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Nya styrelsen  
Vid höstmötet i november valdes en ny styrelse, som  består av nio personer. Stående fr. v.: Jonas 
Fredriksson (även ordf. i Marknadskommittén), Anders Werner, suppleant NY (kommer att ansvara 
för juniorverksamheten), Dick Nilsson (Banutveckling och ordf. i Lagans Golfbana AB), Stefan 
Rydergren, suppleant (Kommunikation/Information). Sittande fr. v: Anders Johansson, vice 
ordförande, Per Gannerud, ordförande, Annika Johansson NY ledamot och Mattias Keynemo NY 
ledamot.   

 
 
 

Camilla Alklid,  
sekreterare 

 

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.   
 
Gå in på Min Golf/Mina sidor/Inställningar/Mina uppgifter. Kontrollera och rätta till om något är 
fel.  

Handicaprevision 
Lagans GK´s handicapkommitté har för 2018  valt att vara med i den automatiska handicaprevisionen 
som görs av Svenska Golfförbundet via GIT-systemet. Automatisk revision görs enbart för höjning av 
handicap. Eventuella sänkningar görs fortfarande manuellt, kontakta hcp-kommittén om du har 
synpunkter/frågor om din handicap. Revisionen genomförs första dagarna i januari 2018 (men 
grundar sig på hur rapporten såg ut 31 december). Läs mer, klicka på länken.  
www.lagansgk.se/se/kommitt-er/handicap.  
Jan-Inge Roubert, ordf. i hcp-kommittén 
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Medlemsinformation från Styrelse och Kommittéer i Lagans GK 

    Rättelse:           I förra numret av Nya Lagandan stod det att i motionen till ny bansträckning 
 skall man ”spela 14  hål på östra sidan av E4:an i en följd”. Det skall vara västra sidan av E4.  

Banan  prioriteras 
Under 2018 kommer stort fokus att läggas på förbättringar av bana och de båda driving rangerna. 
Medlemsenkäten Players 1st gav många bra synpunkter till Banutvecklingsgruppen.  
 
Vår klubbrådgivare, Sandra Tancred, från SGF, rekommenderade på höstmötet,  att ”inte ta allt på 
en gång”. Hennes råd var att göra en analys av nuläget , ha en målsättning och därefter göra en 
åtgärdsplan. Nya Lagandan kommer att följa  och löpande redovisa alla förbättringar.  
 
Redan nu kan vi informera om  vad som  har gjorts i höst: 
 Dränering av foregreener på hål 10, 12, 16, 18 samt bakom 2:ans green. 
 Renovering av bunkrar, byte av sand. 
 Fällt träd och röjt sly mellan hål 6 och 7, samt utmed vägarna på pay-and-playbanan. 
 Byte av spridare vid 12:ans green 
 Renovering och målning av bollhuset vid pay-and-playbanan 
… och här är några beslutade åtgärder på förbättringar inför nästa säsong: 
 Green 1 och 2 skall torvas i ytterkanterna, ca. 350 m² , februari/mars  
 Nya utslagsmattor skall anskaffas till båda driving rangerna 
 Nya bollar till stora rangen skall finnas till nästa säsong 
 Kameraövervakning och  digital informationstavla vid stora rangen / Pay&Playbanan  
 

 
 

   

Banöppning? 
Påskafton är redan den 31 mars nästa år, vädret 
avgör om banan kan öppnas redan då.  Vi håller 
tummarna – och återkommer med besked när 

det närmar sig.  
Hälsar klubbens Greenkeeper 


