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Det börjar bli dags att
summera golfåret 2007.
Många golfklubbar runt
om i landet har det svårt
ekonomiskt. Några har
tvingats i konkurs medan
andra jobbar stenhårt för
sin existens.
Lagans Golfklubb är inget undantag utan vi känner av den
tuffa ekonomiska situationen.
Lyckligtvis har vi en mycket bra
grund att stå på men vi måste
hela tiden vara ”på tå” och anpassa oss. Vi försöker vara lyhörda och vår målsättning är
självklart alltid att ge medlemmar och gäster valuta för pengarna.
Jag har haft många intressanta diskussioner med medlemmar
detta år. Många är måna om
Lagans Golfklubb och av att vi
har en välmående förening.
Vinterhalvåret ska nu ägnas åt
planering för nästa säsong då vi
måste försöka locka hit fler golfare. Differentierade medlemskap, golfpaket mm ska finslipas. Marknadsföringen är oerhört viktig och här kan vi bli
bättre.

Ungdomar på Lagans GK.

Tryck:
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Som ni vet tar vi tacksamt
emot förslag på alla tänkbara förbättringar. Kanske kan vi
inte förverkliga alla då vi har
en budget att hålla men vi gör
vårt bästa för att ni ska trivas
så bra som möjligt när kommer
till klubben.
Det lär bli en hel del nyheter
inför nästa säsong och dessa tar
ni bäst del av på hemsidan eller via vårt nyhetsbrev som vi
skickar ut via e-post med jämna
mellanrum. Gå in på
www.lagansgk.se och registrera
dig för nyhetsbrevet.
Golfhallen, i Ljungby, är öppen. Passa på att hålla svingen
och puttningen igång. Ni kan
läsa mer om Golfhallen längre
fram i detta nummer.
Jag vill även slå ett slag för
Golfrestaurangen. Tuan med
personal kommer att ha öppet
året runt och erbjuder som vanligt lunchbuffé och à la carte.
Utöver detta finns möjlighet att
beställa mat för avhämtning eller varför inte gå en matlagningskurs hos Tuan.
Med vänliga hälsningar
Christofer Hansson
Intendent
Lagans Golfklubb
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Kallelse till höstmötet med
Lagans Golfklubb
Till samtliga medlemmar i Lagans Golfklubb

Program

Härmed kallas till ordinarie höstmöte torsdagen
22 november 2007, kl 19.00 i Lagans Golfklubbs
restaurang. Styrelsen hoppas god uppslutning.

1.
2.

Höstmötesförhandlingar
Kaffe

Autogiro 2008
För er som önskar finns möjligheten att betala era avgifter till
Lagans Golfklubb via Autogiro.
Väljer ni Autogiro kan ni få
betalningen uppdelad på 3, 6 eller
9 månader.
Medgivandet måste vara kansliet
tillhanda senast 1 februari 2008.

På hemsidan finner ni blankett
för medgivande samt villkoren för
Autogirobetalning och här anger
ni hur många månader ni vill dela
upp er betalning på.

Lagans GK tar ut en administrativ
avgift på 10:-/månad.

Är ni flera, exempelvis familjer,
som önskar betala via Autogiro ska
samtligas namn och Golf-id anges
på blanketten.

Lagans GK
Box 63
340 14 Lagan

Ifylld medgivandeblankett
skickas till:

Julöppet i shopen
15 och 16 december
kl. 09.00 - 15.00
Glögg och pepparkakor!
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Föredragningslista vid höstmöte
med Lagans GK den 22/11 2007
1.

Fastställande av röstlängd för mötet.

2.		Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3.

Fastställande av föredragningslista.

4.		Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.		Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som 		
jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

Städavgift (medlemmar i
åldern 19 och uppåt)
200:Inomhushall (säsongskort
senior/junior)
300/100:Årsavgift Pay & Play
1950:Vagnbod, årshyra
250/300/350:Vagnbod el, årshyra
350:Startavgift, singeltävl. 18/36 hål
80/100:”
partävling
120:-

200:300/100:1950:300/350:500:80/100:120:-

Greenfee 18 hål (1/4-31/10)
6.

a. Förslag till budget och verksamhetsplan för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret (fastställs vid vårmötet).
b. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån
för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

