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Städdag på banan
Alla som vill vara med och göra banan snygg inför
öppningen hälsas välkomna lördagen den 21 april
kl. 09.00. Ta på oömma kläder, ta med fika och
några trädgårdsredskap. Klubben bjuder alla som
varit med på ärtsoppa i restaurangen kl. 12.00, då
du får bekanta dig med vår nye krögare, Rickard
Liljeholm. Shopen har laddat upp med mycket
nytt. Du som varit med och städat får denna dag
20% rabatt bl.a. skor, kläder, handskar och kepsar.

Ta med en kompis till Golfens dag 26 maj!
Lördag 26 maj är det Golfens dag i hela Sverige och vi på Lagans GK
kommer att bjuda på massor av roliga aktiviteter och prova på-golf. Du
som medlem är hjärtligt välkommen – gärna tillsammans med familj
och nyfikna icke-golfande vänner.

Medlemsenkät, Players 1st – genomförs för andra året

Som ni redan vet deltar klubben i Players 1st, ett kostnadsfritt enkätverktyg som utgår från Danmark i
samarbete med Svenska Golfförbundet. Över 300 svenska klubbar deltar i verktyget.
Enkäten kommer att gå ut via mail tre gånger per säsong till en tredjedel av medlemmarna varje gång,
slumpmässigt utvalda. Första enkäten för året skickas ut den 30 maj och övriga två 26 juli och 12
september. I den ställs frågor kring bland annat bana, klubbhus, tränare, etc.
Vi i klubbledningen ser gärna att så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten. Resultatet från

era svar kommer att bli ett viktigt verktyg för oss i utvecklingen av klubbens verksamhet.

Driving rangen vid Laganland öppnar onsdagen den 11 april kl. 12.00
Rangekort finns att köpa i klubbhuset.

Betalning kan också göras med polletter eller betalkort



Presentation av Banutvecklingsgruppen
Alla golfbanor genomgår förändringar i större eller mindre omfattning. Från att ha startat som en 6-
hålsbana för drygt 50 år sedan är Lagans GK idag en golfanläggning med en 18 hålsbana, en 9-håls pay-
and-playbana och två driving ranges. Idag är det Banutvecklingsgruppen (BG) som har till uppgift att,
som framgår av namnet utveckla banan på bästa sätt. Deltagarna i BG representerar olika kategorier
t.ex. dam, junior, oldboys, elit och tävling. Gruppen måste få ett godkännande från styrelsen innan en
ändring genomförs, eftersom den oftast medför kostnader.

BG utarbetade i fjol ett ”Måldokument och Kvalitetsmanual för Lagans Golfbana”. Dokumentet ligger
som underlag för skötselplan och budget. BG vill på detta sätt skapa en ökad förståelse för hur
kopplingen mellan kvalitet och ekonomiska resurser hänger ihop. Varje hål har analyserats och BG
redovisar förslag till förändringar av olika slag, se exempel nedan. Dokumentet kommer att finnas
tillgängligt för alla medlemmar på hemsidan inom kort. Mer information följer.

På vårmötet gav Jonny Karlsson, klubbens Headgreenkeeper, en statusrapport över banan och
nämnde även måldokumentet. En närvarande ställde en fråga hur medlemmarna kan bidra med
synpunkter på banans utveckling. BG tar gärna emot förslag, skriftliga via mail: info@lagansgk.se och
med rubriken Banutveckling – förslag. Förslagen kommer att behandlas på BG´s möte och
förslagsställaren kommer därefter att få ett svar.
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Medlemmar i Banutvecklingsgruppen 2018
Dick Nilsson (ordf.) Helena Tideman, Birgitta Hasselgren, Gert Werner, Mattias Keynemo, 

Lars Bergenholtz, Anders Werner, Jonny Karlsson, Susanne Liljeholm 

Nr Föreslagen åtgärd Klart

Öppna upp så  att green syns  från klubbhuset

Visuel l  kontakt klubbhus  och tvärtom

Markbered kul len ti l l  vänster innan green för kl ippning

Förenkl ing av spel , lättare att hi tta  bol len

Slyröjning kort höger om green

Förbättra  synintryck och bol letandet, bol len söker s ig di tåt

Markbered vänster 200 m fram, ytan mot 8:an

För att s tyra  bort spelet från hål  18
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Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf:

• Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift)
• Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
• Egen träning på drivingrange
• Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) 
• Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde
• Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som 

bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
• Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som 

friskvårdsförmån.
Läs mer på Golfförbundets hemsida, följ länken: Info om friskvårdsbidrag för golf

Golf godkänns som friskvårdsbidrag 
Ett efterlängtat beslut, som innebär att du som utövare kan få bidrag för en rad aktiviteter
inom golfen. Arbetar du på ett företag som beviljar friskvårdsbidrag kan du från i år ta del av
detta bidrag. Känner du någon som har slutat att spela golf, eller kanske någon som är
intresserad att börja? Berätta då om de nya förmånliga villkoren som golfen nu har tack vare
detta bidrag. Klubben har plats för nya medlemmar!

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. Behöver du hjälp,
kontakta kansliet på klubben.
Gå in på Min Golf/Mina sidor/Inställningar/Mina uppgifter. Kontrollera och rätta, om något är fel.

http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/friskvardsbidrag/

