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Massor med idéer
och mycket entusiasm
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Nu närmar sig en ny sä-
song, även om snön utanför 
fönstret vittnar om annat. 
Skidåkarna har haft bra spår 
på vår bana under lång tid 
denna vinter och det är alltid 
kul med liv och rörelse även 
vintertid, så vi slipper få lapp-
sjuka på kansliet. 

2005 var en säsong som var 
speciell i hela golfsverige, då 
antalet golfare minskade för 
första året på länge. 

Vi har genom att erbjuda 
nya medlemsformer, se annan 
plats i tidningen, försökt an-
passa oss efter detta. Förhopp-
ningsvis finns det medlemskap 
som passar alla våra medlem-
mar. Vi ger även våra medlem-
mar möjlighet att dela upp 
betalningen, vilket till dags 
dato blivit mycket populärt. 

Väl mött till en ny golfsä-
song!

Kansliet
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Lördag 1 april och söndag 9 april är det dags för städning 
av golfbanan. Vi vill gärna att du anmäler vilken dag som pas-
sar dig bäst till kansliet på telefon 0372-354 60 eller e-post: 
info@lagansgk.se

Vi samlas vid klubb-
huset kl 9.00 och räk-
nar med att jobba till 
kl 13.00 båda dagarna. 
Medtag arbetshand-
skar, kratta och egen 
fika.

Välkommen
Bankommittén

Dags för årets 
städdagar!
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Till samtliga medlemmar i 
Lagans GK!
Härmed kallas till ordinarie vårmöte med 
Lagans GK den 23 mars 2006 klockan 19.00 
på Lagan GK:s restaurang.

Styrelsen hoppas på stort deltagande.

Program
1. Vårmötesförhandlingar enligt stadgarna.
2. Nyheter inför 2006

Verksamhetsberättelse för 2005 finns i kans-
liet från och med den 16 mars 2006. Den 
kommer även att finnas på 
mötet.

Efter avslutade förhandlingar 
serveras kaffe. Hjärtligt väl-
komna!

Styrelsen

Bättre bana – med hjälp av 
medlemmarna?

Höstmötets beslut att avgifterna inte skall höjas 
2006 innebär att Lagan Golfbana AB, som sköter ba-
nan, bland annat fått reducera dess personal. Därför 
har alla större planerade projekt skjutits på framtiden 
men det finns några mindre men viktiga projekt som 
ändå skulle kunna genomföras om vi får lite hjälp 
av medlemmarna, då främst på vardagar. En enda 
dag vardera av ett 30-tal medlemmar skulle vara till 
ovärderlig hjälp. Anmäl dej till Magnus på  
070-6998699 eller till Stefan på kansliet på 30962.  

Borttagning av thatch.
Många av våra greener börjar få för tjock thatch-

bilding, vilket på sikt äventyrar greenernas kvalité. 
Vad är då thatch? Jo, organiskt material såsom 
rotrester, dött gräs m.m. som bildar ett slags filtlager 
som inte gräset växer igenom och vattnet inte når, 
om det inte åtgärdas, vilket sker årligen men nu 
bedömer vi och bankonsulenten att speciella åt-
gärder bör vidtagas. Här skulle medlemmar utrustade 
med några räfsor kunna vara behjälpliga och räfsa 
efter den maskin som utför arbetet och därmed bid-
raga i det mödosamma arbetet för bättre och snab-
bare greener som sedan flera år varit högprioriterat 
och givit ett ganska bra resultat, eller hur? Första 
etappen sker under april månad.

Renovering av bunkrar.
Som alla inser är många av våra bunkrar i behov 

av renovering, ja vissa har inte ens dränering. Vi har 
påbörjat den plan för renovering som vi har men 
med medlemmarnas hjälp, under banpersonalens 
ledning,  skulle tempot avsevärt kunna höjas och 
vi skulle betydligt tidigare kunna slutföra renover-
ingarna, kanske redan i år. Här behöver man bara 
kunna hantera en spade, räfsa och lite andra vanliga 
trädgårdsredskap så är man till god hjälp.  

