MEDLEMSBREV 2016
Välkommen till ett nytt golfår på Lundsbergs GK! Förra året blev
ett år med blandade känslor. Det positiva var att vi hade en väldigt
god anda i föreningen, både bland medlemmar och i styrelsen. Här
följer några exempel:
Vi gjorde banförändringar på hål 5 & 6 som blev mycket bra, vi
hade arbetskvällar med stort deltagande, vi var över 50 unika spelare på torsdagsgolfen samt slog
rekord i deltagande på avslutningsresan. Dessutom ett omtyckt matchspels-KM med 32 spelare!
Det negativa var givetvis greenerna. Isbränna och en besvärlig vår gjorde att vi fick dras med
skador på dem under hela säsongen. Detta kommer vara vår största prioritering under 2016, att
komma tillrätta med. Vår målsättning kommer även fortsättningsvis vara att vi ska vara en
lättillgänglig golfbana där alla ska trivas och vilja återvända.
Bifogat med detta brev finns Er faktura för säsongen 2016. Passiva medlemmar betalar endast
medlemsavgift. Aktiva fullvärdiga medlemmar betalar medlemsavgift, spelavgift samt SGF-avgift.

Nyheter på banan
Det tänkta genomförandet av övergång till hektometersystemet blev försenat under 2015. Nu är
allting klart och när säsongen sätter igång kommer nya skyltar att sitta ute. Stort tack till
Naverviken som gjort skyltarna åt oss! Från och med denna säsong kommer det alltså att finnas fyra
valbara tees:
• Tee60 kommer alltså att vara den längsta banan som mäter 5984m över 18 hål.
• Tee55 är nuvarande gul tee och den mäter 5456m över 18 hål.
• Tee46 är nuvarande röd tee och den är 4622m över 18 hål.
• Tee38 är en ny kortare bana på 3848m över 18 hål.
På detta vis skapar vi förutsättningar att möta alla golfare. Man kan få en riktigt tuff utmaning från
tee60, men vi erbjuder även alternativ att gå hcp-grundande ronder på kort bana för den som vill.

Kallelse till vårmöte/årssammanträde
Härmed kallas medlemmarna och innehavarna av spelrättsbevis i Lundsbergs GK till
vårmöte/årssammanträde, måndagen den 7 mars 2016.
Tid: Klockan 19:00
Plats: Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors
Anmälan om deltagande görs via hemsidan. Där finns även föredragningslistan och inom kort
Verksamhetsberättelse 2015 samt Verksamhetsplan 2016.
Ifjol hade vi ett högt medlemsdeltagande på vårmötet, vilket var mycket roligt! Vi tänkte försöka
bräcka det i år och behöver då Er hjälp. Under punkten övriga frågor vore det intressant 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 2015.
Med vänlig hälsning styrelsen Lundbergs GK genom
Joakim Kristoffersson, ordförande

