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Juniorträningen startar den 11 maj

• Juniorkommittén tillsammans med Thomas Wester anordnar
juniorträningen på måndagar mellan 18.00-19.00 under vecka 20-
27 och 33-37.

• Alla Lagans GK’s medlemmar som är mellan 7 år och t.o.m. det år
du fyller 21 år är välkomna att deltaga i träningen.

• Det kommer också att erbjudas "drop-in" samma perioder som
ovan på torsdagar 18.00 - 19.00

• Anmälan till 0372-30450 eller inof@lagansgk.se
• Träningen ingår i medlemskapet som junior hos oss i Lagans

Golfklubb. Alla som deltar i träning och är medlemmar erhålls
också ett rangekort. Enda kostnad är 50:- i pant för kortet, som
betalas tillbaka när det inte används längre.

Bistron har öppnat!

Lagans GK har bestämt sig för att driva bistron i egen regi och har anställt
Louise och Linda. Menyn kommer förutom ett brett sortiment av matiga
mackor, frallor och fyllda baguetter, att bestå av varierande rätter såsom
burgare, paninis, sallader och enklare husmanskost.

”- Vi är öppna för att variera utbudet av maträtter under säsongen. Allt för
att tillgodose våra kunders behov och önskemål. Vi erbjuder även
beställning av smörgåstårtor och mackor för avhämtning”, säger Louise och
Linda. Bistron är öppen för alla, välkommen till oss.

• Öppettider: måndag – torsdag 12–18 och fredag – söndag 12-16

• Kontakt: telefon 0372- 30471 eller bistro@lagansgk.se

Aktiviteter 

• Information om föreningen, hur man blir medlem och hur man tar 

”Grönt kort”…

• Prova på golf med stöd av duktiga golfare på lilla rangen

• Visar golfklubbens anläggning via ”golfbilsafari” under pågående spel

• Korvgrillning och fika!

• Funktionärer finns på plats och tar emot i grupper om max 4 personer

• Fina erbjudanden i vår välsorterade golfshop

Välkommen till klubben den 9 maj 10.00-12.00
… och ta med en  vän som vill prova på

mailto:bistro@lagansgk.se
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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.

Nu är det mycket på gång på klubben!

Den stora banan är öppen och välbesökt. Våren är här och det lilla vårregnet som kommit var välkommet. Vid ett 

styrelsemöte inspekterar vi översvämningen framför klubbhuset och konstaterar att vi har inga möjligheter att byta 

jordlagren för att öka genomsläppligheten där. Nästa möte meddelade vår Headgreenkeeper att tillflödet av vatten 

till golfbanan har sinat och vi behöver börja pumpa vatten från ån! 

Det är mycket i tillvaron som förändrar sig snabbt, både i miljön och i hur människor beter sig. Vi ser alla att folk inte 

vågar vistas fritt ute i samhället längre, men fler och fler upptäcker golfen som en klart möjlig aktivitet, trots risk för 

virusinfektion. Vi har nu lokala ordningsregler p.g.a. rådande pandemi, anslagna i klubbhuset, vilka visar oss alla hur vi 

kan undvika smittspridning och ändå ha tävlingar och trevliga rundor på banan. Vi kallar dem ”tillfälliga lokala regler” 

men det blir allt tydligare att vi måste lära oss hantera risker med coronavirus under en lång tid framöver.

Under maj månad drar trots samhällssmitta, flera aktivitet igång både under damkommitténs och juniorkommitténs 

försorg, liksom några enstaka gemensamma klubbtävlingar under anpassade former. Oldboysens tisdagsgolf är igång 

redan. Tyvärr inga samlingar vare sig före eller efter tävling och när vi behöver komma till, på samma golvyta efter 

varandra – håll avstånd och tvätta händerna länge, innan vi använder samma tryckknappar, handtag eller korvtång…

På Pay&play banan är kommittén i full gång att serva ”prova på” golfare och bollautomaten går för fullt. Vi kommer 

att plocka bollar oftare, med ny bil, så snart den är klar och nya målområden ska beställas till rangen. Vi har fått 

pengar från Dahlinfonden som bland annat ska gå till detta.

Vi har också jobbat extra mycket med planering för att hålla hög service till medlemmar och gäster på klubben. Vi vet 

med oss att alla kommer att undvika onödiga resor och kommer att spela fler rundor på hemmabanan än vanligt. Det 

är ett angenämt problem att titta på ett fullbokat starttidsschema. Det blir kul att följa antalet spelade rundor i Lagan 

i år – en statistik som bygger på att alla bokar tid för spel, men också bokar av om planerna ändras. 

Vår klubbchef är otroligt mån om oss medlemmar och har nu fullt upp med att både stötta våra nya golfare, nya 

medarbetare och möta upp de företag som håller demo-dagar för oss i Lagans golfklubb. Vi vill samtidigt hålla så 

långa öppettider som möjligt i shop/kansli och en hel grupp stöttar Thomas med det, då han jobbar utanför 

klubbhuset. Det kan dock bli så att han behöver stänga både för lunch och för golfträningar – hoppas ni medlemmar 

har förståelse för det, i så fall.

Vi kan nu varmt välkomna flera nya medarbetare också. Inte mindre än nio tjejer och killar är säsongsanställda för att 

sköta golfbanorna, rangerna, café och bistro. Alla är i uppstart med sina arbetsuppgifter och efter hand kommer de 

att hitta effektiv arbetsfördelning och visa goda resultat, är jag säker på. 

Kolla in hemsidan och Instagram för all följa utbud och erbjudande från klubbens egen bistro. 

Pelle Ewers med flera är mitt uppe i jobbet med utegrillplats och nya el-platser i stora vagnboden.  Kolla in nyheterna 

i shopen – inte minst de nya vagnarna….

Ni som har tid och möjlighet – använd digitala hjälpmedel för golfspelet. Se svenska golfförbundets hemsida för 

instruktioner om ni behöver hjälp! Lite tips om appar finns också anslaget i caféet….

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena, så ses vi på banan!

/Anneli Roubert Ordf.


