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NYTT Klubbhus Landskrona GK

Historik
En kortare summering
Vi hälsar er varmt välkomna till dagens
invigning av vårt nya klubbhus. En resa som
påbörjades för ett antal år sedan är på väg att
nå sin slutdestination.
Mitt under brinnande pandemi sattes spaden
i marken, januari 2021 och nu ca 1½ år
senare står vårt nya fina klubbhus redo för att
invigas.
Byggherre för projekt är Landskrona Stads
Stugby Bolag, entreprenör för byggnationen
har varit Treano Bygg AB och hyrestagare av
de nya byggnaderna är alltså Landskrona
GK. Det arkitektoniska har MagasinA stått
för.
Sammantaget kan det konstateras att
projektet har blivit en fullkomlig succé som
kommer lyfta golfklubbens verksamhet till
nya nivåer.

Citat från involverade personer:
- Mats Falk, platschef Treano Bygg: ”Det är

ett av de roligaste projekten som jag har
jobbat med på länge.”
- Jonas Ripa, ordförande: ”Nu har vi bra
förutsättningar för att förverkliga vår vision.
Sverige Bästa Golfupplevelse”
- Fredrik Hagebris, affärsområdeschef,
Treano Bygg: ”Det är precis denna typ av
projekt som vi på Treano tycker är kul att få
jobba med”

Fakta om Landskrona GK: Bildades 1960. Två 18
hålsbanor, Erikstorp & Hildesborg, 6 håls korthålsbana,
generösa träningsområden med en av landets bästa
drivingranger, studio och gym. På anläggningen finns även
Svenska Golfmuseet och två restauranger Brasseriet samt
Kv Erikstorp. Klubben har ca 2300 medlemmar och det
spela årligen ca 70 000 golfrundor.

Bildtext: Det har varit en lång resa som äntligen har nått sitt slutmål. Bilden visar den vackra stensättningen.

Dagens program
De senaste nyhetsuppdateringarna som leder dig igenom dagen
Vi har ett fullspäckat aktivitetsprogram där
golfklubbens olika kommittéer arrangerar
aktiviteter(tävlingar) mellan klockan 12:0016:00. Alla är hjärtligt välkomna att delta i
deras olika deltävlingar. Deltar man i en
aktivitet har man möjlighet att erhålla en lott
och därmed är man med i utlottningen av fina
priser som är sponsrade av klubbens olika
partners. Det finns begränsat med lotter så
först till kvarn principen gäller. Lottdragning
sker kl. 16:00.

Shopen

Vinstbollar i bollmaskinen. Får du en av de
12 guldbollarna i din rangehink kan du byta
in bollen i shopen mot en Cobra Skinn Pure
Tour handske värde 270 kr.

Brasseriet

Erbjuder 3 härliga menyer, Burgare,
Fish n chips eller Brasseriets lilla räkmacka.
Gäller så långt lagret räcker, ingen
förbeställning.

Gymvisning 12:30-15:00 (Lott)

Vår tränare Eric Blom ger dig goda råd om
Är du nyfiken på vad det finns för aktiviteter & hur du kan träna i vårt nya gym och kanske
få någon extra meter från tee.
kommittéverksamhet på golfklubben? Ta då
Puttävling (Lott)
tillfället i akt och kom och prata med de
personer som håller i dessa aktiviteter du hittar Torsdagsgolfen, Oldboys och
dem vid de olika deltävlingarna mellan 12:00- Tävlingskommittén arrangerar årets mest
16:00. Det kommer även att visas information utmanande puttävling. Ni träffar dem på
mellersta puttinggreenen. Fortsättning nästa
om deras verksamheter via bildskärmarna i
sida……….
klubbhuset.

Kommittépresentationer

Dagens toppnyheter
Titleist ProV1 med logo

Dagens toppnyheter
Köp en valfri golfsko

Dagens toppnyheter
PT timme med Blom

Andreas Westerberg

Anders Jansson

Eric Blom

Det är sant! Under lördagen den 7 maj
kan ni köpa 1 dussin ProV1 med
Landskrona GK logo för endast 499 kr
(ord 579 kr). Gäller endast 7 maj.

