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Tävlingar
Vi har under året blivit tilldelade en del lite större evenemang med Cancergolfens final i
september som höjdpunkt. Här
kommer lite information om
tävlingarna:
DI-golfens regionkval (30
augusti):
DI-golfen är en rikstäckande
företagstävling där Sveriges riksmästare företagsgolf koras under
riksfinalen. DI-golfen spelas i tre
steg:
1. Klubbkval på ca 200 golfklubbar april-augusti. Segrande
företag från varje klubbkval
kvalificerar sig till en regionfinal.
2. Regionkvalen spelas på nio
golfbanor. De två främsta företagslagen från varje regionkval
kvalificerar sig till riksfinal.
3. Riksfinalen spelas utomlands.
18 st 3-mannalag kvalificerar
sig till finalen.

Triss Lady Distriktsfinal (29
juli):
1997 bildade Svenska Spel,
Triss Lady. Tävlingen fyller ett
stort behov bland de kvinnliga
golfarna. 2004 deltog ca 300
klubbar och drygt 7.000 damer.
Skandia Cup gruppfinal:
Tidigare FSB cup som riktar sig
mot landets ungdomar.
Cancerfondens ”Ett slag” riksfinal (9-10 september):
Spelas i år för 17:e gången
och har hittills bidragit med 26
miljoner till svensk cancerforskning. Skriv upp dessa datum i era
kalendrar och kom ut och se en
stor tävling med många inbjudna
kändisar.
På återseende!

Sven-Arne Danielsson stod och log i
en söndersågad skog!
Foto: Ronny Andersson
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Konsekvenser av beslut tagna på
höstmötet 2005
På höstmötet i fjol beslutade
medlemmarna att inte höja några
medlemsavgifter för innevarande
år. Främsta anledningen var att
vi inte skulle tappa fler medlemmar på grund av för höga avgifter
samt att underlätta för nya medlemmar att gå in i vår klubb.
Det beslutades samtidigt att
införa nya medlemsformer för att
på ett bättre sätt kunna tillfredsställa gamla och nya medlemmars
olika behov. Vi kan nu erbjuda
allt, från fullt medlemskap för de
som vill ägna cirka 4 timmar per
runda på 18-håls slingan, 9-håls
medlemskap för de som vill spela
golf i cirka 2 timmar eller vår Pay
& Playbana som kan avverkas på
cirka 30 min. Till detta kommer
också spelrättsmedlemskap och
distansmedlemskap. Alla dessa
medlemskap medger naturligtvis
rätten att spela greenfee på andra

banor med undantag för enbart
Pay&Play medlemmar.
Vi har nu ökat klubbens flexibilitet vad beträffar medlemskap
och hoppas att vi kan behålla våra
medlemmar samt att attrahera
nya medlemmar. Kostnaden att
vara medlem i Lagans GK i förhållande till det utbud vi kan erbjuda
är bland de förmånligaste i regionen.
Att inte höja våra avgifter har
dock medfört konsekvenser. Vi
har tvingats att skära ned anställningstiden för våra banarbetare
och vår kanslipersonal. Vi har
också tvingats att ta bort respektive reducera bidrag till de lag
och spelare som representerar
Lagans GK i olika tävlingar. Trots
alla åtstramningar har vi dessutom
tvingats att budgetera verksamhetsåret med ett underskott på

cirka 140 000 kr. Detta är naturligtvis något vi inte kan leva med
på sikt. Vår förhoppning är dock
att vi kan attrahera många nya
medlemmar och att vi får in höga
intäkter från greenfee spel under
säsongen. Vi har också tvingats att
avstå från planerade förbättringar
på banan under detta år.
Jag vill med dessa ord förklara
vår situation och hoppas samtidigt
att vår ekonomi utvecklas bättre
än budget under året. Jag hoppas också på alla medlemmars
förståelse för de åtstramningar av
ekonomin vi tvingats göra.
Till sist vill jag önska alla medlemmar en riktigt trevlig golfsäsong med mycket glädje på vår
fina anläggning.
Bert Nordholm
Ordförande