Renovering av ett tee – ett experiment.
Kronobergsklubbarna äger tillsammans ett an-

tal maskiner, däribland en anläggnings – och 
stennedläggningsfräs som vi aldrig använt. Denna 
fräser av den gamla tee och tar upp material nerifrån 
och lägger  stenarna neråt i marken. Men därefter 
återstår mycket manuellt arbete. Det skulle vara kul 
om några medlemmar kände för att deltaga i detta 
experiment.

Dessutom behöver vi plocka sten på flera ställen 
och lite annat smått och gott.

Alltså anmäl dej till Magnus på 070-6998699 eller 
till Stefan på kansliet på 30962.  

Lagans Golfbana AB
Magnus och Lars
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Det var som vanligt god uppslutning när Oldboys-
kommittén kallade till säsongsavslutning i Druidloka-
len. Efter sedvanliga mötesförhandlingar väntade god 
mat, 12-stämmig allsång, puttningstävling och några 
”wäschöttahistorier” signerade Harry Karlsson. Som 
det brukar vara alltså, trivsel och god anda.

Puttningstävlingen framåt kvällen vanns av Jan 
Allén som också hann med att föra  puttningsproto-
kollet. Vi var några stycken som tyckte att puttnings-
mattan lutade åt vänster, andra tyckte tvärtom, så 
den var förmodligen helt plan. 

När snön ligger vit på vår bana ställer oldboysgol-
farna tillfälligt in klubborna för vinterförvaring  och 
man träffas istället någon gång i veckan för att rulla 
klot i bowlinghallen. Några viloperioder är det inte 
tal om, utan det är åretruntaktiviteter som gäller.

Samvaro, gott kamratskap och en aning tävlings-
anda är adelsmärket för en sann oldboysgolfare.

Oldboys höstmöte

Lars Brännlund och Ingvar H Pettersson läser innantill.

Sven Engström, Stig Gustavsson och Bert Milling i samspråk.

Manne Johansson puttar.

Harry Karlsson berättar västgötahistorier.

...är det dags för upptaktsmöte i Oldboyssek-
tionen. Vi träffas torsdagen den 6 april kl 9.30 
i golfrestaurangen enligt följande:

• Kaffe serveras

• Mötesförhandlingar
• Och förhoppningsvis till slut en golfrunda.

Välkomna
Oldboyskommittén

Äntligen Oldboysare...
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Golfrestaurangens nya krögare 
har massor av idéer!

Text: Sonny Knutsson
Bild: Alf Knöös

”Det skall bli riktigt kul att driva golfrestaurangen 
i Lagan” säger Stefan Angeskog när Lagandan 
träffar honom. Det blir nämligen Jesper Knöös 
och Stefan Angeskog som blir klubbens nya krö-
garpar. Redan efter några minuters samtal med de 
här grabbarna märker man att de har finns mas-
sor av idéer och mycket entusiasm.

Många järn i elden 
Jesper och Stefan har i några år drivit anläggnin-

gen Gyllene Rasten i Dörarp. Där har man byggt ut 
och rustat upp restaurangen och byggt ett tiotal 
övernattningsstugor. Man har också utvecklat ett 
äventyrskoncept vid anläggningen. I höstas hade 
man ett antal underhållningskvällar i Wallmansstuk. 
Mat, dryck och underhållning i synnerligen trivsam 
miljö. Det blev stor succé, berättar Stefan. 

I dagarna startade man också upp Harrys i 
Ljungby. En riktigt spännande utmaning säger 
Stefan. Harrys ligger i Terrazahuset och i särskilt 
bolag tillsammans med bröderna Hansson kommer 
Jesper och Stefan att hantera all nöjes- och restau-
rangverksamhet där.

Ni har många järn i elden. Hinner ni verkligen 
med att sköta och utveckla golfrestaurangen också?

”Det är jag övertygad om” Vårt engagemang i 
Gyllene Rasten och på Harrys ger oss bara större 
möjligheter att göra något riktigt bra på golfrestau-
rangen, fortsätter Stefan. Sedan har vi flera duktiga 
medarbetare som kommer att sköta den löpande 
verksamheten ute på klubben. Aino Thore är att den 
som mest kommer att vara verksam till vardags i 
Lagan. 

