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Vad händer i klubben? 
Styrelsen har beslutat att utöka informationen om vad som 
händer i klubben. Ni som varit medlemmar några år kommer 
säkert ihåg medlemstidningen Lagandan.  Nu blåser vi liv i 
den igen. Den kommer att bli ett medlemsblad som 
regelbundet skickas ut som mail, lite oftare under säsongen 
och mindre frekvent under vintern.  Nya Lagandan kommer 
att innehålla kortfattad information från styrelse och 
kommittéer. Bladet kommer även att anslås i klubbhuset.   

Medlemsundersökning Players  1st 
Golfförbundet har initierat en  undersökning bland landets alla 
golfklubbar. Avsikten är att ta reda på vad  medlemmarna  
tycker om bana, shop, träning, restaurang, klubbliv, service etc.  
I vår klubb har  enkäter skickats ut vid tre tillfällen i maj, juli och 
september. Svarsfrekvensen ligger på 40 % vilket  anses vara en 
bra siffra.  Styrelsen kommer i möjligaste mån att,  ta hänsyn till 
och prioritera aktiviteter utifrån inkomna svar och önskemål.  

 
 
 

Trött på att ta  hem utrustningen? 
Det finns lediga skåp där du kan låsa in klubbor, 
vagnar och skor  efter avslutad runda. Det är  
bekvämt att slippa ta med  utrustningen fram och 
tillbaka. Kontakta kansliet om du är intresserad. Du 
som redan har ett skåp, städa gärna ur det för 
vintern, tack.  

Banan stänger för säsongen 
Den 29 oktober stänger vi sommargreenerna. På 
banans östra sida kommer nio hål med vintergreener 
att kunna spelas. Rekommenderad spelordning: 10, 11, 
17, 18, 1, 2, 8, 9 och gamla 9:an, som spelas mot 
ordinarie green.  

Boka in höstmötet i din kalender! 
Den 23 november har Lagans GK årsmöte. 
Reservera kvällen redan nu i din kalender. 
Kallelse och dokument kommer senare.    

Rätt uppgifter i medlemsregistret? 
Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är 
korrekta. Annars kan du inte få någon 
bekräftelse på starttider, tävlingsanmälan 
etc.  Klicka på länken och kontrollera dina 
uppgifter. Om något är fel meddela: 
info@lagansgk.se  
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Vill du  vara med och jobba för klubben? 
Många är engagerade i styrelsen, kommittéer, jobb 
på banan osv. Några har anmält sitt intresse i 
medlemsenkäten, men det finns plats för flera. Vill 
du vara med i gemenskapen? Hör av dig till vår 
klubbchef thomas.wester@lagansgk.se  
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