NYHETSBREV
Ordföranden har ordet
Hej alla golfare i Lanna GK
Snart har ytterligare ett golfår passerat och det är dags att göre en resumé.
Detta år har varit annorlunda i flera avseenden. Som Ni alla känner till blev vi drabbade
av Corona epidemin och osäkerheten för klubben och dess verksamhet oroade oss
mycket. Vi fick ju instruktioner från Svenska Golfförbundet att all tävlingsverksamhet
inte fick ske och detta påverkar naturligtvis oss mycket. Vad skulle hända med övrig
verksamhet? Skulle folk inte spela golf? Skulle intäkterna minska drastiskt? Nu i
efterhand visade sig farhågorna inte slog in. Vi har under året ökat besöksantalet på
Ängavattnet med ca 10 % och på Transtorpsbanan med hela 44% och försäljning i
bollautomat med 60%. Allt detta förmodligen beroende på Corona och att man inte åkt
på semester, varit delvis permitterade och att introduktion av Golfhäftet gjort en del.
Dessutom gjorde sponsorkommittén ett bra arbete och vi fick in ca 10% utöver
budgeterat belopp. Det betyder att vi går in i 2021 med en god likviditet men kanske
med ännu större osäkerhet, främst vad det gäller sponsring.
I början av året var det flera som sa upp sitt medlemskap, av olika anledningar men
under vår/sommar strömmade nya medlemmar till. Sådana som haft viloperiod från och
golfen och även medlemmar från andra klubbar som sökt sig till oss. Vi är idag ca 450
medlemmar.
Ulrika Klemets har valt att säga upp sin anställning hos oss och slutar den sista
september. Vi tackar henne för det jobb hon lagt ner i föreningen.
Vi kommer under perioden okt-mars att sköta bokföring, fakturering mm ideellt och
kommer under våren att rekrytera ersättare för Ulrika. Känner Du kanske någon som
kan vara intresserad?
Vi kommer att ha banan öppen så länge vädret tillåter och hoppas på så vis att Du kan
förlänga din säsong.
/Sven Svensson, ordförande

KALLELSE!
Vår- och Höstmöte för Lanna Golfklubb
onsdag 25 november
kl. 19.00 i klubbstugan. Välkomna!

/Styrelsen

BANKOMMITTÉN
Vi tackar för den gångna säsongen och hoppas ni har fått många fina golfrundor på vår
golfbana. Banskötseln var under våren inte den bästa och vi fick befogad kritik för
skötseln. Vi försökte att styra upp arbetet men eftersom det inte fungerade fick vi
styrelsens uppdrag att avskeda ansvarig. Under sommaren och hösten har banan varit i
bra skick. Vi har investerat i en bättre ruffklippare efter att vår gamla havererat och
bidragit till dåligt klippt ruff i våras. I höst har det byggts ett nytt förråd av ideella
krafter, så att vi kan ställa in alla maskiner under tak. Under sommaren hade vi tyvärr 3
inbrott i verkstaden/maskinhallen där man stal diesel, bensin, röj sågar och andra
verktyg.
Vi vill tacka alla banarbetare och frivilliga som har gjort ett enormt arbete så att vi har
fått en bra och trevlig golfbana att spela, efter alla problem vi haft.
Nu ser vi fram emot nästa säsong med nya krafter och hoppas att det finns både gamla
och nya frivilliga som vill ställa upp och hjälpa till för att få till en ännu bättre bana.

UTBILDNINGSKOMMITTÉN
Utbildningen till grönt kort har ju förändrats en hel del och mycket av utbildningen sker
på internet. VI har dock valt att ha utbildningskvällar med teori och gått runt banan för
att de som utbildas ska få mer och bättre information. För praktikdelen har vi i år anlitat
Mikael Berglund, Isabergs GK. VI har i år haft hela 23 som gått vårens och höstens kurser
och de flesta har blivit medlemmar i vår klubb. Den teoretiska utbildningen har Lisbeth
Sandqvist och Ingrid Fält svarat för.

JUNIORKOMMITTÉN
Mikael Berglund har i år skött den praktiska delen av utbildningen med träning under
vår- och hösttermin.
Övriga ledare har varit Anders Ohrgren, Björn Johnsson och Jonny Söderberg
I åldersgruppen upp till 10 år har 12 ungdomar deltagit och i åldern 11 år och äldre 14
st. Glädjande att så många ungdomar vill prova på den fina sporten golf. Kanske någon
kommande storspelare på gång.
Säsongen avslutade som sedvanligt med tävlingen Kauko Open och segrare i år blev
Felix Johansson. Samtliga deltagare fick medalj och pris.

