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Golfvänner!

Den varmaste sommaren på flera hundra år går mot sitt
slut. En underbar sommar för alla som älskar att sola och
bada, men också en sommar som varit en utmaning för
våra golfklubbar. Klubbarna har helt olika förutsättningar
för att möta en sådan här extrem sommar. Tillgång till
vatten eller inte. Gamla bevattningsanläggningar i stort
behov av reparation eller välfungerande moderna. Ökade
kostnader för reparation av förstörda fairways mm.

Värmen har också inneburit färre bokade sällskapsronder,
minus 7%. Siffran är den sämsta sedan 2013! Inte så
konstigt tycker jag som flera gånger hellre valt badet
framför golfen och därför hoppas på att nedgången är
tillfällig!

Mer oroande är att antalet medlemmar i Sverige visade
minus 7017 personer i mitten av augusti. Kanske delvis
också kan förklaras av värmeböljan och att man inte kom
igång med sin golf på försommaren. Siffrorna visar dock att
det är stor skillnad mellan klubbar och distrikt.

Två av tre klubbar i Sverige minskar i medlemsantal.
Småland är ett av tre distrikt där siffrorna är positiva plus
500 medlemmar. Men även här är det stor variation mellan
klubbarna. Våra bankonsulenter och klubbrådgivare står
nu på tå för att hjälpa de klubbar som har problem.

Lagans GK hade 49232
bokade sällskapsronder
t o m 31/8 vilket är en
ökning med 1% jämfört
med samma period
2017.

Lagans GK hade 881
medlemmar den 31/8,
vilket 3% färre än 2017,
men samma antal som
2016.
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Den 12 september går klubbens sista del av medlemsundersökningen för 2018 ut till er

medlemmar. Undersökningen genomförs, för klubbens räkning i samarbete med Svenska

Golfförbundet. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, restaurang och

träning, och i vilken grad du rekommenderar ett medlemlemskap till anhörig eller vän. Detta

ger klubbledningen ett utmärkt underlag för att vi ska få reda på vad DU har för syn på

klubbens verksamhet och golfanläggningen.

Resultatet av undersökningen ligger till grund för vårt arbete med att göra rätt prioriteringar

och sätta upp mål för klubbens framtid varför det är mycket viktigt att vi får in så många svar

som möjligt.

Ditt svar är viktigt

Flera av er har redan fått enkäten under året, då den är uppdelad i fler omgångar. Då

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

du som får undersökningen denna gång 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.

Har du inte varit med i undersökningen tidigare i år, eller inte får något mail den 12 september,

titta i din ”skräppost” och se om mailet fastnat.

Super-september 5 tävlingar kvar

15/9 Juniorernas Irish Greensome – ställ upp och stöd våra duktiga juniorer
22/9 Crazy Scramble – två flaggor på varje hål

30/9 Klubbmästerskap Foursome äkta makar, sambos och övriga
5/10 After Golf – 6 hål, quizz, musik, mat och dryck på Bistro 19

6/10 Rosa Bollen – Röd Tee lagtävling öppen för alla individuell anmälan.
7/10 Lindwalls Korvjakt –säsongsfinal

För mer detaljer, titta på hemsidan

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.


