Informationsbrev våren 2020.

Ordföranden har ordet.
Hej alla golfare i Lanna GK.
Utesäsongen 2020 börjar närma sig med stormsteg, men ”vintern” har ju varit extremt snäll
mot alla golfare så många utav er har kanske inte ställt in bagarna överhuvudtaget.
Vad har hänt sedan sist vi hörde av oss, och vad kommer att hända framöver?

Rätt mycket faktiskt!
Undersökningen som genomfördes till våra medlemmar (Players 1st.) besvarades av 36 %
av er vilket räknas som en helt okey svarsfrekvens. Där framkom en hel del intressanta saker
och synpunkter som vi kommer att arbeta vidare med.
Svenska Golfförbundets klubbrådgivare Sandra Tancred Fulke har, och kommer att hjälpa
oss under våren med att få ”bättre ordning” på vår organisation och verksamhet. Vi håller just
nu på att ta fram klubbens verksamhetspolicy, värderingar, visioner och rutiner för framtiden.
En handlingsplan för att utveckla klubben håller på att tas fram av de olika kommittéerna i
klubben i samband med detta. Ett intressant och spännande arbete som kommer att lyfta
klubben rejält.
Vi har tagit hjälp av Golfförbundets bankonsulent för att få bättre finish på banan.
Vi har anslutit oss till Golfhäftet, vilket innebär att vi kommer att blir mer synliga för alla. Vi
har därmed förhoppningar på att vi ska få fler greenfeegäster utifrån. I och med detta får vi ju
också en del gratisreklam och vi får visa hela golfvärlden att vi finns.
Vi säljer nu 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.
För er som inte redan vet, så innebär Golfhäftet 2020 att:
– Golfhäftet ger dig möjligheten att spela golf till halv greenfee på över 950 golfbanor i
Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Spanien, Portugal, Storbritannien, Irland och Italien.
Häftet är ”Betalt” redan efter två, tre rundor. (För mer info, se www.golfhaftet.com/sv/)
Kontakta oss på kansliet så hjälper vi dej att fixa detta. Öppettider hittar du på vår hemsida
www.lannagk.se
Vi har under vintern, med anledningen av att vi anslutit oss till golfhäftet, investerat i ett
enklare bokningssystem kopplat till GIT för att bli mer synliga för alla beträffande
bokningsläge mm. samt att vi kommer att få ut mer och bättre statistik. Detta kommer på
inget sätt att påverka tillgängligheten och smidigheten att komma ut och spela.
Vi kommer dessutom att hålla lite informationsträffar för er som vill om hur det går till att
använda bokningsterminalen.
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Vi har tagit fram ett Presentkort som omfattar alla våra aktiviteter och som ni till ett humant
pris kan köpa i kansliet och ge bort till era golfvänner.
Det nya globala handikappsystemet träder i kraft den 1:a mars 2020.
Ett genomsnitt av de 8 bästa av dina 20 senaste handicapronder, ska ligga till grund för det
nya handicapet. Maxhandikapp blir 54,0 oavsett kön, för att uppmuntra golfarna att bli bättre
och därmed få roligare på banan. Vill du veta mera, gå in på länken https://golf.se/handicap
Nu hoppas vi bara på lite fint väder så att banan torkar upp så vi kan öppna banan och ge
oss ut och göra det vi älskar mest, nämligen spela golf.
Mer info om kommande aktiviteter, ekonomi mm. kommer ni att få i samband med vårmötet
som äger rum den 8:e april klockan 19.00.
Väl mött på Lanna Golfklubb

Sven Svensson
Sven Svensson ordf.

Lanan 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.