Nya tankar
”Vi har många idéer” säger Stefan. Vi tänker 

”hotta upp” lunchen. På menyn kommer dessutom 
alltid att finnas ett smalare alternativ. 

Både vid klubbhuset och vid restaurangstugan 
ute på banan skall du kunna handla lagommat, till 

humana priser. Vi kommer att ha ett antal kombina-
tioner för 20-lappen.

”Vår ambition är också att skapa mervärde för 
klubbmedlemmarna genom specialarrangemang”, inf-
likar Jesper Knöös. Åtminstone 2 – 3 temakvällar med 
underhållning tänker vi försöka bjuda in till. Vi har så 
goda erfarenheter från Gyllene Rasten  …det brukar 
bli riktigt trivsamt.

Välkommen med tips 
Avslutningsvis välkomnar våra nya krögare tips från 

alla medlemmar. Det är medlemmarnas  golfbana och 
det är också ni medlemmar som är våra kunder. Vi vill 
veta hur ni vill ha det, om det är något ni saknar osv.

Jag är själv golfare, säger Stefan och har märkt  
hur olika bra restaurangdelen är på olika banor. Och 
i Lagan vill vi bli riktigt, riktigt bra. Hos oss fixar du 
mellanmålet och efter golfrundan har vi dukat upp på 
19:e hålet. Välkomna till oss, avslutar Stefan Angeskog.

Aino Thore kommer att vara ansvarig för den löpande 
verksamheten på golfrestaurangen och tillsammans med flera 
andra medarbetare i företaget att bemanna i restaurang och 
kiosk.
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Som traditionen bjuder avsluta-
des 2005 års tävlingssäsong med 
Gåsagolfen. Vid incheckningen 
möttes deltagarna av en vackert 
frostklädd bana plus en kelglad 
katt på övningsgreen. Månne var 
katten utkommenderad av ban-
personalen för att hålla spelarna 
borta från den frostiga övnings-
greenen. Men…vis av erfarenhet 
hade det behövts ett par tre hung-
riga tigrar för att hindra spelsugna 
golfspelare från att övningsputta 
på ”vintergreenen” innan start.

Startraketen som skulle få igång 
oss kylslagna spelare fick förlängd 

livstid med en kvart på grund 
av frost på några greener, men 
sen kunde ”Bosse-tävlingsledare” 
skjuta iväg raketen och också 
väcka resten av Laganborna. 

Kallt väder, kalla bollar och kalla 
muskler gör att bollen går kortare. 
Att man aldrig lär sig detta! Varför 
tar vi inte längre klubbor? Hög-
färd eller otur i ”tänket”? Hur som 
helst kom alla lyckligt i mål efter 
den kalla inledningen på mor-
gonkvisten. Dagen var vacker, det 
gjordes många fina resultat och 
som vanligt delades det ut ”birdie-
kycklingar” i parti och minut, ett 

25-tal. Så var det med det!

Tävlingsåret 2005 gick snabbare 
än fort, eller hur? 

Tack Tävlingskommitté och ban-
personal för ett bra år och vi ser 
fram emot nya friska tag  2006!

Text: Jan-Erik Åkesson
Bild: Ulla Sibner

Gåsagolfen Skön avkoppling i de sista värmande 
höstsolstrålarna.
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Ny assisterande tränare, 
Henrik Larsson

Text & bild: Stefan Hjelm

I samband med golfgymnasiets 
start hösten 2005 insåg klubben 
att vi var tvungna att utöka med 
en tränare i verksamheten. Denna 
tränare skall vara verksam både i 
klubbens och i Martins verksam-
het. Valet föll på Henrik Larsson 
och jag träffade Henrik i den fina 
inomhushallen vid Hammarskolan 
för att kolla upp lite vem han är:

Vem är du?
Jag heter Henrik Larsson, är 36 år 

gammal och sambo med Eva. Har 
2 barn, Linus 7 år och Wilma 1,5 
år. Född och uppvuxen i Lidköping 
och har varit tränare på Ekarnas 
Golfklubb sedan 2000. Jag är fär-
dig med min TU-utbildning i mars 
2006. Övriga idrotter jag sysslat 
med är bandy och fotboll.

