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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.

Nya medlemmar efterlyses till Tävlingskommittén
Johan Wallin, som varit ansvarig för tävlingskommittén i många år,
meddelade i samband med golfveckans sista tävling att han slutar efter
årets säsong. Även Magnus Persson och Jonas Svensson, som är de två
andra medlemmarna i kommittén kommer inte att vara kvar nästa år.
Stort tack för det förtjänstfulla arbete som ni utfört med klubbens
tävlingar!

Detta innebär att klubben idag står utan tävlingskommitté inför nästa
säsong. Nya krafter behövs som kan gå in och hjälpa till med
tävlingsverksamheten. Utan en kommitté blir det svårt att genomföra
några tävlingar! Är du intresserad att vara med och hjälpa till? Kontakta
klubbchef Thomas Wester, info@lagansgk.se eller styrelsens representant,
Mattias Keynemo, mattias@keynemo.se så kan de berätta vad arbetet
inom kommittén innebär. En utbildning kommer att genomföras när de
nya medlemmarna är på plats.

Magnus Persson och Johan Wallin

…. till Tävlingskommittén

Stöd våra juniorer!
Köp Ljungby-Häftet på klubben och stöd juniorernas
verksamhet. Häftet innehåller 24 rabattkuponger till olika
butiker och restauranger till ett sammanlagt värde av 1 853
kronor.

Vi har fått 50 häften av vår nye medlem, Gert Karlsson som
skänkt dessa till juniorernas verksamhet, tack Gert. Häftet
är giltigt till den 30 november.

………………………………………………………………………………………………………………

Anne och Pelle Ewers träffade 
den här fina räven på hål 6. 

En räv bakom örat ...
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Tre tävlingar till stöd för en bättre hälsa
24/8 ”Lillis” Retrogolf 5-årsjubileum PB, kanonstart

Epilepsifonden får 50 kr/person
1/9 Ett slag mot cancer, 3 pers scramble, kanonstart

Cancerfonden får 100 kr/lag
14/9 Elajogolfen G:sons Memorial, 2 pers scramble, kanonstart

Prostatacancerforskningen får 75 kr/lag

Klubbmästerskap 2019 - för alla!
21/9 Singelspel, slag, junior, H22>H80 och D40>D60
29/9 Foursome, slag ÄM/sambo

Grand Final – två annorlunda tävlingar
28/9 För sponsorer och ideella medlemmar. Anmälan till 
kansliet. Norsk Poängbogey (ett fritt kast med bollen per hål)
6/10 Lindvalls Korvjakt, flaggtävling, 2 pers scramble

Alla detaljer kring tävlingarna finns på golf.se

Välkommen till spännande tävlingar! 


