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Den första vårmånaden och den metrologiska våren är här! 

Golfsäsongen börjar helt fantastiskt. Alla styrelseledamöter tar stort ansvar för de sina områden

och är för fullt igång med den verksamhetsplan (från höstmötet 2020) som återigen lyfts på det

digitala vårmötet den 25 mars. Vi kommer då att presentera det jobb som hittills gjorts på

klubben och tankarna kring hur vi får de bästa möjligheterna till golfspel och att träffas på vår fina

anläggning.

BANA och KLUBBHUS

Fortfarande vintergreener på de 8 (9) hålen på 

östra sidan om E4:an. - Om inte det varnats för 

snö i veckan – kunde vi startat upp greenerna, 

säger, vår Headgreenkeeper Jonny Karlsson.

Städdag planeras till lördagen den 27 mars – Boka 

av några timmar, här kan alla vara med och göra 

något. Vi jobbar tillsammans!

Tunneln är på gång, men ännu inte klar för att tas i 

bruk. Vi planerar invigning lördag den 1 maj.

Fastighetskommittén m.fl. har jobbat hela vintern 

med konceptet ”5S” dvs Sortera, Systematisera, 

Städa, Standardisera och skapa vanor för att hålla 

ordning och reda. Snart är spackling och målning 

klart inomhus – och parkeringen har fått nya linjer.

Jan Svensson och Pelle Ewers har varit engagerade i att få 
snyggt i och utanför klubbhuset

Kansliet har fått en rejäl uppfräschning 
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IDROTTSAKTIVITETER
Nu har vi förmånen att ha vår nyanställda PRO

Dennis Englund till förfogande på deltid. Han och

vår nya klubbledare Johanna Roubert skissar nu på

utbudet av träningar och upplägg för säsongen.

VARMT VÄLKOMNA TILL LAGANS GOLFKLUBB

BÅDA TVÅ.

Dennis prioriteritet i år, blir att följa de spelare

som blivit medlemmar de senaste två åren med

hcp >36. I andra hand juniorer i utvecklings-

grupper, seniorgruppträningar och individuella

lektioner i mån av tid.

Oldboys fortsätter tisdagsgolfen på P&P-banan.

Damernas upptaktsmöte är planerat till 14 april.

Serielagen H25, H40, H50, D50 och D60 kommer

att tävla mot andra Smålandsklubbar. Vårt elit/

utvecklingslag hoppas vi får tävla igen efter att ha

haft uppehåll ett år.

Juniorträningar startar i april/maj, hit har redan

många anmält sitt intresse. Klubbledaren ansvarar

för tjejsatsning 2021 åt Smgdf och hoppas ha en

grupp i Lagan.

KANSLI OCH VÅR EGEN 

SHOP

Johanna började som klubbledare

vecka 8 och nu pågår en utbildning i

GIT online. Klubben går över till det

nyare programmet den 15 mars.

Johanna har tillsammans med Liss

Lidfors, skapat ny faktureringsrutin och

kommer att digitalisera flera rutiner

under säsongen, för att förenkla

arbetet. Golfens it-system (GIT) blir

vårt ”masterprogram” på klubben och

det underlättar för oss medlemmar,

om det hålls uppdaterat.

Inköp till shopen är i full gång, Shopen
kommer att hålla ett par av de bästa
märkena vad gäller klubbor, annars
mest förbrukningsmaterial och ett
litet utbud av skor och kläder. Dennis
har god erfarenhet av shopverksamhet
och blir ett gott stöd i inköp,
prissättning och rådgivning i vår egen
shop

Johanna Roubert och Dennis Englund 

Anne Ewers är ansvarig för servicegruppen i kansliet, 
med bl.a. schemaläggning för bemanning  under 

helgerna.  
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Rätt uppgifter i medlemsregistret?
Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är korrekta. Annars får du t.ex. ingen bekräftelse på
starttider, tävlingsanmälan, medlemsutskick via mail, kallelse till möten etc. Behöver du hjälp,
kontakta kansliet på klubben.
Gå in på Min Golf/Mina sidor/Inställningar/Mina uppgifter. Kontrollera och rätta, om något är fel.

MARKNADSKOMMITTÉN

Uppdaterar ett ”partnerskapspaket 2021” gentemot näringslivet.  Arbetet är i full gång och 

kontakter har tagits med företag som önskar vara en del av klubbens sponsorer. De erbjuds 

t.ex.konferens eller ”prova på golf” aktivitet på banan. Du som vill förmedla kontakter som 

underlättar deras arbete, hör av dig till Kansliet eller direkt till Jonas Fredriksson.

VÅRMÖTE 25 MARS

Påminner om kallelsen till vårmötet, se hemsidan, anmälan krävs för att delta i digitalt möte. 

Handlingar finns tillgängliga på hemsidan/medlemsinformation/dokumentation och stadgar.. 

Väl mött! Anneli Roubert

Ordförande

Bordsservering och god mat i fin miljö 

Restaurangen fungerar väldigt bra... 

Restaurangen har en egen verksamhets- och budgetplan. Lunch har serverats hela 

vintern på vardagar, men tyvärr inte besökts av så många golfare ännu. Däremot har 

personal från företag blivit stamkunder både som gäster och som beställare av 

cateringutbudet. Maten och bemötandet har fått beröm av alla som varit där. 

Flera spännande utomhusevent planeras för både golfare och allmänheten under 

säsongen. Baren kommer att ha stående öppettider antingen inomhus eller utomhus 

beroende på vädret. Avtal för mer närproducerade varor och samarbete med andra 

föreningar och företag pågår.

Lunchkupongerna håller på att tryckas, information kommer på hemsidan när de kan 

hämtas i kansliet. 