Egna golfframgångar?
Vunnit DM för lag ett par gånger 

och som bäst individuellt 2:a i DM. 
Spelat en del på Minitouren.

Tränarfilosofi?
Glädje är ett ledord. Viktigt att 

man ”ser” varje människa. 

Vad visste du om Lagans Golf-

klubb innan du sökte dig 
hit?

Ingenting, 
förutom det som 

stod i annonsen. 

Vad lockade med 
Lagans GK?
Satsningen på 

året-runt-aktiviteter 
var väldigt intressant och 
att klubben verkar ha ett 

starkt idrottstänkande. Golfgym-
nasiet är intressant, vilket gör 
att det blir en bra verksamhet 12 
månader/år. Fast framförallt var 
det magkänslan som fick bestäm-
ma. Lagans Golfklubb kändes rätt 
från början.  

Tankar inför 2006?
Första året blir lite av ett lära 

känna-år. Komma in i klubben och 
se hur allt fungerar. Utifrån det 

kan man komma med förslag på 
förändringar. 

Fem snabba:

Driver eller putter? Driver

Tiger Woods eller Henrik Stensson? 
Tiger Woods

St Andrews eller Augusta?  
St Andrews

Korv med bröd eller fullkorns-
smörgås efter 9:an? Fullkorns-
smörgås

Lagans GK eller Ekarnas GK? La-
gans GK (fattas bara annat)

Vi önskar Henrik välkommen till 
Lagans Golfklubb och efter att ha 
träffat honom några gånger är jag 
säker på att han passar in hos oss. 
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Följande medlemsavgifter och medlemslån för det kom-
mande verksamhets- och räkenskapsåret godkändes av 
höstmötet:

Årsavgift för Fastställda avgifter
Senior  2800:-
Junior,  19-21 år 1650:-
   ”  11-18 år 1150:-
   ” 0-10 år 550:-
Distansmedlemskap (upp till 26 år, 
   skriven mer än 10 mil från Lagans GK) 1950:-
Medlemskap 9-hålsbanan 2000:-
Spelmedlemskap inkl 2 frispel på Lagans GK 1500:-
(efter de 2 rundorna reducerad greenfee med 20%)
Passivt medlemskap 500:-
Sen/jun i kö                                        200/100:-

Medlemsavgifterna inkluderar fritt spel på Pay & Playba-
nan. Gäller ej passivt medlemskap och spelmedlemskap. 
Ansökan om distans- 9-håls- eller spelmedlemskap skall 
göras till kansliet. 

De som erbjuds medlemskap efter genomförd nybörjarut-
bildning efter den 1 september får 70% rabatt på årsav-
giften detta år.

De få kvarvarande NR-medlemmar som finns, får om de så 
önskar kvarstå som sådana med en reduktion av 200:- 
gentemot årsavgiften för senior. Nya NR-medlemmar tas 
ej in.

Övriga avgifter Fastställda avgifter
Medlemslån, senior 4500:-
Inträdesavgift, senior 1500:-
Städavgift (medlemmar i åldern 19-75 år) 200:-
Inomhushall (säsongsavgift) 300/100:-
Årsavgift Pay & Play för icke medlemmar 1950:-
Årsavgift Pay & Play för passiva medlemmar 
   och de med spelmedlemskap 500:-
Vagnbod, årshyra 200/250/300:-
Startavgift, singeltävl. 18/36 hål  60/70:-
   ” partävling 80:-
Greenfee 18 hål (1/4-31/10)
Veckogreenfe 1000:-
Senior vard/helg 260/300:-
Junior vard/helg 130/150:-
Greenfee 9 hål (1/4-31/10)
Senior  160:-
Junior  80:-             
Greenfee, vinter 13 hål, sen/jun          100/50:-
Blått märke Aktuell Greenfee
El-bil, Körkort 150:-
El-bil, Körkort+läkarintyg 100:-
Mynt/kort till drivingrange (30 hinkar) 10/250:-
Dagshyra av vagn 20:-
Påminnelseavgift 100:-

De som deltager på klubbens städdag får städavgiften 
tillbaka på städdagen. 

