, revision och kansliarbetet. Må lsä ttningen ä r dock att ö ppettiden på kansliet under
sä songen ska vara densamma.
Nä r man gö r en omorganisation inns det alltid synpunkter, men styrelsens må l med denna
fö rä ndring ä r att få en stabilare klubb med en god ekonomi fö r att vi i framtiden ska kunna
investera i nyare maskiner mm.
Om ni satte eftermiddagskaffet i halsen en lö rdagseftermiddag fö r en tid sedan, nä r ni ick lista
på vilka som skulle avgå kan jag lugna Er. Valberedningen har gjort ett fantastiskt arbete och
få tt i nya frivilliga, så vä l i styrelse som i kommitté er. Visar att det inns en vilja att hjä lpa till fö r
att klubben ska fungera.
Det fö rekommer ryktesspridning frå n olika hå ll men dessa kan ni bortse ifrå n.
Fö r att citera Mark Twain ”ryktet om vå r dö d ä r starkt ö verdrivet”.
Medlemsantalet har glä djande ö kat nå got i å r och nå gra medlemmar frå n andra klubbar har
sö kt sig till oss, vilket ä r glä djande. Beror det på att det ä r lä tt att komma ut och spela och att
det ä r en familjä r atmosfä r 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 å r kommer nyhetsbrev och fakturor att i fö rsta hand skickas med mail.
Få r du detta i pappersform, , men vill få det och annan information i mailen – hö r av dig till
kansliet, lä ttast via ett mail.
Få r du detta i mailen, men ö nskar få fakturan i pappersform få r du också hö ra av dig till
kansliet, så ixar vi det.
I januari kommer vi som vanligt att skicka ut fakturorna med nä sta å rs medlems- och
spelavgifter. Medlemsavgiften innebä r att du ä r medlem i idrottsfö reningen och ger rä tt att
delta vid å rsmö ten mm, Spelavgiften ger dig rä tt att spela på banan och denna avgift ä r
godkä nd som Friskvå rdsbidrag.
Önskar du få din årsavgift på delbetalning ber vi dig meddela kansliet så snart som
möjligt, då det underlättar vid faktureringen.

EKONOMIKOMMITTÉN
Aret har prä glats av aktiviteter fö r att stä rka ekonomin i stort och små tt, dä r vi gå tt igenom
vå ra kostnader. Sammanslagningen av Gol klubben och Lanna Golf AB ä r en mycket viktig del i
detta, minskar kostnader och underlä ttar bokfö ring.
Vi ä r nu i ett lä ge, dä r vi inte behö ver extra kapitaltillskott ö ver vinterhalvå ret – Hä rligt!
Medlems-, Sponsor- och Greenfee intä kterna ä r alla på en nå got bä ttre eller jä mfö rbar nivå .
Vi har kunnat investera i en mycket behö vlig begagnad greenklippare under hö sten.
Stort tack till alla sponsorer som stö djer oss och inte minst vå ra fantastiska banarbetare, som
trots torkan hå llt banan i ett mycket bra skick.
/Ulf Ingemarsson och Thomas Svensson

SPONSORKOMMITTÉN
Vi vill bö rja med att tacka alla vå ra sponsorer fö r å ret som hå ller på att ta slut.
Vi har i å r få tt ihop ungefä r samma summa som fö regå ende å r cirka 400 tusen kronor. Ett stort
tack till alla vå ra sponsorer fö r detta, ingen nä mnd ingen glö md.
Vi kä nner att vi gä rna skulle vilja hitta ytterligare nå gra sponsorer fö r kommande å r, har
Du/Ni nå gra idé er kontakta gä rna oss i sponsorkommitté n, så kan vi jobba vidare med detta.
/Sponsorkommittén

JUNIORKOMMITTÉN

Juniorträ ningen har på gå tt frå n den 22 april och avslutades traditionsenligt med Kauko Open
den 16 september, dä r vinnaren ä ven i å r blev Olof Klemets.
Totalt har 31 unga golfare mellan 7 och 17 å r trä ffats 13 gå nger under å ret. Dessutom har de
ä ldre juniorerna erbjudits en extraträ ning, och fyra juniorer deltog i denna trä ning, dä r fokus
har legat på spelet på banan, hur man ska tä nka och spela på .
Till nä sta å r kommer kanske juniorträ ningen att se lite annorlunda ut, då bå de Stephen
Carpenter och Erik Klemets slutar som trä nare. Vi hoppas att nya ledare tar vid dä r vi slutar,
och att det ä ven i fortsä ttningen kommer innas må nga juniorer på gol klubben.
/Juniorkommittén

TÄVLINGSKOMMITTÉN
I å r har vi haft nio klubbtä vlingar och dä rutö ver har klubben arrangerat Små landsserien H60,
damtouren Vä stra och Grannfejden.
Nya klubbmä stare 2018 ä r Martin Andersson och Terese Mauritsson.
Grannfejden vanns i å r av Lanna GK och ”Stenen” ä r nu tillbaka till vå rt klubbhus. Vi hoppas på
att må nga stä ller upp nä sta å r så att vi kan fö rsvara titeln.
Dessutom har vi spelat BabyBjö rn Matchspel som i å r lockade 28 deltagare och segrare blev
Stefan Mauritsson.
Vi få tt två nya sponsorer genom Revisorsgruppen, som nu sponsrar vå r tä vling i Foursome Mix
och Ravelli som sponsrar vå rt klubbmä sterskap.
Ett stort tack till alla vå ra sponsorer och alla deltagare, utan Er blir det inga tä vlingar. Till
nä sta å r hoppas vi på ä nnu ler deltagare och framfö rallt vill vi att ler damer stä ller upp. Att
tä vla ä r bå de roligt och stimulerande och man trä ffar nya golfare som man kanske inte spelat
med tidigare.
/Arne Gerdtman och Ulrika Klemets

