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Styrelsen efterskänker medlemslån
Vid styrelsemötet i oktober var deltagarna överens
om att efterskänka sina medlemslån i klubben.
Förhoppningen är att denna gest kan inspirera andra
medlemmar att följa efter. Styrelsen vädjar därför till
samtliga medlemmar som har ett lån att hjälpa
klubbens ekonomi genom att efterskänka sitt lån.

Tag med din revers till receptionen på klubben och
lämna tillbaka den. Som tack för din insats kan du
välja att få två greenfeecheckar på Lagans GK eller
en Smålandsgreenfee. Du som redan har återlämnat
reversen får givetvis samma möjlighet att välja någon
av dessa presenter.

Styrelsemötet avslutades med att deltagarna symboliskt 
”rev sönder” sina reverser.  Du  skall däremot lämna in din 

revers och få en present som tack för din insats. 

Styrelsen tackar alla medlemmar, som genom sin välvilja underlättar 
förutsättningarna för att Lagans Golfklubb skall finnas kvar i framtiden. 

Namn Datum
Kalle Golfare 2019-12-11
Lisa Golfare 2019-12-13
Tuva-Lisa Andersson 2019-12-16
Eddie Eagle 2020-01-06
osv.
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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.

18-hålsbanan är stängd för säsongen från och med den 4/11.

Det kommer att finnas en 9-hålsslinga på klubbhussidan med spelordningen
10,11,17,18,1,2,8,9 inspelsgreen. Tänk på att det är vintertees och vintergreener som
gäller, samt att bunkrarna är ur spel. För bunkrarna gäller fri dropp, dock ej närmre
flagg.

De stora sakerna vi på banan nu kommer att ägna oss åt är följande:
• Renovera de trappor som finns på tees.
• Fortsätta med renovering av bevattningssystemet. Fairway är nästan klart och vi     

kommer att fortsätta att byta spridare till individuellt styrda på greenerna 7 och 3.
• Fräscha upp bänkar.
• Se över och rätta till bunkrar.
• Service av maskiner.
• Tömma bevattningen.
Detta är några av de sysslor vi kommer att ägna oss åt
under lågsäsongen.

Tack för i år – väl mött 2020!

Headgreenkeeper
Jonny Karlsson