Seniorer, som ej varit medlem i golfklubb tidigare, skall 
betala medlemslån och inträdesavgift senast 12 månader 
efter att de blivit registrerade som medlemmar i Lagans 
Golfklubb.

För medlemskap på 9-hålsbanan gäller att inträdesavgif-
ten skall erläggas senast 12 månader efter registrering.

Seniorer som varit medlem i klubb tidigare skall bara 
erlägga inträdesavgiften vid inträde medan medlemslån 
skall betalas senast 12 månader efter att de blivit registre-
rade som medlemmar i Lagans Golfklubb.

Återbetalning av medlemslånet sker vid eventuellt utträde 
ur klubben. Begäran om uppskov med inbetalning av med-
lemslånet och inträdesavgiften skall göras skriftligen varje 
år av t ex heltidsstuderande

Avgifter 2006

Inför säsongen 2006 har vi tagit fram 2 nya 
medlemskap som kanske kan passa just dig. 

Spelmedlemskap: Du betalar 1 000 kronor mer 
än det passiva medlemskapet, alltså 1 500 kronor. 
Du får då 2 greenfeebiljetter som gäller på Lagans 
Golfklubb och som är värda upp till 600 kronor. Efter 
dessa 2 rundor betalar du rabatterad greenfee på 
Lagans Golfklubb, vardagar 200 kr (ordinarie 260 kr) 
och helger 240 kr (ordinarie 300 kr). I detta medlem-
skap ingår ej fritt spel på Pay & Play-banan, men 
lägger du till 500 kronor får du tillträde där. 

Medlemskap på 9-hålsbanan: För dig som kanske 
inte har så mycket tid utan bara vill spela på vår 
9-hålsbana. Detta kostar 2 000 kronor och då ingår 
även fritt spel på Pay & Play-banan vid Laganland. 
Vill du spela på 18-hålsbanan betalar du full green-
fee. 

2006 ingår ej spel på Pay & Play-banan i den  
passiva avgiften på 500 kronor, men för 500 kronor 
till spelar du fritt där. För 1 000 kronor har du som 
passiv alltså fritt tillträde till Pay & Play-banan.  
Ordinarie pris för årskort på Pay & Playbanan är  
1 950 kronor.

Nya medlems-
former
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1. Inför avståndsmarkeringar på sprinklerlocken. 
Då går spelet snabbare eftersom det finns fler 
sprinklerlock än nuvarande avståndsmarkerin-
gar.

2. Gör en ny skylt till gamla drivingrangen. 
Greenfee gäster går idag fel. 

3. Gör en riktig tee-skylt till tee 1, 9-hålslingan.

4. Flytta tee 1:18 norrut, till nuvarande övning-
sområde.

5. Gör en riktig fairwaybunker av bunkern på hål 
2:18.

6. Backa tee på hål nr 3 och höj upp tee så vi ser 
green.

7. Ta bort outpinnarna mellan hål 5-14. (nuv.10-
14)

8. Gör puttinggreen framför klubbhuset

9. Åtgärda altangolvet i nya kiosken, fel fall.
10. Ändra bansträckningen: hål 9 blir 5, hål 5 blir 

10 osv.
11. Tala om i lagandan vilka förslag som kommit 

in. Det sporrar andra att lämna förslag.
12. Utnyttja fler vita tees som gul/vita. Detta gör 

att hålet blir längre. Vi saknar några stycken 
långa hål.

13. Varför finns det inte flaggmarkeringar på alla 
hål. (markeringar som visar var flaggan är 
placerad)

14. Varför har man fyllt igen fairwaybunkrarna på 
hål 8?

15. Lokal regel om fri dropp på hål 18 när bollarna 
pluggas.

16. Fler kanonstarter på våra tävlingar. Då stannar 
fler till prisutdelningen.

Inkomna förslag 2004 och 
2005:

Bankommitten svarar:

1. Vi anser att det räcker med nuvarande 
avståndsmarkeringar. Det är en del av 
sporten att utan måttband och avancerad 
avståndsmätning välja rätt klubba.

