MEDLEMSBREV 2017
Välkommen till ett nytt golfår på Lundsbergs GK! Förra året blev
till slut en stor framgång för klubben. Efter en sen start med delvis
öppning av greenerna kunde vi mot slutet av säsongen njuta av
jämna och fina greener med bra rull. Vår satsning på ett skötselavtal
med Kristinehamns GK intensifierades under 2016, eftersom vi
satsade mer pengar även via dem för att få en bra bana. Vi var mycket nöjda med resultatet.
Bifogat med detta brev finns Er faktura för säsongen 2017. Passiva medlemmar betalar endast
medlemsavgift. Aktiva fullvärdiga medlemmar betalar medlemsavgift, spelavgift samt SGF-avgift.

Nyheter på anläggningen
Det här är några av de saker som vi planerar att utföra under 2017:











Sätta upp informationsskyltar om Hektometertees/rekommenderad Tee, samt
vägvisare till Hål 1 samt Driving Range
Förbättra kvalitén på bunkrar och tees
Flytta teetavlorna på hål 2 och 3 från Tee60 till lämpligare plats.
Klippa fairway-strängar från tees på de hål det finns behov, för att öka finishen på
banan
Färdigställa Tee38 på hål 7 samt Tee60 på hål 8
Upprätta en skötselplan för LGK, där vi går igenom hål för hål hur vi vill att det ska
se ut, samt förslag på förändringar och förbättringar
Måla klubbhuset
Skaffa någon typ av profilkläder med klubbens logotype
Upprätta en åtgärdsplan för att nyrekrytera, stötta och behålla medlemmar
Bjuda ut Storfors kommuns politiker och tjänstemän till banan för att berätta om vår
verksamhet

Kallelse till vårmöte 2017
Härmed kallas medlemmarna och innehavarna av spelrättsbevis i Lundsbergs GK till vårmöte,
onsdagen den 15 mars 2017.
Tid: Klockan 19:00
Plats: Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors
Anmälan om deltagande görs via hemsidan. Där finns även föredragningslistan och inom kort
Verksamhetsberättelse 2016 samt Verksamhetsplan 2017.
Våra vårmöten har varit välbesökta och det vore kul att fortsätta den trenden!. Under punkten övriga
frågor finns det möjlighet att diskutera idéer och synpunkter på hur vi kan fortsätta att utveckla vår
anläggning.
Klubben bjuder på fika.
Välkomna!

Övrigt
Precis som ifjol är ett viktigt mål att bli fler juniorer i klubben. För att detta ska bli verklighet
behöver vi bli fler ungdomsledare. Tanken är att erbjuda golf både på banan, övningsområdet och
inne i Storfors! Den nya utbildningen för juniorer med spel från 30m, 50m och 100m underlättar
övergången till lång bana. Så är Du intresserad av att hjälpa till på juniorsidan, hör gärna av dig till
klubben.
Sponsorer är ett annat viktigt inslag för Lundsbergs GK. Om Du som läser detta representerar ett
företag som kan tänka sig att sponsra klubben så tar vi gärna upp kontakten med Er.
Vi vill dessutom passa på att tacka de sponsorer som stöttat oss under 2016.
Med vänlig hälsning styrelsen Lundbergs GK genom
Joakim Kristoffersson, ordförande

