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Nu börjar det dra ihop sig
till en ny golfsäsong. Många
medlemmar har under vintern
valt att lösa avgiften till inomhushallen medan andra har valt
att vila sig i form.
På kansliet har vi haft fullt
upp då vi infört nya faktureringsrutiner samt ett nytt
kassasystem.
Vidare är Golfens IT-system
i ständig utveckling vilket ni
märker om ni går in och tittar
på www.golf.se.
Vår hemsida blir mer och
mer välbesökt och arbetet med
uppdateringar och förbättringar
fortsätter. Vi har som målsättning att all tänkbar information
som är viktig för såväl medlemmar som gäster ska finnas
tillgänglig på www.lagansgk.se.
Vi kommer fortsättningsvis att

skicka ut nyhetsbrev med jämna
mellanrum. Gå in på hemsidan
och registrera din mailadress
så att du inte missar vad som
händer på Lagans GK.
Vi står inför ett spännande år
på klubben:
- Ny tränare och nya shop- och
restaurangarrendatorer.
- Skandia Tour Riks och Junior
SM för klubblag går av stapeln på Lagans GK i slutet av
sommaren.
- Vårt samarbete med Värnamo
GK drar igång på allvar.
- Båda våra elitlag ska försvara
klubbens färger i division 1.
Nu återstår bara att snön håller sig borta så att vi kan börja
spela och få en lång golfsäsong.
Med vänlig hälsning
Christofer, Carin och Marie

Skandia Tour Riks
Vi har blivit tilldelade en
tävling i Skandia Tour Riks
24-25-26 augusti.

Bollen ur bunkern under Röd Tee 16
september, 2006.
Foto: Ulla Sibner
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Kallelse till

VÅRMÖTE med LAGANS GK
Till samtliga medlemmar i Lagans Golfklubb!

Härmed kallas till ordinarie vårmöte torsdagen
22 mars 2007, kl 19.00 i Lagans Golfklubbs restaurang. Styrelsen hoppas god uppslutning.
Verksamhetsberättelse för 2006 finns i kansliet

från och med 15 mars 2007. Den kommer även att
finnas på mötet.
Program
1.
Vårmötesförhandlingar enligt stadgar
2.
Nyheter 2007
3.
Kaffe

Dags för årets städdagar
Lördagen 14 april och söndagen 15 april är det
dags för städning av golfbanan. Vi vill att du anmäler
vilken dag som passar dig bäst till kansliet på:
info@lagansgk.se eller via telefon 0372-304 50.
Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast torsdagen
12 april.

Vi samlas vid klubbhuset kl. 09.00 och räknar med
att jobba till kl. 13.00 båda dagarna.
Medtag arbetshandskar, kratta och egen fika.
Välkommen / Bankommittén

Upptaktsmöte med Lagans

golfdamer den 2 april på Terraza
Vår Head-Pro Henrik Larsson samt
vår nye assisterande Pro Per Johansson
berättar om den kommande säsongen.

Vårbuffé inkl. vin eller annan dryck
160 kronor.
Lotterier!

Damkommittén redogör bl.a. för
årets tävlingar, vi har dammat av lite
gammalt och kommer med en del nytt.
Lagans egen ståupp-komiker Siw
Svensson kommer bl. a. att berätta om
”sina öden och äventyr på vår bana”.

Varmt Välkomna alla spelsugna
golfdamer!
PS Är ni inte spelsugna nu så blir ni
när ni hört oss berätta! DS

Äntligen Oldboysare…
Är det dags för upptaktsmöte i oldsboyssektionen.
Vi träffas torsdagen den 12 april kl. 09.30 i golfrestaurangen enligt följande:

• Kaffe
• Mötesförhandlingar
• Golfspel (om vädret tillåter)
Välkomna / Oldboyssektionen
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Verksamhetsplan för Lagans GK 2007
Viktiga händelser 2007
			
• Beslut om 18-hålsbanans kommande utbyggnad och dess
financiering
• Utökat samarbete med andra
klubbar i syfte att öka utbudet
för medlemmar och gäster
• Fortsatt anpassning av diffrentierade medlemsskap för att
tillfredsställa medlemmars och
gästers önskemål
• Profilering av Lagans GK, ” Golf
för alla”

18-hålsbanan
Vid höstmötet 2006 fattades
ett principbeslut om vår 18hålsbanas framtida bansträckning
och kommande utbyggnad.
Efter omröstning blev beslutet att
banans framtida sträckning ska
följa förslag A som redovisades i
Lagandan 2006 nr 5. Detta beslut
möjliggör fortsatt arbete på banans
finish av de områden som ej berörs
av utbyggnaden. Finansieringen
av kommande utbyggnad ska
diskuteras och styrelsen har för
avsikt att lägga fram förslag under
innevarande verksamhetsår.

Dammen vid hål 9/8 kommer
under vintern att förstoras och
förhoppningsvis ta bort en hel del
vatten framför hål 18/1:s tee vid
blöta perioder. Gångvägen från hål
18/2:s tee kommer samtidigt att
förbättras.