EKONOMIKOMMITTÉN
Betydligt fler greenfeegäster, såväl på Ängavattnet som på Trantorpsbanan, samt flitigt
användande av driwingrange-bollköp har påverkat resultatet i positiv riktning.
Likviditeten är betydligt bättre än föregående år.

SPONSORKOMMITTÉN
Vi vill börja med att tacka alla våra sponsorer för denna säsong, som håller på att gå mot
sitt slut. Ett annorlunda år, med Covid-19 som stökat till tillvaron för oss alla. Detta
medförde att vår sedvanliga sponsorgolf kommer att genomföras under lite andra
former än vad som är brukligt. Tack vare att våra nya och gamla sponsorer ställt upp
som vanligt, har vi fått ihop nästan 450,000, vilket vi är mycket nöjda med. Ett stort tack

till alla våra sponsorer för detta, ingen nämnd och ingen glömd. Vi hoppas att vi kommer
att uppnå liknande resultat av sponsringen nästa år trots att vi vet att vissa av våra
sponsorer också haft ett annorlunda år.
Har ni medlemmar några idéer att komma med för att kunna behålla nuvarande och
hitta nya kontakter? Hör gärna av er till oss i Sponsorkommittén, så ska vi jobba vidare
med detta.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Detta året blev ju inte riktigt som vi tänkt när det gäller klubbtävlingar då alla våra
tävlingar under vårsäsongen ställdes in. Först i augusti kunde vi starta med KM där
damklassen vanns av förra årets vinnare Terese Mauritsson och herrklassen också av
förra årets vinnare Martin Andersson. Ravelli AB sponsrade med priser i poängbogeyn.
Solinnovation Irish Greensome blev nästa tävling och den vanns av Lars Johansson och
Ulf Berg och med Christer Lidh och Peter Lidén som tvåa. Tredjeplatsen tog Birgitta
Svensson-Glaad och Daniel B Svensson. Nästa tävling var omtyckta Zinkteknik
Challenger som vanns av Henrik Dolfén på fantastiska 44 p, före Lars Johansson på 40
och Ulf Berg på 37 p. Årets Grannfejd blev inställd då flera av våra och Refteles
medlemmar tillhörde riskgruppen för Covid-19. Baby Björns matchspel vanns i år av
Tomas Andersson som slog Petter Gustafsson i finalen. Årets onsdagsgolf avslutade
säsongen och sammanlagd vinnare efter 18 veckors spel blev Oskar Karlsson. I finalen
vanns A-klassen av Lars Johansson och B-klassen av Hans-Åke Johansson.
Tills nästa år hoppas vi på ännu fler deltagare och framförallt vill vi att fler damer ställer
upp. Att tävla är både roligt och stimulerande och man träffar nya golfare som man
kanske inte spelat med tidigare.

DAMKOMMITTÉN
Damkommittén planerade 5 tävlingar inför säsongen 2020 men ”coronan” kom emellan.
Vi kunde dock anordna 3 tävlingar med ca 20 spelsugna och glada damer. Höstresan
med övernattning gick i år till Varbergs GK. 17 golfare deltog. Vi tackar sponsorer och de
som hjälp till att ordna tävlingarna. Vi ser fram emot 2021 hoppas på helt vanlig säsong
och hälsar gamla som nya spelare välkomna.

Till sist ännu en påminnelse:

Glöm inte det kombinerade
Vår- och Höstmötet
25 november kl 19.00 i Klubbstugan!
Här har Du chansen att påverka
vad som ska hända i klubben!!!

Dagordning vid kombinerat Vår och Höstmöte 2020 för Lanna GK.
Datum: 2020.11.25 kl 19.00 Plats: Lanna GK:s klubbstuga.
Följande ärende behandlas och protokollförs

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötet öppnas
Fastställande av röstlängd för mötet
Frågan om mötet utlyst rätt sätt
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte
ordföranden ska
justera protokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för senaste
räkenskapsåret
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
10.Fastställande av resultat- och balansräkning.
11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
12.Fastställande av medlemsavgifter för 2021. Styrelseförslag
13.Behandling av inkomna motioner i rätt tid- 4 veckor innan vår &
höstmötet.
14.a/ Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid
av 1 år
b/ Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år.
c/Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år
d/Val av 2 revisorer och 1 suppleant för en tid av 1 år
e/ Val av ledamöter i valberedning för en tid av 1 år
f/ Val av ledamöter till de olika kommittéerna.
15.Övriga frågor.
16.Mötet avslutas.