Greenfeeöverenskommelse 2006
OBS! Reduktionen gäller 18 hål
helgfri måndag-fredag med start
före kl. 15.00 från första tee.
Om inget annat anges gäller
följande:
• Reduktionen gäller för 18 hål
helgfri måndag-fredag med
start före kl. 15.00 från första
tee.
• Greenfee är 100:- rabatt för
seniorer och 50:- för juniorer.
• Tävlingsgreenfee 160:- resp.
80:- vid öppna klubbtävlingar.
OBS! Ring alltid klubbarna före
besök. Reduktionen gäller EJ
företagsgolf.

Lagans Golfklubb har träffat
greenfeeöverenskommelse med
följande golfklubbar:
A6 GK
Alvesta GK
Eksjö GK
Emmaboda GK
Glasrikets GK
Gränna GK
Götaströms GK
Hooks GK
Isaberg GK
Jönköpings GK
Lidhems GK
Nässjö GK

Rydö GK
Ryfors GK
Skinnarebo G&CC
Tranås GK
Vetlanda GK
Wiredaholm G&CC
Värnamo GK
Växjö GK
Älmhults GK
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Text: Sonny Knutsson
Bild: Stefan Hjelm

Nya golfare trotsade vädret!

Lagandan lyckade få flertalet av deltagarna i vårens nybörjarkurs att ställa upp framför kameran ute på golfterrassen inför
det första informationsmötet den 28 mars.

Trots att vintern hade ett
starkt grepp över vädret
hade ett 30-tal personer
hörsammat inbjudan till
årets första nybörjarkurs.
Lagandan bad hela gänget
stiga ut på terrassen för att
få dem förevigade på ett foto
innan kursen började.
Fin social gemenskap
Vår pro, Martin berättar att
intresset för årets första kurs är
stort. Många klubbar har problem med medlemsantalet, men
i Lagan finns det många som vill
bli nya golfare. Om golfspelandet
skall ligga kvar på en så här hög
nivå är det viktigt att man kan
erbjuda mera än bara en golfbana. Det kan vi i Lagan menar
Martin. Här finns en fin social
gemenskap, goda träningsmöjligheter och olika typer av banor:
9-hålsslingan, 18-hålsslingan
och Pay & Playbanan. Det blir
minst en nybörjarkurs till i år sä-
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ger Martin som tillsammans med
sin kollega Henrik är instruktör
på kursen.
Stor spridning
Bland deltagarna i den nya
kursen finns det en bra åldersspridning. Ett 10-tal är juniorer,
lika många är mellan 20 och 35
och resterande är över 35 år.
Manliga deltagare överväger
säger Martin men ca en tredjedel
är kvinnor.
Varvat med teori
Kursen består av 7 praktikpass
på ca en och en halv timma. Då
går man igenom grunderna kring
sving, chippning, bunkerslag och
puttning. Mellan praktikpassen
gäller det att öva på egen hand.
Under kurstiden blir det också
teorilektioner och ett avslutande
teoriprov. Vid den teoretiska
biten är det Chartotte Sjöberg,
Gun Andersson, Jan-Inge Roubert och Tony Helgotsson som
står bakom katedern.

Gröna kortet
När man klarat av den teoretiska delen och känner att man
tränat de olika grundmomenten
får man spela upp för grönt kort.
Det innebär att man spelar 9 hål
under överseende av Martin eller
Henrik. Man slår ut från fairway
på ett avstånd som man känner
sig komfortabel med och räkna
sedan poäng utifrån handicap
36. Om instruktören ser att du
behärskar de olika grundmomenten på ett bra sätt så får du ditt
gröna kort. Ibland kanske man
måste fortsätta att träna något
moment och får då en ny uppspelschans senare. Någon gång
på försommaren tror Martin att
flertalet i det nya gänget har fått
sitt gröna kort och kan då själva
gå ut på banan.