Utökat samarbete
För att öka utbudet för våra
medlemmar och gäster har Lagans GK inlett ett samarbete med
Värnamo GK. Vad vi hitintills kommit överrens om är att samordna
klubbarnas tävlingskalendrar så att
respektive medlemmar som tävlar
alternativt ej tävlar alltid ska ha
större möjlighet att få tillgång till
någon av banorna under helger.
Vidare har vi beslutat att tillämpa
en högt reducerad green-fee avgift
vid spel på varandras banor.
Vi ska också tillsammans marknadsföra våra respektive banor
för att förhoppningsvis kunna
attrahera fler gäster genom att
kunna erbjuda attraktiva golfpaket
inklusive mat och logi till konkurrenskraftiga priser.

Avsikten är att anpassa vår klubb
till den efterfrågan som vi tror att
medlemmar ställer på en modern
Golfklubb 2007. Vi kommer utt
utvärdera detta utbud och eventuellt anpassa oss ytterligare om
önskemål finns. Här uppmanas alla
att komma med synpunkter för
att vi ska kunna ha högsta möjliga
servicegrad.

Golf för alla
Avsikten är att profilera vår
anläggning som faktiskt passar de
flesta typer av golf-aktiviteter.
Vi kan erbjuda:
- en18-hålsbana som är en utmaning för alla oavsett handikap
- en kompakt 9-hålsslinga av hög
kvalitet som du klarar under 2
timmar
- Vår Pay&Play bana som verkligen
är till för alla. Du som vill prova
på har lika stort utbyte som en
elitspelare
- Golf året runt. På vintern tränar
du individuellt eller i grupp, på
egen hand eller med tränare
Lagan den 26 februari 2007

Fortsatt anpassning av
olika medlemsskap

Styrelsen Lagans GK

Vi har även detta verksamhetsår
infört nya typer av medlemsskap.

Ett stort tack till Martin Pettersson
Vår Pro Martin Pettersson har
beslutat att gå vidare i sin karriär
och flytta till Stockholm för att
arbeta på Österåkers GK.
Martin har under de 8 år han
tjänstgjort hos oss på Lagans
GK varit en av klubbens ledande
gestalter. Han har framförallt
utvecklat vår ungdomsträning och
starkt bidragit till att vi nu har ett
golfgymnasium på plats.

 • Lagandan 1 2007

Martin har också gjort en stor
insats med att sälja tjänster till
vår klubbs sponsorer och på detta
sätt aktivt medverkat till att vi
lyckats behålla och även utveckla
denna så viktiga intäktskälla för
vår klubb.
Vi vill tacka Martin för de 8
år han arbetat på vår klubb och
samtidigt önska honom lycka till i
sin fortsatta karriär.

Vi vill också passa på tillfället att
hälsa Henrik Larsson välkommen
att överta Martins uppgifter som
Head-Pro och tillika välkomna
Per Johansson som kommer att
assistera Henrik från och med
kommande säsong.
Styrelsen Lagans GK

Text & bild: Christofer Hansson

Kom väl förberedd till säsongen!
Träna i inomhushallen
Inomhushallen ligger vid fd
Hammarskolan. Kostnaden för
inomhushallen är 300:- för senior
och 100:- för junior. Då har ni
tillträde kl. 17.00-22.00 måndagfredag och kl. 08.00-22.00 lördagsöndag under vintersäsong.
Måndag - torsdag kl. 17.0019.00 kommer diverse gruppträningar att hållas av våra tränare
och de har då företräde till hallen.
Tillträde till lokalen fås genom
att erlägga avgiften i kansliet på
golfklubben, vi aktiverar då ert
medlemskort som ger er tillträde
enligt ovanstående tider.
Kaffe,choklad mm finns att köpa
i inomhushallen.

Ta med gäster till
inomhushallen
Medlem, som löst avgiften till
inomhushallen, ges möjligheten
att ta med gäster för träning i vår
fina inomhushall.
Gästerna betalar 40:-/tillfälle/
person (20:- för juniorer) och
pengarna läggs i greenfeekuvert
som ska märkas med medlemmens
namn + Golf-ID samt gästen/gästernas namn. Kuvertet läggs sedan
i brevlådan vid anslagstavlan.

Vägbeskrivning:
Sväng in på Hammarskolans
skolgård från Gängesvägen. När
ni kommer in på skolgården ligger
Inomhushallen direkt till höger.
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Träningsläger för juniorer till
Ljungbyhed
Anmäl dig till årets roligaste träningsläger.
Vi kommer att åka med en stor
buss från Lagans Golfklubb till
Ljungbyheds Golfklubb i Skåne.
Det som gäller är först till kvarn,
så skynda dig med din anmälan.
Det finns 40 platser. Alla som är
mellan 9 och 21 år får anmäla sig.
Vi åker fredag eftermiddag
den 25 maj och kommer hem på

kvällen söndagen den 27 maj. Vi
kommer att träna, spela på banan,
umgås med varandra och spela
innebandy i gymnastiksal så glöm
inte innebandyklubba. Ljungbyhed är en nedlagd flygflottilj så vi
sover i logement som ligger precis
vid banan. Vi äter i matsal som ligger i anslutning till logementen.
Kostnad för lägret är 600 kronor
per person. Då ingår resa, greenfee, träning, boende och mat.

