Februari 2017

Vinn hockeybilj

Betala din medlem etter!
savgift senast 20
du automatiskt
februari så delta
i utlottningen av
r
2 matchbiljetter
Luleå Hockey-Lek
till
sand i Coop Aren
a 4 mars. I samar
bete med Luleå
Hockey lottar klu
bben ut 2 biljette
vardera till 25 m
r
edlemmar i Luleå
GK.

Välkommen till ett nytt år
med nya golfupplevelser!
I årets första nyhetsbrev berättar vi om allt som är på gång i klubben.
2017 tar vi ännu ett steg framåt för att göra din golfupplevelse riktigt trevlig.

Hål 1 på Björnen.

SLÅ UT PÅ NYA BJÖRNEN
Klubbens omfattande trädprojekt har nått en
milstolpe. I veckan blir SCA klara med fällnings- och röjningsarbetet. Ett mycket stort antal
träd och röjstammar har tagits bort, främst på
Björnen.
– Björnen kommer att bli en ny favoritslinga i

sommar, säger klubbchef Adam Wozniak. Golf
upplevelsen blir helt ny. Det blir även upplevelsen på Renen som får mycket mer ljus. Trädprojektet ger en helt ny utsikt där man som spelare
får kontakt med hela banan.
På klubbens hemsida kan du se bilder och
filmer från röjningsarbetet.

Nya stickluftsmaskinen höjer kvaliteten på
greener och foregreens.

NYA MASKINER
Klubben har investerat drygt en miljon kronor
i nya maskiner: En stickluftmaskin för underhållsarbeten på greenerna, en klippare för teer
och foregreener samt klubbens andra ruffklippare.
– Investeringen gör att vi kan skapa bättre
kvalitet på hela banan. Stickluftaren är den
enskilt viktigaste investeringen eftersom den
kommer att öka spelkvaliteten på greenerna
avsevärt. Ruffen kan klippas oftare och både teer
och foregreener kan finklippas med hög finnish,
säger greenkeeper Linus Bylund.
KONFERENSRUM RENOVERAS
Under våren renoveras de två konferenslokalerna på klubbhusets övervåning. Utformningen
av rummen görs i samarbete med Lundbäcks
Inredningar.
– Efterfrågan på konferenslokaler har ökat
senaste året, både från våra medlemmar och
företag i Luleå. Renoveringen är nödvändig för
att skapa en mer attraktiv konferensmiljö, säger
Adam Wozniak.
FÖRHANDLING MED GOLFKRÖGARE
Klubben har under vintern fört diskussioner
med några restauratörer som är intresserade att
driva golfrestaurangen. Klubbledningen räknar
med att kunna presentera en färdig lösning
under våren.

NY GULDSPONSOR
O’Learys – The No 1 Sportsbar i Luleå – blir ny
slingvärd för Hermelinen. Satsningen är på tre
år och kvalificerar O’Learys till en av klubbens
guldsponsorer.
KOMPLETT
MASKINSERVICE
Just nu pågår totalservice av klubbens
maskinpark. Det
innebär en genomgång
av samtliga rörliga
maskindelar, rundslipning av cylindrar,
byten av olje- och
bränslefilter mm.
Serviceprogrammet
beräknas pågå i två månader.
ÅRSMÖTE 4 APRIL
Notera redan nu i din kalender att klubbens
årsmöte preliminärt hålls tisdag 4 april. Mer
information kommer senare.
ETT ÄNNU BÄTTRE ÅR!
2017 blir ett händelserikt år på
Luleå Golfklubb. Vi gör en storsatsning på en ännu bättre och
roligare golfbana – till glädje för dig som
medlem och de allt fler greenfeegästerna.
Väl mött till ett ännu bättre golfår!
Adam Wozniak, klubbchef
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