2. Gjort. Bra förslag! 

3. Slutgiltig placering av tee är inte klar ännu. 
Ombyggnad av denna tee har dessutom låg 
prioritet för närvarande.

4. Markägaren (klubben äger inte denna mark) 
tillåter inte det.

5. Ombyggnad av bunkrar pågår. Denna bunker 
har lägre prioritet eftersom hålet på sikt ska 
byggas om.

6. Detta hål är provisoriskt. Inga investeringar 
kommer att läggas på detta hål. Istället jobbar 
vi med att bygga ett nytt hål nr 3. 

7. Vi måste förhindra att man genar på 14:e hål 
över 10:an. Vi tycker att vi löst problemet så 
bra det går. 

8. I nuläget finns det inga planer på att bygga en 
ny övningsputter-green. Det kostar en hel del 
pengar.

9. Kommer att åtgärdas. 
10. Mycket bra förslag. Åtgärdades inför säsongen 

2005.
11. Görs fr.o.m. nu!

12. Kommer att göras på hål 9, och hål 11. Man 
ska dock komma ihåg att det står var och en 
fritt att välja vilken tee man spelar ifrån. Slår 
man ihop för många gula och vita tees, min-
skar den valmöjligheten.

13. Under kommande säsong kommer alla hål att 
få avståndsmarkering på flaggorna. Vi tittar 
också på andra möjligheter att visa hur flag-
gan är placerad.

14. Dom fylls med vatten när det regnar. (måste 
byggas om) Greenen på detta hål ska så 
småningom flyttas. Tills dess lägger vi inga 
pengar på fairwaybunkrar på detta hål.

15. Vi kommer att titta på detta under vintern.

16. Man stänger av banan för lång tid. Mindre 
grenfeegäster innebär lägre inkomster. 

Tack alla som lämnat in förslag, fortsätt gärna!
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Viktiga händelser 2006:

• Fortsatt satsning på finish på 
banan

• Utveckling av vårt Golfgymna-
sium tillsammans med Sunnerbo 
gymnasieskola

• Starta upp en kvalitativ inom-
husträning under vintersäsong-
en i vår nya hall i Hammarsko-
lans lokaler.

• Införande av nya medlemskap 
med avsikt att behålla och re-
krytera nya medlemmar till vår 
förening

• Marknadsföring, sponsring

Banan – fortsatt satsning 
på finish på banan

Mål
Målet i långtidsplanen att på 

sikt bli en av Smålands fem bästa 
banor, känd för kvalitet, finish och 
tillgänglighet för spel behålls även 
under 2006. I planen för nästa år 
ingår ett antal förbättringsarbe-
ten med att i första hand bygga 
bort vattensjuka områden på vår 
bana och även att öka kvalitet 
på vissa tees och fairvays. Någon 
större ändring av layout och nya 
hål anser styrelsen ej att det finns 
utrymme för under rådande om-
ständigheter.

Idrott
Vårt golfgymnasium har fått en 

mycket bra start. Detta höjer vår 
status som en golfklubb med hög 
kvalitet inom alla områden och är 
naturligtvis en inkörsport för nya 
medlemmar. Vi hoppas också på 
ett ökat greenfee spel eftersom vi 
kommer att få positiv publicitet. 

Samarbetet mellan golfklubb, skola 
och kommun stärker också vårt 
samarbete med kommunen vilket 
enbart kan vara positivt. Vi planerar 
att vidmakthålla den juniorsatsning 
som vi etablerat de senaste åren 
med målet att vara bland de 5–6 
främsta klubbarna i Småland. Vi 
kommer också att erbjuda fortsatt 
träning för våra serielag med vår 
anställda instruktör.

Det har framkommit en del kritis-
ka synpunkter från medlemmar om 
vi inte lägger för mycket resurser 
på detta område. Vår uppfattning 
är dock att golf är en sport enligt 
riksidrottsförbundets stadgar och 
därför anser vi att vi måste kunna 
erbjuda utbildning till nybörjare 
och medlemmar av hög kvalitet för 
att vara en attraktiv golfklubb.

