
Välkommen till stora rangen den 24 april 
mellan 15.00 – 19.00. Är du intresserad av 
en personlig kostnadsfri utprovning, ring 
och boka tid - 0372 – 304 50.  

Gruppträning
Den populära träningen med Henrik Larsson och Thomas Wester 
fortsätter  även i år. Titta in på hemsidan, följ länken:   Gruppträning
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Grand Opening – 18-hålsbanan
Den 15/4 öppnas GIT för bokning av starttider
OBS! Start från hål 10

Premiärerbjudanden från ”Din egen Golfshop”
• Clubpiké tröja 200 kronor!
• Handskar – välj tre betala för två!
• Upp till 50% på utvalda produkter

Bistro 19 är igång……

Ändrad startordning
Höstmötet godkände en motion att starten varieras

varannan vecka. Den här skylten finns nu tee på 1 och 10

kl. 12.00

Kan du inte vara med nu kommer en ny 
chans den 7/5 då Calloway är på besök. 

Lagans GK kommer att ha en monter framför entrén till Ljungby
Arena. Mässan är öppen 10.00 – 16.00. Vi behöver bli några
fler unga, äldre, damer och herrar som vill hjälpa till att ”sälja
in” vår förening och visa på bredden i vår verksamhet.

Kontakta Annika Johansson:
a.j@netatonce.netKlicka och läs om mässan

http://www.lagansgk.se/se/golfkurser/grupptraning/anmalan-grupptraning-2019
https://www.ljungby.se/foreningsmassa2019
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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. Behöver du hjälp, kontakta kansliet på klubben.

Gå in på Min Golf/Mina sidor/Inställningar/Mina uppgifter. Kontrollera och rätta, om något är fel.

”Kanonslingan” = ny bansträckning på tävlingar
Vid årets tävlingar med kanonstart kommer en alternativ bansträckning att 
tillämpas. Den innebär att man inte kommer att passera undergången mer en två
gånger. Se exempel på scorekortet. 

Hej,
Jag är klubbens ansvarige för 
Pay&Play banan /stora rangen. – Det 
finns nu en veckoplanering med  
ansvariga för varje  arbetspass. Vi har 
fått bra respons från många 
medlemmar som lovat att ställa upp. 
Vi behöver dock bli några fler som 
kan hjälpa till. Ring mig så får du mer 
information: 0705-180637. Tack på 
förhand / Bo Westlin