Årsavgift för
2007
			
Fullvärdigt medlemskap Senior
3100:”
Junior, 19-21 år
1700:”
Junior, 11-18 år
1200:”
Junior, 0-10 år
600:”
utan medlemslån
3600:9-hålsmedlemskap
2100:Greenfeemedlemskap
995:Passivt medlemskap
500:Passiv + Pay & Play
1200:Kö, sen/jun
200:-/100:-

Styrelsens
förslag 2008
3200:1700:1200:600:3700:2200:995:500:1200:200:-/100:-

Fullvärdigt medlemskap och 9-hålsmedlemskap inkluderar
fritt spel på korthålsbanan. Passiva medlemmar kan mot en
avgift på 700:- spela fritt på Pay & playbanan.
Ansökan om medlemskap skall göras till kansliet.
De som ansöker om medlemskap efter den 1 augusti får
50% rabatt på årsavgiften och efter den 1 september ges
70% rabatt på årsavgiften detta år. De få kvarvarande NRmedlemmar som finns, får om de så önskar kvarstå som sådana med en reduktion av 200:- gentemot årsavgiften för senior. Nya NR-medlemmar tas ej in.
Övriga avgifter
2007
			
Medlemslån, senior
4500:Inträdesavgift, senior
1500:-
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Styrelsens
förslag 2008
4500:1500:-

Veckogreenfe
Senior vard/helg
Junior vard/helg

1200:300/350:150/175:-

1200:300/350:150/175:-

200:100:-

200:100:-

Greenfee, vinter, sen/jun

100/50:-

100/50:-

Blått märke

Aktuell
Greenfee
150:100:-

Aktuell
Greenfee
150:100:-

Greenfee 9 hål (1/4-31/10)
Senior		
Junior		

El-bil, Körkort
El-bil, Körkort+läkarintyg
Mynt/kort till drivingrange
(30 hinkar)
10/250:Dagshyra av vagn
30:Påminnelseavgift
100:Autogiroavgift
10:-/månad
Faktureringsavgift vid
delfakturering		

10/250:30:100:10:-/månad
20:-/faktura

De som deltager på klubbens städdag får städavgiften tillbaka på städdagen.
Seniorer med Fullvärdigt medlemskap skall betala medlemslån och inträdesavgift senast 12 månader efter att de
blivit registrerade som medlemmar i Lagans Golfklubb.
För seniorer med 9-hålsmedlemskap och Fullvärdigt medlemskap utan medlemslån gäller att inträdesavgiften skall erläggas senast 12 månader efter att de blivit registrerade som
medlemmar i Lagans Golfklubb.
Medlemmar med Greenfeemedlemskap erlägger ej inträdesavgift eller medlemslån.

Text & bild: Lisbeth Gustavsson

Befintliga medlemmar med Fullvärdigt medlemskap, som redan betalt in
medlemslån, kan ej byta till medlemskapskategorin Fullvärdigt medlemskap
utan medlemslån och därmed få medlemslånet återbetalt.
Återbetalning av medlemslånet sker
12 månader efter utträde ur klubben.
Begäran om uppskov med inbetalning
av medlemslånet och inträdesavgiften
skall göras skriftligen varje år av t ex
heltidsstuderande.
7.

Val av styrelserepresentanter:
a)
Ordförande i klubben och styrelsen, för en tid av 1 år
b)
Halva antalet övriga ledamöter
i styrelsen för en tid av 2 år
c)
2 suppleanter i styrelsen med
för dem fastställd turordning
för 1 år
d)
2 revisorer jämte suppleanter
för en tid av 1 år
e)
2 ledamöter i valberedningen
för en tid av 1 år

Röd tee
i mixat väder
Lite taktiksnack på väg till rätt tee. Fr v Monica Milling, Jan-Inge Roubert &
Anett Jakobsson

När startskottet för Röd Teetävlingen gick av stapeln var
det lite kallt och ruggigt,
men ganska snart sken solen
upp och det blev varmt och
skönt.

Palm som cyklade hem och bytte
kläder och hamnade mitt i ovädret) och fick njuta av Tuans Tacos
buffé.

Och solen lyste ända tills tävlingen var över. För bara en liten
stund efter att i stort alla hade
kommit in öppnade sig himlen och
regnet formligen vräkte ner. Bra
planerat Damkommittén. Men vad
gjorde det att det regnade när vi
hade kommit tillbaka till klubbstugan torrskodda (förutom Ingvar

Väntan på utslag på hål 14. Viktor
Ekdahl och Simon Widén.

Kerstin Johansson delar ut pris till
Thomas Bäcklund, Carsten Laub, Marie
Rönndahl och Bert Milling.

