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Catarina

Lagans GK tillbaka i division I
Nu har klubbens elitlag för herrar återtagit en plats i
Division 1, Småland. Tävlingen avgjordes i Gränna den
20 och 21 juli med deltagande av elva lag. Lagan
slutade på en fin andraplats efter segrande Jönköpings
GK, endast 8 slag skiljde lagen åt efter två dagars spel.
De två bästa flyttas upp till div. 1 nästa år.

På fredagen spelades 2 foursome och 2 fyrbollar och
sista dagen spelades två foursome och fyra singlar. I
allt 72 hål för de spelare som deltog i alla ronder.
Lagans resultat, 590 slag innebar 14 slag över par,
segrande lag, Jönköping hade endast 8 slag mindre.

I Lagans lag deltog, Mattias Keynemo, Robin
Lundgren, Henrik Nilsson, Linus Olsson och Marcus
Olsson. Laget tackar Ahlberg Bil som stod för
transporten i en V90 CC. Stort grattis till grabbarna för
en fin insats!

Slutställning i Smålands div 2 i Gränna

Henrik, Robin, Mattias. Marcus och Linus



Catarina

Sommarhälsning från Sandra Tancred, Klubbrådgivare på SGF.

Vilket väder vi har, men tyvärr har den ovanligt torra och varma 
våren/sommaren gjort att många golfbanor har haft svårt att få 
vinterskadorna att läka ihop. Torkan är ett bekymmer och det behövs mer 
regn i stora delar av Sverige. Alla som jobbar med banan vill inget annat än 
att kunna leverera bra spelytor, men grundförutsättningarna saknas.

Läget har ökat övertidsuttaget och många sliter med att få sitt privat- och 
familjeliv att fungera när det är många tidiga mornar, sena kvällar och 
helger. Många inte mår bra just nu och personalen får gliringar från 
missnöjda golfare.
Vi behöver därför ALLA komma ihåg att stötta personalen på klubbarna 

med positiva tillrop i denna påfrestande tid.

Sandra Tancred,
Svenska Golfförbundet

NEGATIVA PASSIVA POSITIVA

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.
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.

Ambassadörspoäng  =  % Positiv  - % Negativa

Medlemsundersökningen Players 1st– 2:a utskicket
26 juli går andra utskicket av årets medlemsundersökningen - Players 1st. Undersökningen i samarbete 

med Svenska Golfförbundet, där över 340 svenska golfklubbar deltar. Undersökningen ger klubbledning 

ett utmärkt underlag för att vi ska få reda på vad DU har för syn på klubbens verksamhet och 

golfanläggningen. Medlemsundersökningen går ut via mail till en tredjedel av medlemmarna vid 

respektive tillfälle – 30 maj, 26 juli samt 12 september. I undersökningen ställs frågor om bland annat 

bana, klubbliv, restaurang och träning.

Ditt svar är viktigt!

Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du 

som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Tänk på att undersökningen skickas från 

Players 1st, varför det i vissa fall kan fastna i SPAM-filter. Var du inte med i undersökningen den 26 maj, 

eller inte fått något mail den 26 juli, titta i din ”skräppost” och se om mailet fastnat, annars får du 

enkäten den 12 september i år.


