MEDLEMSBREV 2019
Välkommen till ett nytt golfår på Lundsbergs GK! Förra året blev ett
händelserikt år för klubben. Efter en lång vinter med mycket is på
banorna i regionen, så kunde vi öppna den 23:e maj med ordinarie
greener. Tvåans green var inte bra, men för övrigt klarade vi oss bra
från skador. När sedan den extrema torkan kom så klarade sig banan
fantastiskt bra med tanke på att vi inte vattnar fairways.
Vi satsade på tre banarbetare under 2018 och tillsammans med duktiga feriearbetare så höll de
banan i bra kondition under hela säsongen. Banan fick mycket beröm även av utomstående, en av
regionens bästa banor under 2018 var något vi fick höra och blev stolta över. Vi har också börjat
med lite större banförändringar. Greenen på hål 2 görs om, vi har dränerat runt greenen och
dammen kommer få en vattenspegel. Bunkrarna på hål 2 och 3 är omgjorda för att vara synliga från
tee och inspel. Förändringarna färdigställs under 2019.
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!
Bifogat med detta brev finns Er faktura för säsongen 2019. 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 2019:





Färdigställa greenen och dammen på hål 2.
Färdigställa tees på hål 2 och 3.
Installera målring och målcirkel på driving rangen
Köpa ny kaffeautomat samt varuautomat där man även kan köpa bollar, peggar mm

Kallelse till vårmöte 2019 samt information om nya golfregler
Härmed kallas medlemmarna och innehavarna av spelrättsbevis i Lundsbergs GK till vårmöte,
tisdagen den 19 mars.
Tid: Klockan 18:00
Plats: Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors
Anmälan om deltagande görs via hemsidan. Där finns även föredragningslistan och inom kort
Verksamhetsberättelse 2018 samt Verksamhetsplan 2019.
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.
När själva mötet är över följer en genomgång av de nya golfreglerna som gäller från och med 2019.
Det är mycket som är nytt och därför ge vi nu våra medlemmar en chans att sätta sig in i dem.
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 2018.
Med vänlig hälsning styrelsen Lundbergs GK genom
Joakim Kristoffersson, ordförande