Undrar om vi får några priser? Lars
Kristoffersson, Mats Seth, Niclas
Skjöldebrand m fl.

Så här glada blev gänget som fick
pris. Jan-Inge Roubert, Erik Gobischek,
Marielle Karlberg och Kjell Johansson.

Fler glada pristagare. Göran Björnqvist,
Annelie Roubert, Mats Liljedahl och
Björn Johansson.

f) ombud till GDF-möte
g)
aktieägarrepresentant att representera klubben vid bolagsstämma i Lagans Golfbana AB
8.

Behandling av styrelsens förslag
och i rätt tid inkomna motioner.

9.

Övriga frågor.

10.

Mötet avslutas.
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Text & bild: Ulla Sibner

Hemlig utflykt
med Lagans damer
Det är alltid lika spännande
att åka till Ljungby en tidig
morgon i början av augusti.
Efter denna regniga sommar
var man lite orolig för hur
vädret skull utvecklas.
Det var ganska dimmigt men
varmt i luften när jag packade in
min golfbag i bilen och gav mig
iväg. Som vanligt ute i god tid tog
jag det lugnt och njöt verkligen av
den helt bedårande grönskan som
vi har efter denna blöta sommar.
Värmen hade ännu inte kommit
men det såg lite lovande ut.
Men det berodde ju på vart vi
var på väg. I år var vi ”bara” 23
damer som mötte upp utanför
sagomuseet i Ljungby. Vår trogne chaufför Börje från Mjäla Buss
kom i tid och fick som vanligt
pyssla för att få in alla våra prylar
på ett säkert och bra sätt.
Färden gick norrut och vi körde
igenom Lagan och såg vår vackra bana från en annan vinkel än vi
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brukar. Fortsatte förbi avfarten till
Värnamo golfbana som vi haft tillfälle att prova billigt och bra hela
sommaren.
Vi åkte förbi den helt förändrade
banan Götaström och åkte vidare mot Jönköping. Det blev ingen
av alla deras fina banor. Skinnarebo (där var vi i förfjol), A6 (puh,
jag har ju inte elvagnen med) och
Kättilstorp, men färden fortsatte norrut.
Bara det inte blir Gränna tänkte
jag, både för Börjes och min skull!
(Elvagnen igen.) För Börjes skull
tänkte jag mest på vägen upp och
ner till Gränna GK. Men naturligtvis blev det denna vackra, trevliga
men ack så jobbiga bana som var
vårt mål denna underbara dag.
Fika serverades efter en
lugn och stadig resa på den
krokiga vägen, bra jobbat
Börje! Solen bröt igenom
och vi fick en alldeles
underbar dag på banan.

Tävlingsformen var annorlunda
men mycket spännande. Eftersom
vi var både tre- och fyrbollar blev
fördelningen av antal räknade hål
lite olika. Det roliga var att vi fick
bestämma gemensamt på vilka hål
var och en skulle räkna ”sina resultat”.
3-bollarna räknade 6 hål vardera
i förutbestämd ordning, 4-bollarna delades upp så att två fick räkna 4 hål vardera och två fick räkna
5 hål vardera.
Det diskuterades vilket som var
gynnsammast, men jag kan lova
att det är svårt att verkligen spela
”sina” hål extra bra! Det löste vin-

narna enkelt, de tog 11 poäng var
och fick ihop 33 poäng! Bra jobbat
Monica, Lotta och Marie!!
Individuella resultat visade att
de som hade trevligast i Gränna idag var Lotta Bäcklund, Annelie Roubert och Isebel Arfvidsson,
Grattis och bra jobbat.
Vi vill tacka gänget som ordnat
resan i år, Sara G Karlsson Gudrun
Gabrielsson och Christina Wass.
Den blev som vanligt trevlig och
händelserik. När hemfärden började blev jag mycket nervös när
jag såg vilken väg Börje tog. Jag
har nämligen åkt den vägen ner
till Gränna med bil och det var en
vådlig färd.
Det gick sakta och säkert nedåt, men plötsligt stannar Börje och
stiger ur bussen och går fram och
kollar träbron som går över en ravin. Det fanns inga skyltar om axeltryck eller begränsad bruttovikt
som visade om den skulle hålla så
han var tvungen att kolla själv.
Men tydligen såg den stabil ut
så det bar iväg igen, jag beundrar
verkligen Börjes körning och det