En förutsättning för golfgym-
nasiets etablerande var också att 
ordna rationella tränings-förhål-
landen under vinterperioden. Den 
inomhus hall som nu står färdig 
i Hammarskolans lokaler ger våra 
medlemmar möjligheter till en 
inomhusträning av väsentligt högre 
kvalitet än vi tidigare varit vana 
vid. Det är styrelsens ambition att 
utveckla denna inomhushall så att 
våra medlemmar kan undgås och 
ha trevligt även under vintern när 
snön ligger djup eller det är för 
många minusgrader för att vara på 
vår huvudanläggning.

Nya medlemsskapformer
En kommittèe inom vår klubb 

har under de senaste två åren 
arbetat med en strategi att finna 
nya former för medlemskap för att 
kunna behålla och även attrahera 
nya medlemmar till vår klubb. Vi 
har idag den unika möjligheten 

att erbjuda spel på vår huvudan-
läggning med 18 hål och ca fyra 
timmars golfspel.  För den som 
inte anser sig ha tid till detta finns 
möjligheten att spela 9 hål under 
ca 2 timmar på vår 9-hålsbana. 
Vi kan också erbjuda en runda på 
Pay&Play banan som tar ca 1timme 
och till allt detta kommer vinterak-
tiviteter i vår inomhushall. Styrel-
sens målsättning för kommande 
verksamhetsår är därför att erbjuda 
diffrientierade medlemskap för att 
ge våra medlemmar bättre för-
utsättningar att anpassa avgifter 
och tidsåtgång efter individuella 
önskemål.

Marknadsföring, sponsring
Vi har under 2005 nått ungefär 

samma intäkter från vår spons-
ring som föregående år. Dock har 
innehållet i vårt utbud ändrats 
mycket. Vi har idag med våra olika 
paket möjlighet via våra tränare 
och intendent att ordna events för 
företag och andra intressenter som 
nu får något nytt tillbaka för sina 
satsade medel jämfört med att bara 
vara ”hålägare”. Vi ser möjligheter 
till en fortsatt positiv utveckling 
inom detta område och avser att 
också öka utbytet med övriga 
partners.

Lagan 2005-11-14
Styrelsen Lagans Golfklubb

Verksamhetsplan 2006 för 
Lagans Golfklubb

TRYCKFELSNISSE
I nummer 5 2005 i artikeln om 

golfvärdsresan hade tryckfels-
nisse tyvärr varit framme. Det var 
självklart inte Göran O Persson 
som gav kommentaren i tredje 
sista stycket utan Jan-Evert Jo-
hansson. Vi beklagar tryckfelet. 
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Grattis Caroline Olsson och 
Ola Andersson, som blev de 
första innehavarna av Göthe 
Parkanders minnespris.

Lagans Golfklubb har beslutat 
att hedra sin hedersordförande 

Göthe Parkander, som avled i 
februari 2005, med att inrätta ett 
vandringspris för klubbens pojk- 
och flickjuniorer. Priset är inget 
elitpris utan tilldelas de juniorer 
som uppfyller vissa kriterier på 
bästa sätt. Detta innebär bland 

annat att de skall vara goda före-
dömen, träningsflitiga och goda 
kamrater. Både Caroline och Ola 
uppfyller alla dessa kriterier. Utö-
ver en minnesplakett belönas pris-
tagarna med en träningsweekend 
ihop med klubbens pro Martin. 

Göthe Parkanders minne

Ola Andersson, Ulla Gustafsson och Caroline Olsson.

Måndagen den 3 april kl. 18:30 är 
alla damer hjärtligt välkomna till upp-
taktsmöte på ”Harrys” i Terazzahuset i 
Ljungby.

Martin och vår nya assisterande trä-
nare Henrik kommer och berättar om 
årets nya och spännande aktiviteter. 

Anmälan så snart som möjligt då 
platserna är begränsade till 100 st. 
Anmälan till kansliet senast måndagen 
den 27 mars.

Personlig inbjudan kommer även att 
skickas ut.