Håll utkik!
Ny hemsida på gång!

Varför vill du börja spela golf?
Lagandan ställde frågan till tre av deltagarna i vårens nybörjarkurs.

Mia Ryberg-Ekdahl (42)

Christian Oxelborn (30 år)

Linus Ottosson (12 år)

Mina två söner och min man
är redan golfare. Vi har talat om
att jag också ska börja i flera år
och nu har det äntligen blivit av.
När jag gått kursen hoppas jag
att dom skall lära mig mera, så
att jag får en bra start på mitt
golfande. Dessutom får vi ju mera
tid tillsammans nu när jag också
börjar spela.

Spelar fortfarande fotboll aktivt.
Så det har varit svårt att kombinera. Men jag har funderat på
att börja i flera år. Så i år gjorde
jag slag i saken. Mitt första mål
med golfen är att nå officiellt
handicap. Fast dit når jag kanske
inte förrän nästa år. Då lägger jag
fotbollskorna på hyllan så då blir
det mera tid för golf.

Det skall bli kul. Det ser så spännande ut. Har tränat lite inomhus
med kompisar som spelar. När jag
fått grönt kort vill jag fortsätta
att träna i ungdomsgrupperna.
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Äntligen dags
för golf!
Text & bild: Janne Åkesson

Robert och Nicolas trotsar vädret!

Sol, en svag bris från sydväst, 8 plusgrader
och en bana som fejas och putsas inför
säsongstarten.
En perfekt dag för golf så här andra veckan in i
april, men så såg det inte ut dagarna innan då det
var snö och regn om vartannat plus en rejäl nordanvind som fick den värsta golfnörd att stanna inomhus.
Banan är så gott som tom på spelare denna fina
vårdag, men på 5:ans tee träffar vi Robert Andersson och kompisen Nicolas Forserud. De var spelsugna
till tusen efter den långa vintern och bestämde sig
för att gå runt på 9-hålsslingan. För Nicolas var det
årspremiär medan Robert hade känt på klubborna
några dagar innan. De sköt iväg fina pärlor från 5:ans
tee och formen hade tydligen övervintrat. Båda har
spelat 4 respektive 5 år.
-Det blir nog 4-5 golfrundor i veckan i år, säger
båda med sug i blicken.
-Jag är sugen på att köpa en ny driver, den gamla
har gjort sitt, säger Robert förnöjsamt.
–Kanske blir det en Taylor Made för den kändes
kanon när jag testade den.

Fredrik Karlsson kör traktorn...

Robert har tävlat tidigare om åren, men för Nicolas
del blir det tävlingspremiär när formen har infunnit sig. Båda traskar iväg efter sina bollar som ligger
långt bort och mitt i. Precis som det brukar vara när
man är spelsugen.
En liten snödriva vid kanten drar sina sista suckar
och… vi är igång!!
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... och Göran Fyhr hjälper till att fylla den.

Text & bild: Sonny Knutsson

Hur viktigt är materialet?

Det är ju så lätt att skylla på klubborna. Eller bollen jag spelar med. För att inte tala om
kläderna, hur olämpliga de kan vara.
järnklubba. Utvecklingen på drivers har varit enorm
de senaste åren, fortsätter Martin. Tidigare var det
många golfare som hade svårt att få säkerhet med
sin driver. Idag är det enklare. Den nya generationen
drivers med sina stora klubbhuvud är mera förlåtande
så flertalet golfare kan hantera dem på ett bra sätt.
Launchmonitor
Prova alltid klubborna innan du köper nya. Se till
att du får låna dem någon runda. Diskutera också
ditt klubbval med säljaren. Du bör också få möjlighet
att visa upp hur du slår. En kunnig säljare kan då
ge dig viktiga råd om t ex klubbtyp och hårdheten i
skaftet . Hos oss kan vi ofta erbjuda dig att mäta upp
dina slag med en sk. launchmonitor. Den mäter skruven i bollen som i sin tur påverkar längden. Genom
att prova fram vilken klubba som är lämplig för just
dig så når vi fram till din optimala bollbana. Detta
är ett resonemang som är särskilt viktigt för spelare
med lågt handicap.

