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Utbildning i nya handicapsystemet
Ett nytt handicapsystem som kommer att gälla över hela 
världen träder i kraft  den 1 mars. Utbildningskommittén 
bjuder in till två informationsträffar:
• Klubbhusets restaurang den 11 februari
• 10.00-11.30 eller 18.00-19.30.
• Utbildare är Jan-Inge Roubert och Lars Bergenholtz
Anmälan görs via mail till info@lagansgk.se senast den 9/2.
Skriv vilken tid som du vill deltaga i din anmälan. 
VÄLKOMMEN!

Styrelsen i Lagans GK 2020 fr.v. Jan Svensson, Thomas Winninge, Anne Ewers, Catarina Sandahl,
Gerd Almlöf, Anders Nilsson, Bengt Elfving och ordförande Anneli Roubert. Infälld: Anders Werner 

Styrelsen består nu av nio personer, 
sju ordinarie ledamöter och två 

suppleanter. Genom  stadgeändringen 
beslutade höstmötet  att minska 

styrelsen med en person. Tre nyvalda 
medlemmar hälsas välkomna och 

önskas  lycka till: Gerd Almlöf, Anders 
Nilsson och Jan Svensson. 

Klicka på länken och läs mer om…..
Ansvarsområden i styrelsen

Foton på golfbanan

Feb 2020 Feb 2019

Jakten på ny krögare pågår
Inför den stundande säsongen söker klubben en krögare 
som kan driva Bistro 19 vidare. En grupp bestående av 
Anneli Roubert , Anders Nilsson och Thomas Wester jobbar 
med att få fram en lösning. 

Vid styrelsemötet i januari diskuterades ett par olika 
alternativ, men det fanns en del oklarheter och därför 
kunde inget beslut fattas. Förhandlingar pågår och besked 
kommer så fort alla bitar har fallit på plats. 

http://www.lagansgk.se/se/klubben/organisation/styrelse-1
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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.

Tidningen Svensk Golf såldes av Svenska Golfförbundet år 2015 till Egmont Publishing. Från 1/6 2020 kommer 
tidningen inte längre att sändas ut gratis till medlemmar i Sveriges golfklubbar. Årets tre första nummer 2020 får 
du som vanligt, men vill du fortsätta att få tidningen i brevlådan måste du beställa en prenumeration. 
Om du prenumererar genom Lagans GK, får klubben 40 kronor, som går direkt till juniorverksamheten

Klicka på länken för att få mer information och där du också kan prenumerera och stötta våra juniorer!

Prenumerera på Svensk Golf

Om du prenumererar genom Lagans GK, 
får klubben 40 kronor, som går direkt till juniorverksamheten

https://www.svenskgolf.se/artiklar/artiklar/20191210/prenumerera-pa-nya-svensk-golf-via-din-golfklubb/

