Maj 2016

Nyhetsbrev från Luleå Golfklubb
Vilken välkomstkyss – banan öppnar!
De första 9 hålen på Luleå Golfklubb är nu fullt spelbara med ordinarie greener! Hermelinen är först ut
bland de färdiga slingorna. Att vi kan starta direkt
på ordinarie greener beror på en gynnsam kombination av bra vårväder och skickligt banarbete.
Så kom hit och ge banan en riktig välkomstkyss!

Shop och restaurang
Gary Stewart har byggt om golfshopen och laddat upp med kläder, skor, klubbor, bollar och allt
du kan tänkas behöva. Elin och Emma Åström
har förberett köket och startat med dagens lunch
och fika. Bakom golfshopen finns dessutom
klubbens nya kaffemaskin, sponsrad av Kaffepunkten. Stoppa i en tia så får du fulla muggen
nybryggt kaffe!

Full bemanning på banan
Linus Bylund har snart komplett bemanning
för skötsel och utveckling av banan. Under
säsongen kommer banpersonalen att bestå av tio
medarbetare. De kommer att göra allt som står
i deras makt för att få banan i riktigt bra kondition, jag lovar. Glöm inte bort att läsa Linus egen
krönika på hemsidan – Greenkeeperns journal!

Linus Bylund, ny head greenkeeper som kör
Gary Stewart, ny PRO, har laddat golfshopen.

för fullt.

Norrlands Bil parkerar på klubben
Med stolthet kan vi meddela att Luleå Golfklubb
fått ännu en större sponsor. Norrlands Bil går
inte bara in som sponsor för driving rangen,
de gör en rejäl satsning på golfklubben och blir
därmed klubbens fjärde guldsponsor för året

– tillsammans med Lunet, DN Fastigheter och
Norrbottens Media.
Tack alla små och stora sponsorer för ert stöd
till klubben! Vi ska göra vårt yttersta för ett riktigt bra samarbete.

Rekordmånga besökare
Nya hemsidan har fått massor av beröm av medlemmar, sponsorer och andra klubbar.
Mycket återstår att göra, både innehållsmässigt och tekniskt, men vi är på mycket god väg!
Första v eckan räknade vi in drygt 3.000 besök på webben.
Samtidigt märker vi att väldigt många
följer klubben på Facebook. Gör det du också – se till att du har ett Facebook-konto. Då får
du koll på allt som händer på Luleå Golfklubb!
Hemsida: www.luleagolf.se
Facebook: www.facebook.com/luleagolfklubb

Om du tycker att det hänt mycket
på kort tid – det här är bara början!
LULEÅ GOLFKLUBB
Med bästa hälsningar
Adam Wozniak
VD, klubbchef

Obs!
Rangen stängd
söndagar kl 18-20
pga storstädning.
Juniorerna plocka
r
allt, inklusive
kanterna!

