
Hej! 

Första Inlägget från mig och vi som jobbar på banan. Tanken är att jag ska göra små utskick 

kontinuerligt så ni kan hålla lite koll på oss.  Har man några större funderingar kontakta mig gärna, 

jag är dock bättre på att prata än på att skriva. 

Jag vill börja med att tacka alla som var här på städdagen. Jättetrevligt och vi fick mycket gjort. Någon 

sa till mig under dagen att han inte hade förväntat sig att han skulle gräva i bunkrar, jag kan ärligt 

talat säga knappt jag heller. Men det kändes helt rätt med de hungriga personerna som stod framför 

mig. Det är roligt att se när alla som är på banan gör sitt bästa och till och med det lilla extra bara för 

att det är just vår bana. 

Jag vill även passa på att tacka gubbar röj och ni 

andra som gjort ett ryck på korthålsbanan men även 

17:e green har fått lite mer sol, ni som inte spelat 

korthålbanan än i år gör det så får ni se vad de 

åstadkommit hittills. 

  

Just nu håller vi på att förbereda oss inför 

kommande öppning av banan, när den blir är 

inte den lättaste frågan i år. Senvintern har 

inte varit skonsam och greenerna är lite trötta. 

De behöver värme! Idag fredag den 8/4 har vi 

bland annat kollat fukten och värmen i 

greenerna och med oss hade vi vår käre vän 

Bobban. Han såg glatt på hur lite vinteskador 

vi har men de är som sagt trötta och behöver 

värme!  

 

Vi tar beslut från dag till dag men jag ser 

tyvärr att öppna till påsk kan bli svårt/ 

men framförallt dumt att öppna det 

kommer kosta mer än det smakar. 

Ett gammalt greenkeeperknep för att se 

hur det står till är att ta in hålpluggar i 

värmen. Gräs börjar växa när 

marktemperaturen är 5 grader, i 

rumstemperatur börjar det bli optimalt. 

På måndag är sanningens ögonblick =)  



 

 

Vi kommer ge Teena en uppfräschning. Med nymålade 

teestenar och nya mätpunkter, jag vet att både ni och jag vill 

bygga om en del av dem, det vi har börjat med är att väcka liv i 

banutvecklingskommitteén, i den försöker vi täcka upp de olika 

kategorier av golfare som spelar på Lagan. Det vi ha fram är den röda tråden i Lagans GK samt 

prioritera de förändringar som ska göras.  Vi tog några första beslut, ny väg mellan 2:an och nya 3:an 

gamla 4:an, ny väg till lilla rangen där vi även kommer få en ny bollautomat.  Samt friserade till G 

gamla 9:ans green område intill klubbhuset. 

Med vänlig hälsning  

Från oss som jobbar på banan 

2022-04-11 

 

    


