
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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Lagandan 2018-05

Medlemsinformation från Styrelse och Kommittéer i Lagans GK         21 maj 

Catarina

Ta med en kompis till: 
PROGRAM

• 11-12  Juniorintroduktion, lilla rangen vid klubbhuset.
• 12-13 Damintroduktion, lilla rangen vid klubbhuset.
• 10-11 och 13-14. Golfbilssafari, vid klubbhuset.
• 11-14  Restaurangen har öppet. Bjud din kompis på lunch – men betala 

bara för en tack vare krögarens ”Dubbelt Upp” erbjudande.
• Från 14.30 bjuder vi in till Golf-quiz på balkongen - Tema: Dubbelt upp!

Prova på golf, Pay & Play vid Laganland (klubbor finns att låna i klubbhuset)

Öppet mellan
10.00 – 14.00

Rickard Liljeholm är ny krögare på Lagans GK
Att jag bytte mitt tidigare jobb inom reklam och försäljning till
att jobba som kock har jag aldrig ångrat, inleder Rickard vårt
samtal. Det var för 10 år sedan som nu 52-årige Rickard
Liljeholm fick jobb på en välrenommerad restaurang i Malmö.
Efter det har det han varit anställd på ett antal olika
restauranger runt om i Skåne. - Jag har drömt om att en dag
starta något eget och nu har det blivit verklighet. Min
målsättning är att servera hemlagad mat på plats, inga
halvfabrikat. Det har tyvärr varit en längre ”startsträcka” att
komma igång än jag räknade med från början, vilket jag
beklagar. Nu planerar jag att köra igång vecka 21. Välkomna!

Banförändringar – var med och lämna förslag!
I förra numret av Nya Lagandan fick du information om hur
Banutvecklingsgruppen (BG) jobbar med att ständigt utveckla vår
golfbana. Nu kan du läsa vilka tankegångar som finns på
förändringar, hål för hål – och även åtgärder som är genomförda. Du
hittar informationen på websidan: Banorna/Banförändringar.

BG tar gärna emot förslag, skriftliga via mail: info@lagansgk.se och
med rubriken Banförändringar – förslag. Förslagen kommer att
behandlas på BG´s möte och förslagsställaren kommer därefter att
få ett svar

mailto:info@lagansgk.se


Läs mer i den nya banguiden, 
som finns i receptionen

Volvo World Golf Challenge firar 30 år och är en av Sveriges 
populäraste golftävlingar. 

En partävling med klubbkval över hela landet där du har chansen att gå vidare
till regionfinal och Sverigefinalen i Göteborg. Där avgörs vilka som som får

representera Sverige i den stora världsfinalen.

När:
Lördag den 2 juni

Var:
Lagans Golfklubb

Program:
07.00 frukost på Ahlbergs Bil (valfritt, anges i anmälan

08.00 Lösa ut scorekort och information 08,30
09.00 Kanonstart

från c:a 14.00 lunch och prisutdelning på Ahlbergs Bil

Välkomna önskar Ahlbergs Bil och Lagans GK

Världsfinal 2017 – Fan Court, Sydafrika



Catarina

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.

Medlemsenkät, Players 1st – genomförs för andra året

Som ni redan vet deltar klubben i Players 1st, ett kostnadsfritt enkätverktyg i samarbete med
Svenska Golfförbundet. Över 300 svenska klubbar medverkar. 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.

Vid höstmötet presenterade golfförbundets klubbrådgivare, Sandra Tancred resultatet av 2017
års enkät. Hon förklarade bl.a. hur svaren på de olika frågorna påverkar resultatet. Svarar man
9-10 är man positiv dvs. en ambassadör, svarar man 7-8 är man passiv och svarar man 0-6 är
man negativ. Kan vara bra att känna till när du besvarar frågorna i enkäten.
Det är skillnaden mellan hur positiva ambassadörer och negativa ambassadörer utvärderar
varje område. Är siffran tex 46 betyder det att de positiva ambassadörerna utvärderar detta
område 46 punkter högre än de negativa ambassadörerna.

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.

NEGATIVA POSITIVAPASSIVA

Ambassadörspoäng  =  % Positiv  - % Negativa

- Nu är vi tillbaka! Nya mattor och nya bollar på stora rangen
Vecka 21 målas driving range huset av oldboysgänget


