MEDLEMSBREV 2020
Välkommen till ett nytt golfår på Lundsbergs GK!
2019 var ett mycket händelserikt år på många sätt för klubben. Det blev
återigen en lång vinter med mycket is och snö på vår bana. Banan öppnade för
spel den 10:e maj. Våra greener hade klarat vintern dåligt och till en början hade vi
problem med ojämna ytor. Spel på tvåans green var uteslutet. Det var i denna tid som ett av de
viktigaste besluten i Lundsbergs GK´s historia togs. Klubben beslutade sig för att våga satsa. Vi
utökade maskinparken för att kunna bli självförsörjande. Dressare, luftare, traktor och
gräsuppsamlare blev de nya tillskotten. I samma veva fick vi även kontakt med Lars Fredriksson (fd
greenkeeper) och han anlitades av klubben i arbetet med att förbättra banan från tee till green. Vår
satsning gav snabb effekt. Greenerna hämtade sig raskt, när vi hade möjlighet att dressa dem var
14:e dag. Tillsammans med luftning och vertikalskärning gjorde det att vi på sensommaren och
hösten spelade återigen på väldigt fina greener.
Vi satsade på två banarbetare under 2019 och tillsammans med duktiga feriearbetare så höll de
banan i bra kondition under säsongen. När Lars F kom in i bilden under sommaren så fick våra
arbetare god stöttning även därifrån. Han fungerar som en länk mellan styrelsen och våra
banarbetare, samt hjälper till med vilka åtgärder vi behöver göra på banan både på kort och lång
sikt. Detta är något vi tror mycket på och som kommer att hjälpa oss att lyfta vår anläggning
ytterligare!
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 2020. 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 2020:
 Färdigställa greenen för spel från start på hål 2
 Färdigställa tees på hål 2 och 3. Grästee på Tee38 hål 7 samt ytterligare en/två tees
 Installera målring och målcirkel på driving rangen
 Installera automatisk teebevattning
 Inköp av en ny golfterminal till klubbhuset

Kallelse till vårmöte 2020
Härmed kallas medlemmarna och innehavarna av spelrättsbevis i Lundsbergs GK till vårmöte,
tisdagen den 17 mars.
Tid: Klockan 18:00
Plats: Storfors Kulturhus (fd Folkets hus, lilla galejan)
Anmälan om deltagande görs via hemsidan. Där finns även föredragningslistan och inom kort
Verksamhetsberättelse 2019 samt Verksamhetsplan 2020.
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 2019.
Med vänlig hälsning styrelsen Lundbergs GK genom
Joakim Kristoffersson, ordförande

golf@lundsbergsgk.com