gjorde vi alla för han fick en varm
applåd när vi insåg att vi klarat oss
ut till vanlig väg igen.
På hemvägen berättade Sara att
vi egentligen skulle ha åkt till Reftele GK men på grund av FELAKTIGA RYKTEN som sa att de gått i
konkurs blev det Gränna istället.
Vi meddelar härmed att alla
är hjärtligt välkomna till Reftele
där banan är öppen i allra högsta grad. Jag var själv och spelade denna ganska nya men mycket fina bana i juni och då var den

fullt spelbar om man spelade rakt,
så var den inte alls tokig. Problemet är som alltid med nya banor
att uppröjningen utanför fairway
inte har kommit så långt, men den
kommer säkert att bli bättre och
bättre.
Kanske kommer nästa års resa
att gå dit? Eller har ni redan målet
klart? Nästa års frivilliga arrangörer av Hemliga Utflykten blir: Annelie Roubert, Ewa Kjellsson och
Lisbeth Gustavsson! Lycka till och
tack än en gång till Sara, Gudrun
och Christina.

Högklassiga ungdomstävlingar
Skandia Tour Riks
Under helgen 24-26/8 arrangerade
Lagans GK ungdomstävlingen Skandia
Tour Riks som är den näst högsta nivån
på ungdomstävlingar inom Sverige. 54
hål spelade med ”cut” efter 36 hål. Den
geografiska spriding på spelarna var stor,
från Sundsvall i norr till Ystad i söder.
Lagans GK hade 5 st spelare med i
tävlingen. I flickklassen stod hoppet till
Hanna Nilsson och Caroline Olsson. I
pojkklassen var det Robin Robertsson,
Ola Andersson och Marcus Olsson som
försvarade Lagans färger.
Klockan 1700 på söndagen stod det
klart att vår egen Hanna Nilsson blivit snuvad på segern med 2 slag. Sofia

Björkman från Halmstad stod som lycklig
vinnare.

terås, Landskrona, Vasatorp, Karlstad och
S:t Jörgen. Varje lag innehöll 6-8 spelare.

I pojkklassen klarade Robin Robertsson
och Marcus Olsson ”cuten” men var inte
med i toppen av resultatlistan.

Tyvärr hade vi inte vädrets makter på
vår sida och fyra hål var ej i spelbart
skick pga allt regn och fick strykas. Under
söndagen gjorde Stockholms GK och
Landskrona GK upp om finalplatsen i
Spanien. Stockholm, med ett betydligt
mer namnkunnigt lag, var favoriter och
inledde också bäst. Men till slut lyckades
Landskronaspelarna stå som vinnare.

Lagans GK med Ronny Andersson (Ola’s
pappa) i spetsen bjöd publiken på resultatrapportering i klass med den på Europatouren. På resultattavlan vid shopen
redovisades spelarnas hålresultat och alla
kunde följa den spännande avslutningen.

Junior SM för klubblag
Lagans Golfklubb stod som värd för
andra spelomgången i JSM för klubblag
sista helgen i september och vi gästades
av Ågesta, Stockholm, Bro-Bålsta, Väs-

Vi vill tacka alla funktionärer, banarbetare, spelare och publik som gjorde Skandia Tour Riks och Junior SM för klubblag
till två mycket bra tävlingar.
Owe Robertsson, Tävlingsledare
Christofer Hansson, Intendent

Lagandan 5 2007 • 

Text & bild: Carina Kronstedt, Lotta Bäcklund

Regionskvalet i
Volvo Master Amateur
Regionskvalet spelades måndagen den 27 augusti 2007 på Eksjö GK.
Att få åka iväg och spela en tävling på en annan
bana är alltid spännande och intressant. Årets vinnare från Lagans GK som skickades till Eksjö GK var Carina Kronstedt, Lotta Bäcklund, Jonas Karlsson och
Hans Karlberg. Ahlbergs Bil stod för transportmedlen
till och från Eksjö.
En tidig morgon började med incheckning och kaffe med en rejäl macka. Representanten från Volvo
hälsade oss välkomna och informerade oss hur dagen
var planerad. Han fick hjälp från sponsorer och dessutom golfklubbens personal som berättade om lokala regler och därefter fick vi en snabbgenomgång
av några speciella hål på banan av golfklubbens pro.
Spelformen denna dag var precis som vid uttagningstävlingen en bästboll. Närmast hål spelades på hål
nummer 16. Banans enklaste hål enligt slopen men
det spelades rakt över vattnet. Dagens vind gjorde
hålet extra svårspelat.

