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Klubbens dag 9 maj
”Klubbens dag” den 9 maj bjöd på sol och en fin bana för
besökarna. För de som ville så kunde man slå ut bollar på driving
range, åka golfbilssafari eller testa på att putta.
För de som var sugna på något gott så var kylen fylld med goda
mackor från Bistron eller kunde man få en nygrillad korv.
Några av besökarna under dagen var bland annat William Elfving 
och Alwa Björkman Kjellman. William slog boll efter boll utan att bli 
trött och Alwa gillade att putta. Innan dagen var slut var det några 
besökare som skrev in sig på gröna kortet kurs.

Succé för vår Bistro och Restaurangen
Många är vi som har uppskattat att kylen är välfylld med kall dricka 
och goda mackor i alla möjliga storlekar till bra priser i Bistron. 
Restaurangdelen öppnades för någon vecka sedan och på menyn 
serveras enklare rätter och man kan även beställa smörgåstårtor för 
avhämtning.

Nytt i juli blir att klubben kommer att få utskänkningstillstånd så då 
kan besökarna i restaurangen få beställa en öl eller glas vin till 
maten.

Utökad service för elvagnar och husbilar
Vi har nu byggt om vagnboden och har fler platser för elvagnar, är 
ni intresserade kontakta kansliet för information om pris och 
tillgänglighet.
Även ställplatserna för husbilar har blivit fler och de är välutnyttjade 
av våra greenfee gäster.

Träningssugen?
Vi ser att många tränar flitigt på egen hand uppe 
på rangen. 
Håll utkik på hemsidan, snart kommer möjlighet 
att anmäla sig till gruppträning.

Dags för Golfveckan
Nu är det dags att lägga sig i träning för 
Golfveckan.  Den börjar den 6 juli och avslutas 
lördagen den 11 juli. För information om vilka 
tävlingar och anmälan gå in på hemsidan och 
kalendern.
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DAGENS ROS
Går till Anne Ewers och alla ni andra som ställt upp under våren för att hålla
verksamheten igång .  I sjukdomstider och under rådande omständigheter 

så är er insats GULD värd för Lagans GK.

Sveriges Nationaldag firad med flaggaktivitet
Tack alla ni som kom och firade Sveriges Nationaldag på Lagans Golfklubb. Vädret var kanske inte det bästa 
men humöret var i topp på alla och inte blev det mycket sämre efter kaffe och en god tårtbit.

Dagens aktivitet gick ut på att pryda vår vackra golfbana med svenska flaggor och de som gjorde det bäst var 
Elon Svensson och Hugo Samuelsson. Våra duktiga juniorer satte sin flagga mitt i ”koppen” på hål 8. På samma 
bana hittade vi även dagens ”tvåor” Dennis Johansson och Stefan Heiden från Bredareds GK. Nästa flagga, 
aktivitetens trea, sattes fint ute till vänster på hål 8 av Eva Tysell och Henrik Larsson.

Det var inte bara flaggor som visade att man firade Sveriges Nationaldag på Lagans GK, några av deltagarna 
hade klätt sig i blått och gult eller huvudbonad i dess färger. Såg även någon som hade en blågul ”rosett”.

Klubbens ordförande Anneli Roubert var ute och inspekterade flaggorna på hål 2 och tillsammans med maken 
Jan-Inge gjorde de Sveriges Nationaldag på Lagans GK till en bra dag och såg till att alla höll sig till 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De som satte ut de bästa flaggorna (Elon Svensson, Hugo Samuelsson, Dennis Johansson, Stefan Heiden, Eva 
Tysell och Henrik Larsson)  har en gåva från klubben att avhämta i klubbens kansli.

GRILL OCH SERVERINGSHJÄLP
Vi behöver alla hjälpas åt för att få en bra trivsel och upplevelse runt omkring  
våra anläggningar på Lagans Golfklubb. Har du lust att hjälpa till att grilla på söndagar 
eller servera i restaurangen - lämna intresseanmälan till bistro@lagansgk. se


	Slide Number 1
	Slide Number 2