DAMKOMMITTÉN
Damkommitté n har under å ret anordnat 6 tä vlingar. Det har varit ca 20 spelsugna och glada
damer som trä ffats. Torsdagen den 23 augusti blev vi inbjudna till Reftele GK. Det var en
trevlig och in kvä ll. Hö stresan gick till Vinbergs GK med ö vernattning. Det blev 12 golfare som
deltog.
Vi tackar sponsorer och de som hjä lpt till att ordna tä vlingarna. Vi ser fram emot 2019 och
hoppas på ler nya spelare.
/Gunnel Larsson, Birgitta Svensson, Lisbeth Sandkvist och Inger Johansson

ONSDAGSGOLFEN
Onsdagsgolfen har ä ven i å r spelats ö ver 23 veckor. Totalt har 66 golfare spelat en eller lera
tä vlingar, av dessa har 7 golfare spelat alla veckor och 16 golfare har spelat 20 eller ler
tä vlingar. Totalt har 808 rundor spelats, vilket ä r nå got lä gre ä n fö rra å ret. I snitt har 35,1
golfare deltagit varje vecka. 48 golfare har vunnit nå got eller nå gra av veckovinsterna.
Onsdagsgolfen vanns av Martin Andersson, 283 poä ng.
Onsdags inalen spelades den 23 september, dä r 30 golfare deltog i två klasser.
Vi vill också sä ga ett stort TACK till alla deltagare i Onsdagsgolfen 2018 som har gjort
tä vlingen till en av veckans hö jdpunkter.
Nu blickar vi fram emot nä sta å rs onsdagstä vlingar med fö rhoppningsvis ler deltagare.
/Lars Lilja och Ulrika Klemets

GUBBSVINGEN
Under 2018 har vi spelat 20 omgå ngar i Lanna samt på Tranå s Gol klubb.
Totalt har 50 spelare deltagit och slagit 26596 slag netto.
De 8 bä sta resultaten av 39 som spelat 8 ggr blev:
1. Nils-Olof Nilsson 280 slag. 2. Sven Svensson 280 slag. 3.Gö ran Andersson 281 slag.
4. Arne Gertman 282 slag. 5. Lars Lilja 286 slag. 6. Tommy Malmströ m 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 fö r detta å ret.
Vi vill också tacka alla sponsorer fö r ina priser till vå ra tä vlingar.
Samtidigt hä lsar vi alla Gamla och nya Gubbsvingare vä lkommna 2019.
/Hans Svensson, Sven Sjöstrand och Lennart Thelin

UTBILDNINGSKOMMITTÉN

Intresset fö r att spela golf ä r fortsatt stort. I hela Sverige har antalet som bö rjat med golf
minskat med 7 %, men vi hå ller nä stan samma nivå som tidigare.
Under å ret har 21 gå tt nybö rjarkurs. Lisbeth Sandqvist, Ingrid Fä lth och undertecknad har
haft den teoretiska delen med golfregler, golfvett mm och Stephen Carpenter har skö tt den
praktiska delen.
Infö r 2019 blir det en del fö rä ndringar så vissa av reglerna kommer att ä ndras så det blir till
att plugga regler i vinter så vi ä r vä l fö rberedda till vå ren.
Stephen Carpenter har beslutat att pensionera sig och styrelsen jobbar nu med att hitta en
lö sning att ersä tt Stephen. Hoppas få detta klart inom kort.
Hö r du nå gon som ä r intresserad att bö rja spela golf så rekommendera Lanna Gol klubb… den
familjä ra klubben.
/Sven Svensson

GREENKEEPERN HAR ORDET
Hej på er!
Aven sä songen 2018 har gå tt fort och det ä r dags att summera. Sä songen startade bra med
vettiga greener och spelbarheten på banan var bra. Tidigt bö rjade torkan men tack vare att vi
sett ö ver bevattningssystemet fungerade detta tillfredsstä llande. I torkans spå r minskade
klippningen radikalt och fokus lades på bevattning. Efter torkan kom det vä lbehö vliga regnet
som satte fart på grä set igen. Helt otroligt!
Vi drabbades ä ven av ”antracnos” som ä r en fö ljd av stress i alla dess former. Det inns ingen
bekä mpning mot detta. Det enda man kan gö ra ä r att ö ka gö dselgivan vilket vi gjort. Fö r
nä rvarande på gå r hö starbetet. Lö vblå sning, luftning etc. Vi på banan tycker att sä songen varit
bra.
/Greenkeepers på Lanna Golf AB

KANSLIET
Jag vill sä ga ett stort TACK till alla medlemmar fö r glada leenden, trevliga samtal och
uppmuntrande ord. Det ä r Ni som gö r mitt jobb till det trevliga jobb det ä r…
Ett stort TACK till alla er som har stä llt upp som Golfvä rdar under å ret. Ni ä r guld vä rda! Jag
hoppas att ni, och må nga ler, vill stä lla upp ä ven nä sta å r.
Till sist ö nskar 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!!!