Policydokument Knatteträning
Föräldrafritt – de föräldrar som inte är engagerade i
själva träningen som ledare
gör något annat under tiden
träningen sker.
Vi ber er respektera detta.
Frågor och annat som rör
träningen tas med Henrik eller
Per.
Ålder: 4 – 10 år, tjejer & killar
Kostnad: 900 kr/säsong medlemskap i Lagans GK ingår
Antal träningar/ säsong:
10 st
Teori: Kommer att hållas en
teorikurs under säsongen.
Träningstid: 1 tim/gång förutom sista gången som innebär spel på banan.
		
Träningarna leds av elever
på golfgymnasiet och föräldrar
som utbildats av Lagans GK:s
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Du behöver ta med dig sängkläder, handduk, lämpliga kläder för
golf, gymnastikskor och kläder för
innebandy och din golfutrustning.
Sista anmälningsdag är 1 maj.
Men kom ihåg att det är först till
kvarn.
Hälsningar från tränarna Henrik
och Per och från hela Juniorkommittén

Juniorerna
har en egen sida på:
www.lagansgk.se

tränare – Henrik Larsson & Per
Johansson. Henrik eller Per är
också med på träningarna.
När barnet anses moget för
uppspel av grönt kort bokas
tid med någon av klubbens
tränare – kostnad 300:-. Ett
teoriprov anpassat för barn
skall också skrivas. Detta är ett
led i Lagan GK:s strävan att
juniorerna skall kunna få sitt
gröna kort via Juniorverksamheten och inte behöva
gå en särskild Gröna kortet
kurs.
En målsättning med
knatteträningen är att
också kunna rekrytera
föräldrar som ledare
och hjälptränare.
Är du som förälder
intresserad av detta kontakta
Henrik eller Per.
Ansvariga:
Henrik Larsson, 0705-402467
Per Johansson, 0702-556078
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Besök vår hemsida
www.lagansgk.se
Flik JUNIOR - där kan du ladda ner
anmälan till juniorträningen!

Medlemskap
Från

995:per år

Välkommen som medlem i Lagans Golfklubb.
Vi kan erbjuda olika typer av medlemskap beroende på dina behov. Spelar
du bara några gånger per år? Passar
det dig bäst att spela på vardagar?
Vill du oftast spela nio hål när du
spelar? Vi har olika typer av medlemskap.
Se mer på www.lagansgk.se eller ring
0372-304 50 så berättar vi mer.

Stig Malmsten kopplar av, Utbytesdagen i
Värnamo.

Glada golfare under Utbytesdagen i Värnamo!

En objuden gäst på banan.

Foto: Ulla Sibner

Blommor till vinnarna i Röd
Tee 16 september 2006.
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B Föreningstidning

LAGAN
Porto betalt
Port payé
P28

Till sist…

Golfklubbar i samarbete
Lagans GK och Värnamo
GK inleder samarbete till
golfsäsongen 2007.

Bakgrunden till detta samarbete är den geografiska närheten
och att klubbarnas storlek och
struktur i mångt och mycket
liknar varandra. Båda klubbarnas
närhet till E4:an ger oss goda
förutsättningar för ett lyckat
samarbete.
Samarbete inleds till säsongen
2007 och syftar till att ge medlemmar och gäster mervärden i
och med att de valt att spela på
Värnamo GK och Lagans GK.
För fullvärdiga medlemmar

innebär samarbetet möjlighet att
spela på varandras banor till en
greenfee på 100:- för seniorer
och 50:- för juniorer.
Den enda begränsning som
finns är att lördagar, söndagar
och helgdagar kl. 08.00-12.00
gäller ordinarie greenfee.
För övriga medlemmar gäller
reglerna enligt tidigare greenfeeöverenskommelse dvs. 160:
- i greenfee på vardagar mellan
kl. 08.00 och kl. 15.00. Övrig tid
gäller ordinarie greenfee.

syfte att skapa attraktiva golfpaket för våra greenfeegäster som
inkluderar spel på båda banorna
samt boende hos någon av våra
lokala samarbetspartners.
Marknadsföringen sker i första
hand genom gemensam annons i
Svensk Golfguide samt annonsering på klubbarnas hemsidor.
Tanken är också att klubbarna ska försöka, så långt det är
möjligt, samköra sina tävlingskalendrar så att det gynnar såväl
de som önskar tävla och de som
helst går en sällskapsrunda.

Vidare kommer även Värnamo
GK och Lagans GK ha ett gemensamt marknadsföringssamarbete i

Göthe Parkanders minne
Ett vandringspris för klubbens
flick- och pojkjuniorer, inrättat
2005 till minne av bortgångne
hedersordförande Göthe Parkander.
Här ser vi 2006 års stipendiater Carolin
Olsson och Ola Andersson.
Bedömning görs utifrån:
• Flit: Närvaro under årets träningstillfällen
• Tävlingsresultat: Deltagande och resultat
i tävlingar
• Uppförande: Att vara ett föredöme för
andra juniorer på klubben, genom ett positivt engagemang för golfen och Lagans GK.
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