MEDLEMSBREV 2021
2020 blev det märkligaste året på mycket länge för många golfklubbar. Det
började trögt med en coronapandemi som bröt ut och satte stopp för alla
tävlingar långt in i juni, men avslutades med rekordartat intresse för sporten.
Den 9:e april, på skärtorsdagen, öppnade banan med ordinarie tees och greener.
Det var länge sedan vi kunde öppna så tidigt!
Under 2020 startade vi den långsiktiga processen att förbättra våra tees. Vi installerade automatisk
teebevattning, vilket innebär att vi från och med nu kan vattna tees på nätterna när det verkligen gör
nytta. Detta var en investering på 25000:- som vi tror kommer höja banan ytterligare
På slutet av säsongen fick rangen ett ansiktslyft. Vi investerade i nya flaggor samt nio nya
slagmattor. Vi passade även på att rensa ogräs och lägga dit nytt grus. Satsningen fortsätter under
2021 med nya bollar i automaten. I samma veva gjorde vi även förändringar på hål 9. Efter en
banvandring med SGF´s bankonsulent Mikael ”Bobban” Frisk togs beslutet att fälla tre träd i
dungen. De började bli så höga och hade en störande inverkan på vissa flaggplaceringar. Efter
provspel var vi överens om att det gjorde att hålet blev bättre.
Vi fortsatte under året vårt arbete med att nyrekrytera, stötta och behålla medlemmar. På tisdagar
fanns möjlighet att komma och träna utan kostnad. Detta var ett mycket populärt inslag, som ledde
till välfyllda övningsområden. Alla är välkomna på våra tisdagsträningar!
När vi summerar 2020 kan vi konstatera att vi haft ett fantastiskt år på LGK. Banan stängdes den
17/11, vilket innebär att vi hade den längsta säsongen på mycket länge (någonsin?). Det kom över
800 gäster, en siffra som inte synts till sedan golfboomen på 90-talet. När väl tävlingssäsongen kom
igång slog vi deltagarrekord. Vi vill ju inte ha pandemin kvar, men det ökade intresset för golf
behåller vi gärna!
Bifogat med detta brev finns Er faktura för säsongen 2021. 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 2021:
 Dränera vid greenen på hål 3 & 6
 Anlägga ny tee 38/46 på hål 5 samt förstora tee på hål 7
 Installera målring och målcirkel på driving rangen
 Separera teebevattningen hål 5 och hål 7. Just nu går de på samma kran
 Inköp av en nya rangebollar, gula med tryck
 Trycka en banguide
 Färdigställa ställplatsen för husvagn/husbil

Kallelse till vårmöte 2021
Härmed kallas medlemmarna och innehavarna av spelrättsbevis i Lundsbergs GK till vårmöte,
tisdagen den 31 mars.
Tid: Klockan 18:00
Plats: Digitalt möte
Anmälan om deltagande görs via hemsidan. Där finns även föredragningslistan och inom kort
budget 2021, Verksamhetsberättelse 2020 samt Verksamhetsplan 2021.
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 2020.
Med vänlig hälsning styrelsen Lundbergs GK genom
Joakim Kristoffersson, ordförande

golf@lundsbergsgk.com