Välkommen!

Upptaktsmöte med Lagans  
Damkommitté
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LAGAN 

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Vad vill jag träna på?

Lagans 
Golfshop

Beroende på vad du vill förbättra med ditt 
golfspel, det hjälper vi dig att lyckas med.

Det finns träning till alla!

Gruppträning
Vill ni bilda egna grupper är det ett utmärkt sätt. 
Prata med Martin eller Henrik!

Medlemsträning
Medlemsträning inkluderar i år 6 träningstillfällen. 
Det innebär 1h 25min varje tillfälle med sving, sving, 
chip/putt, bunker, idrottspsykologi och sving. Video 
används som hjälpmedel. Första tillfället är 2h och då 
filmar vi gruppen och analyserar videofilmen.
Önskvärt antal i grupperna är 6-7 personer.
Pris: 700 kr
Deltagare får köpa rangekort för 150 kr (250 kr)
Upptaktsmöte 27/4 kl. 19.00 i restaurangen.
Anmälan i shopen på tel 0372-30526 eller lagans-
hop@pobox.com Väl Mött! Senast 26/4

Närspelsträning
Vi tränar 5 tillfällen med 1h varje gång. Chip, Putt, 
Bunker och Wedge är områdena som berörs.
Startar med målsättning för kursen genom att analy-
sera dagens kapacitet.
Önskvärt antal i grupperna är 5-6 personer.
Pris: 400 kr
Upptaktsmöte 2/5 kl. 19.00 i restaurangen
Anmälan i shopen på tel 0372-305 26 eller lagans-
hop@pobox.com Senast 1/5

Dagskurser
Vi tränar närspel, pitch, putt, chip och wedge. 10:30-
14:30 med lunch tillsammans.
20/5 kl. 10.30-14.30 Närspel
3/6 kl. 10.30-14.30 Närspel
Pris: 350 kr inkl lunch
laganshop@pobox.com 

Utvecklingsträning
Gruppträning med inriktning mot grunderna. Fem 
tillfällen med 1h/tillfälle. 5-6 personer/ grupp. Inne-
håller: Sving, Chip, Putt, Bunker, Metalwoods.
Pris: 500 kr
Deltagare får köpa rangekort för 150 kr
Upptaktsmöte 3/5 kl. 19.00 i restaurangen.
Anmälan i shopen på tel 0372-305 26 eller lagans-
hop@pobox.com senast 2/5

Säsongsträning
Vi tränar 9 tillfällen under säsongen för bästa resul-
tat. 4 Svingtillfällen, chip, putt, wedge, bunker och 
teori. Den mest långsiktiga träningen!
5-7 i varje Grupp, 1h20min varje tillfälle.
Deltagare får köpa rangekort för 150 kr.
Pris 850 kr
Upptaktsmöte 25/4 kl. 19.00 i restaurangen.
Anmälan i shopen på tel 0372-305 26 eller lagans-
hop@pobox.com senast 24/4

Svingträning
7 tillfällen, 2 h första gången, 1h därefter. Vi fokuse-
rar på svingen och repeterar mycket grundläggande 
delar i svingen.
Gruppens storlek: 5-7 personer
Pris: 700 kr
Deltagare får köpa rangekort för 150 kr (250 kr)
Upptaktsmöte 26/4 kl. 19.00 i restaurangen.
Anmälan i shopen på tel 0372-305 26 eller lagans-
hop@pobox.com senast 25/4

Shopen på Lagans GK
Under 2006 fortsätter vi med att ge de bästa priserna 
i golfbranschen. Den bästa servicen bjuder vi på!
  Få tryggheten och kvalitén när du handlar din golf-
utrustning hos oss. Vi finns kvar för dig!
  Custom fitting är viktigt för oss. Vi anpassar utrust-
ning efter dig!
  I år har vi flera nyheter, väkomna in och se 
vår nya shop! Launch Monitor finns hos 
oss!
  Professionell hjälp i shopen ger dig den 
bästa utrustningen till det bästa priset!
Grand Opening i shopen 1-2 april.

Vi ses! Martin och Henrik


