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Gallring av skogspartier
Styrelsen har träffat ett avtal med Sydved om gallring av 6,5 ha skogspartier, främst på banans
västra sida. På kartan är de berörda områdena inringade med gul färg. På östra sidan om E4:an
kommer gallring av enskilda träd att göras, främst träd av dålig kvalitet eller de som står för tätt.
Avverkningen är planerad att starta vid månadsskiftet februari/mars. Innan Sydved sätter igång
skall klubben utföra underröjning i så många partier som möjligt. Det innebär röjning och
utdragning för flisning av materialet. Röjargänget jobbar alla onsdagar mellan 08.00 – 12.00.
Om du har möjlighet att hjälpa till att dra ris är du välkommen till maskinhallen, infart från
Sandåsgatan. Ta med fika.
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– Ett nödvändigt arbete, ingen
avverkning har skett sedan 27-
hålsbanan byggdes 2002, säger
Bengt Elfving, ny banchef från
årsskiftet. -Jag har också tittat
på och godkänd avverkningen
på östra sidan.

Planeringsmöte med Jonny Karlsson, Kjell Brage,
Curt-Ove Johansson, Bruno Edgarsson, Nils-Olof
Johansson och Bengt Elfving.

Gubbselfie 23 januari

Många rishögar blir det!
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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 2019 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 Jan-Inge Roubert ordf. i hcp-
kommittén om du har synpunkter/frågor om din handicap. Revisionen genomförs första dagarna i
januari (men grundar sig på hur rapporten såg ut den 31 december).
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Information om nya golfreglerna 2019

Lagans Golfklubb bjuder in till regelkvällar angående ändringar i 
golfreglerna som träder i kraft 2019. 

Plats: Lagans Golfklubb restaurangen.
Måndag 11 februari klockan 18:00 eller måndag 4 mars 18:00

Fika serveras till självkostnadspris

Anmälan: till info@lagansgk.se märk med regelträff, anmälan till den 
11 februari senast 8 februari, till den 4 mars senast 1 mars.

Föreläsare: Lars Bergenholtz
Max 30 personer först till kvarn gäller.

Ladda gärna ner appen Rules of golf 2019
Träffen är kostnadsfri.

Välkomna 
Jan-Inge Roubert utbildningskommittén

Nu är det OK att putta med
flaggan i koppen även på 18-
hålsbanan. Lasse berättar mer om
alla ändringarna på regelkvällarna

SKRIV UPP I ALMANACKAN!
• Öppettider i kansliet under februari = kolla hemsidan
• 11 februari regelträff (anmäl senast 8/2)
• 1 mars Bistro 19 öppnar
• 4 mars regelträff (anmäl senast 1/3)
• 21 mars vårmöte på Garvaren
• 30 mars städdag (om vädret tillåter)
• 19 april påsk, banan öppnas (om vädret tillåter)
• 25 maj Golfens Dag

mailto:info@lagansgk.se