Lördagens skönaste erbjudande som inte
får missas! Köp en valfri skomodell och
erhåll ett 3-pack Puma strumpor, värde
149 kr. Gäller endast 7 maj.
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Investera i dig själv. Köp ett 50 minuters
pass med Eric som kan ge dig välbehövliga
meter ute på bana. Nu endast 495 kr (ord
800 kr). Gäller endast 7 maj.
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Fortsättning dagens program

De senaste nyhetsuppdateringarna som leder dig igenom dagen
Hur tränar våra bästa spelare 12:00-16:00
(Lott)

Under Elit- & Juniorkommittéernas aktivitet
får vi lära oss hur en elitspelare tränar och
spelar.
12.30-13.30 Hur tränar en elitspelare
14.00 Fördelar att träna med Trackman
14.30 Livet som proffs
15.00-15.45 Long driving. Hur långt slår en
elitspelare? Vågar du utmana?
Plats – Drivingrangen.

Chiptävling 12:00-16:00 (Lott)

På denna station träffar ni representanter
från klubbens Damkommitté och
Fredagsmixen. Tillsammans arrangerar de
århundradets chiptävling som ni inte får
missa. Ni träffar dem på greenen som är
närmst parkeringen.

Prova på Hickory 12:00-16:00 (Lott)

Vill du känna historiens vingslag och testa
på hur det var att spela golf innan olika
metaller gjorde sin entré inom
utrustningen? Missa då inte Landskrona
Hickory Clubs station längst bort till vänster
på rangen.

Maskinparksvisning 12:00-16:00

Invigningstal 13:30-14:00

Klubbens egen sångfågel, Jonas Ripa tar ton.
Jonas har varit ordförande i Landskrona
Golfklubb under 17 år. Under Jonas år som
ordförande har klubben utvecklats på ett
väldigt positivt sätt och det har lagt en bra
grund för en fortsatt fin utveckling av
klubben.

I klubbhusområdet visar vi upp en del av
alla de maskiner vi har för att sköta vår
anläggning. Ta tillfället i akt och prata med
personer från vår banpersonal.

Intervjuer & Foto 12:00-16:00

Som besökare ska ni inte bli oroliga om vår
grävande reporter Christopher Hansby Reis
dyker på er med lite olika frågeställningar.
Christophers uppdrag är att dokumentera
denna milstolpe i klubbens historia.

Tipspromenad 12:00-16:00 (Lott)

Eller vi kanske ska uttrycka det som en
regelpromenad vilket då osökt får in oss på
att det är klubbens Regel & Hcp kommitté
som arrangerar denna aktivitet. Ni hittar oss
i klubbhuset där vi berättar mer om hur det
hela går till.
Bildtext: Bild över hur klubbhusområdet såg ut innan
nybyggnationen.

Dagens toppnyheter
De senaste uppdateringarna
Landskrona GK har lagt ett byggintensivt år
bakom sig. Inte nog med att man har byggt
om- och till hela klubbhuset utan under
vintern byggdes även en ny kiosk på 81
kvm. Invigning skedde den 2 april i
strålande solsken.
Kiosken är ett viktigt steg för att ge
besökaren en bättre helhetsupplevelse och
service. De nya utrymmena innebär bättre
arbetsytor för personalen, bättre display av
produkter som erbjuds och inte minst ca 30
kvm inglasat utrymme där gästen kan få lite
välbehövlig vila innan man tar sig an de sista
hålen.
Bildtext: Böljande målområden, rankade 1:a i Skåne. På rangen slår du dessutom på Titleist Tour Pratice bollar fr.o.m.
2022.

Moderna målområden

Toppmodern drivingrange ska locka fler till att träna
året runt
Under en två-årsperiod har Landskrona
Golfklubb medvetet satsat på att uppdatera
sin drivningrange för att göra den mer
attraktiv att träna på.
Klubben har investerat i nya målområden
(greener, bunkrar och fairway) av konstgräs
på 2300 kvm.

Utöver det finns nu nya utslagsmattor, ny
belysning, infravärmare, nytt betalsystem
och nytt bolltvättssystem. Dessutom har
man kvalitetsbollar från Titleist. Under
2021 blev målområdena rankade som 1:a i
Skåne och 2:a i landet.
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