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Nyhetsbrev från Luleå Golfklubb
Hej!
Nu är mycket på gång på Luleå Golfklubb. Det kan jag konstatera
efter två intensiva månader på mitt nya jobb som vd och klubbchef.
Jag kan också konstatera att den gamla klubbledningen/styrelsen
krattat i manegen och gjort massor av värdefulla insatser. Det har
inneburit att jag kunnat ta tag i många konkreta frågor direkt.
Några av dessa kan du läsa om i det här brevet – ett brev som också blir mitt sista till dig. Ja, läs brevet noga så förstår du vad jag menar. Jag ser fram emot att få
träffa dig på golfklubben i sommar. Vill du prata med mig redan nu, är du varmt
välkommen att höra av dig.
Luleå Golfklubb
Med bästa golfhälsningar

Adam Wozniak
070-338 54 33
adam@luleagolf.se

All medlemsinformation
blir digital
Klubben förstärker informationen
till medlemmarna. I fortsättningen skickas all information till
din e-postadress. Gå in på
mingolf.se och kontrollera att du angivit rätt
e-postadress!
Gary Stewart
ny pro
– Alla kan bli bättre
på golf med individanpassad träning,
säger Gary Stewart,
klubbens nye pro. Jag

utgår från elevens förutsättningar och har som
mål att alla spelare ska tycka golf är roligt.
Gary Stewart, 38, är PGA Club Professional.
Han har arbetat med golf i ca tjugo år, mestadels
i Skåne men även i Norge och Nya Zealand. Numera bosatt i Luleå tillsammans med sambon
Lindha och två döttrar.
Vi är mycket nöjda att kunna knyta Gary till
Luleå Golfklubb. Gary är en yrkeskunnig och
pedagogisk pro som också kommer att bidra
positivt till klubbens utveckling. Samtidigt får vi
en skicklig kraft som kan utveckla shopen.
Efternamnet är välbekant för många medlemmar. Garys pappa Leslie var nämligen golfpro på
Luleå GK 1977-1992.
Vänd, det kommer mera!

Kärlek från golfköket
Systrarnas Söta fortsätter som klubbens krögare.
Det betyder att vi även i år får njuta av Elin och
Emma Åströms hemlagade delikatesser.
Ny hemsida före säsongsstarten
I början av maj hoppas vi kunna lansera Luleå
GK:s nya webb. Hemsidan får en rejäl ansiktslyftning, både i design och innehåll. Dessutom
blir den responsiv för att kunna läsas lika enkelt
i dator, läsplatta och mobiltelefon.
Linus Bylund ny head greenkeeper
Linus Bylund har tagit över uppgiften som head
greenkeeper. Förre banbossen Tommy Eriksson
trappar på egen begäran ner för att gå i pension
på sensommaren.
Linus har varit anställd i klubben sedan 2008,
de senaste åren som assisterande head greenkeeper. Förutom stor praktisk erfarenhet och en
rad utbildningar hos SGF, har Linus antagits till
den högsta greenkeeper-utbildningen, HGU.
Han är medlem i Swedish Greenkeeper Association.
– Jag har alltid haft stort stöd av Tommy och
klubben och ser fram emot att få ta mer ansvar
för skötseln och driften på golfbanan, säger
Linus. I år ska vi fokusera på bland annat en
tidig vårstart av greenerna, jämn bollrull och en
riktigt bra finish på banan.

Rangen förbättras och renoveras
När rangen öppnar är den utrustad med en
effektiv bolltvätt och 20.000 splitternya bollar.
Under våren dikas rangen och fylls upp med
stenmjöl. Avsikten är att i första hand få bort
vatten och väta. Samtidigt är insatserna en förberedelse för en kommande totalrenovering av
hela rangen.

Rikstävling, bara i Luleå
Luleå GK är enda norrländska spelplats när
Företagsgolfen åker på Sverigeturné. Torsdag
25 augusti spelas nämligen en av deltävlingarna
hos oss – den enda spelplatsen norr om Stockholm. Vinnarna spelar semifinal i september
och tävlar om en finalresa till Portugal.
Läs mer och anmäl ditt 2-mannalag på foretagsgolfen.se – och tipsa gärna dina golfvänner
på andra klubbar i Norr- och Västerbotten!
Påkostat startkit ingår. Bland tävlingens sponsorer märks bl a Abacus, American Express och
Jaguar.
Och det är bara början
Under året kommer du att få regelbunden information om allt som händer, och som ska hända,
på klubben. Dels kommer den nya hemsidan
(luleagolf.se) att uppdateras så gott som dagligen. Dels blir vi mer aktiva med både digitala
nyhetsbrev (till din e-post) och på Facebook
(facebook.com/luleagolfklubb).
Häng med så ser vi till att du som medlem är
först och bäst informerad om det som händer på
Luleå Golfklubb!

Skynda in på mingolf.se och säkerställ
att vi har din korrekta e-postadress.
Nästa gång får du nyhetsbrevet digitalt!