 • Lagandan 5 2007

Alla påbörjade sedan sin uppvärmning med att slå
bollar på rangen, chippa och putta. Det gällde ju att
vara förberedd inför tävlingen. Vi hoppades att regnet skulle hålla sig borta, det såg hotande ut borta i
horisonten. Damerna först heter det ju men här var
det herrklassen som startade först och därefter blev
det damernas tur.
Banan var annorlunda jämfört med vår i Lagan.
Inte så mycket vatten men många, många svåra
bunkrar med rejäla lodräta kanter. De flesta greener
var stora och ondulerade vilket inte underlättade
spelet. Vinden låg på hårt denna dag vilket gjorde att
hålen kändes extra långa. Den kraftiga vinden gjorde
också att det blev svårspelat med mycket letande
efter boll, såväl för damer som för herrar. Rondtiden
var över 5 timmar. Naturligtvis kom den obligatoriska
skuren över oss, precis som vi är vana vid denna
sommar.
När alla spelat klart bjöds vi på en god middagsbuffé och så avslutades det hela med prisutdelningen. Vi, Carina och Lotta, kom 5:a med 35 poäng och

fick varsitt golfparaply. Herrarna,
Jonas och Hans kom på 6:e plats
med 38 poäng.
Damklassen vanns av Nässjö GK
med 43 poäng och herrklassen
vanns av Isabergs GK också med
43 poäng. Vinnarna får nu tävla vidare i Sverigefinalen i Båstad.
Har de tur kan de komma ända till
Andalusien i Spanien i den stora
finalen.

Lotta, Carina, Hans & Jonas

Hela dagen var ett ”fint pris”
och vi tackar Volvo för en trevlig dag.

Oldboysens hemliga utflykt
Måndagen den 20 augusti
kl. 06.15 samlades oldboysgolfarna vid klubbhuset, vi
var 51 gubbar, för den årligen
återkommande hemliga resan
till okänd ort. Tyvärr blev
resan inte speciellt hemlig
pga det nya datasystemet.
När det stora flertalet av deltagarna gick in på klubbens hemsida för att kolla starttider till andra tävlingar kunde de notera att
de var anmälda till en klubbtävling
på Rommelåsens GK i södra Skåne
som de inte själva hade gjort och
därmed var avslöjandet ett faktum.
Den hemliga resan var inte längre
särskilt hemlig.
Trots denna fadäs blev det en
mycket fin resa och som vanligt
hade Sten Schön ordnat till en klurig frågetävling som vi hade problem med under större delen av resan ner. Den som hade bäst ordning på de grå hjärncellerna denna
morgon var Folke Andersson med
alla 12 svaren rätt. Vad
kan man säga om en
sådan bravad? Jo,
att det en gammal postiljon inte
har i benen det
har han i huvudet! Grattis säger vi andra som

denna morgon inte kunde mäta oss
med Folke.
De flesta av deltagarna hade aldrig besökt Rommelåsens GK vilket
gjorde resan extra spännande och
vi blev inte besvikna. Efter ca 2,5
tim. resa kom vi fram till en mycket vacker och välskött anläggning
med ett mysigt klubbhus. Efter en
god och närande frukost var det
så dags att ta sig an denna vackra men okända bana. Snabbt kunde man konstatera att konditionen
skulle komma att sättas på hårda
prov då många av hålen var mycket
kuperade och det gällde att använda all den spelstrategi man kunde
uppbringa. Snacka om att Skåne är
platt, det gäller inte när man befinner sig på Rommelåsen i södra Skåne med bara några få mil kvar till
Ystad. Mycket vackert, men absolut
inte platt.
Hur avlöpte då tävlingen? Jo när
vi avnjutit den goda maten och var
framme vid prisutdelningen visade det sig att den som hade lyckats
bemästra banan bäst var Ingvar
Nilsson med 72 slag. På andra plats kom Bo Andersson också med 72 slag.
På tredje plats kom Roger Nordin med 73 slag

vanns av Lag Bo Karlsson och i Bosses lag ingick även Jan Gustavsson
och Lars Bergenholtz.
Alla vi andra som kom längre ner
i prislistan fick också priser i form
av bland annat kepsar och vi lyfter på dessa kepsar och säger Grattis, Grattis. Bra spelat på en mycket
krävande bana.
Under hemresan gick som vanligt
diskussionens vågor höga varför
så många slag hade gått snett och
varför hade inte puttarna ramlat i
som de skulle. Men trots alla missade slag och många fula ord var
alla överens om att vi hade haft en
mycket trevlig utflykt som vi särskilt tackar vår ordförande Bill Ö.
för. Det var han som hade valt resmålet.
Undertecknad kan varmt rekommendera ett besök på Rommelåsens GK som är en vacker men krävande bana.
Manne Johansson

Det spelades även
en lagtävling och den
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Text: Jan-Erik Åkesson
Bild: Jan-Erik Åkesson & Ulla Sibner

Gåsagolfen
Gåsagolfen satte punkt för årets tävlingssäsong och det blev en fin dag på vår bana som
höll hög klass trots den regniga sommaren.
83 spelare kom till start i de tre klasserna och
det bjöds på fin golf på sina håll.
Gåsagolfen som funnits sen urminnes tider och
sponsras av tävlingskommittén är en traditionsrik
tävling som ingen vill missa, trots att det är sen höst
och snön väntar bakom knuten.
Morgonen var kylig och det var ”vante-på-läge”
men efterhand blev det riktigt behagligt väder. Kanonstarten gör att promenaden ut till respektive hål
före start blir en rejäl uppvärmning. Jisses vad det är
långt att gå när man inte får spela sig fram.
Som vanligt delades det ut birdiekycklingar i parti och minut och det var 20 spelare som gjorde birdie
och blev en kyckling rikare. Anders Andersson kläm-

de i med en eagle på hål 4 och fick en dubbelkyckling
som belöning. Egentligen skulle han haft en örn men
en sådan fanns ej att tillgå av olika skäl.
A-klassen vanns av Patrik Nilsson på 64 slag och
han gjorde hela 4 birdies i sin kanonrunda. Patriks
skånska påbrå passade väl in i Gåsatävlingen. Klass B
vanns av Tobo-spelaren Anders Wernersson på 38 poäng och i C-klassen segrade Linus Olsson också på 38
poäng.
Golfåret går snabbare än tåget och planeringen
för nästa tävlingssäsong startar som vanligt framåt nyår. Tävlingskommittén tackar för visat intresse från sponsorer, tävlande och inte minst från banpersonalen. Har du idéer om tävlingsformer och dylikt, hör av dej.
Tack för i år!
Tävlingskommittén
Anders
Wernersson
Linus Olsson

Patrik Nilsson
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Vår trogne Ingvar Palm.

Väl påklädda!

Puttövning
Efter 7 hål hade killarna Anders,
Christian och Patrik sammanlagt
6 birdies!

Dagens vinnare i A-klassen, en äkta gåsapåg,
Patrik Nilsson: 64 netto! 4 birdies!

Eftersnack!

Ingen samåkning här inte...!
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B Föreningstidning

LAGAN
Porto betalt
Port payé
P28

Till sist…
Vägbeskrivning
Sväng in på Hammarskolans skolgård från Gängesvägen. När ni
kommer in på skolgården ligger
Inomhushallen direkt till höger.

Ordningsregler

Träning i golfhallen

* Lokalen är larmad följ instruktioner på plats. Utlöst
larm medför utryckning från
vaktbolag.
* Lokalen ska vara tom kl. 22.00
alla dagar.
* Vi har tillsammans ansvaret för
lokalen och att den sköts. Lämna lokalen i det skick ni vill ha
den i när ni kommer!

Golfhallen ligger vid fd Hammarskolan. Kostnaden är 300:- för senior och 100:- för junior. Då har ni tillträde kl. 17.00 - 22.00 måndag - fredag och kl. 08.00 - 22.00 lördag söndag under vintersäsong.

Tillträde till lokalen fås genom att ta kontakt med kansliet på golfklubben på 0372-30450 eller via mail
info@lagansgk.se. Vi aktiverar då ert medlemskort som
ger er tillträde enligt ovanstående tider. Aktivering av kort
sker endast 1 gång/vecka så var ute i god tid. Vi fakturerar avgiften.

Måndag - torsdag kl. 17.00 - 19.00 kommer diverse gruppträningar att hållas av våra tränare och de har då
företräde till hallen.

Kaffe, choklad och läsk mm finns att köpa i golfhallen.
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Medlem, som löst avgiften till golfhallen, ges möjligheten att ta med gäster för träning. 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.