Men hur är det egentligen? Hur mycket bättre blir
jag om jag skaffar den där nya drivern för 5000 kronor? Lagandan tog en pratsund med Martin Petersson vår pro som också driver shopen på klubben.
Intressant frågeställning säger Martin. Det här kan
man prata länge om. Allmänt kan man säga att det
finns olika saker att tänka på beroende på vilken nivå
du spelar golf. Är du hög, medel eller låghandicapare.
Fundera igenom vad du behöver för klubbor
Alla behöver se till att man har en klubba för nästan varje avstånd. Men egentligen bara en. Det finns
ingen anledning att ha både järn 6 och järn 7 i bagen
om du slår lika långt med dem. Då kanske du skall
byta ut en av dem mot t ex en träsju som du kan
använda i en annan situation.
Långa järn eller träklubbor?
Träklubborna blir allt vanligare. De flesta har lättare
att hantera dem och få ett bra resultat. Järn 4 och
lägre passar nog egentligen bäst för dem med lågt
handicap. Dessutom finns det ju numera olika typer
av hybrider, som är ett mellanting mellan trä och

Bollar
Liksom klubbor finns det en mängd olika bollmärken och kvalitéer. Det finns bollar med olika antal
lager, säger Martin. Två, tre och fyra lager. Olika bollar är olika hårda. I princip kan man säga att en lite
hårdare boll går lite längre men upplevs av många
som svårare att få bollkänsla med.
Spela på samma boll
Men vilken boll skall jag då välja? Spela på samma
boll hela tiden. Det är lätt att säga för en pro muttrar
jag. Men han menar typ av boll. Hoppa inte från det
ena märket eller mellan olika hårdhetsgrad under
en och samma rond. Och framförallt se till att du
använder en boll som du har förtroende för. Som du
gillar helt enkelt. Det är ju mycket psykologi i golfen
nämligen.
Trots att vi pratat en bra stund så finns det mycket
mera att säga. Men mycket är ganska individuellt,
säger Martin. Så Lagandan har ett förslag: Stega in i
shopen och ta ett personligt snack med Martin (eller
någon av de andra i hans gäng) om klubbor och bollar för just din golf.
Avslutningsvis ett klädtips från Martin: Klä dig smidigt! Ta hellre flera lager, än en stor kraftig jacka.
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Bild: Ronny Andersson

Städdagar!
Gunnar Ferm tar i!

Benjamin Carlsson, Sebastian Carlsson och Charlie
Ahlberg utför ba(r)narbete.
Arne och Krister Johansson i ruffen på 6:an.

Det blir en annan form av hinder på golfbanan i år…

Monica Pettersson röjer.
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Rolf Bjers, städklädd och med fikaväskan
på axeln.

Det går bra att kratta också.

Text & bild: Ulla Sibner

Damernas upptaktsmöte 3 april!
Vi var över 90 förväntansfulla damer som
mött upp hos våra nya krögare Stefan och
Jesper som förutom Golfrestaurangen och
Gyllene Rasten även har startat upp Harrys i
Terazzahuset.
Efter buffén och kaffet tog Martin ordet och
presenterade kommande aktiviteter tillsammans med
vår nya tränare Henrik. Han hade tidigare presenterat det alldeles senaste inom golfen. Yoga-golf!
Han hade arbetat med detta några år och hade bara

positiva ord om denna form av ”träning” som bygger
på Kroppsmedvetande, Energi = Andning, Fokus =
Andning.
Vi fick träna på att lära oss grunderna genom att
andas rätt genom hela golfsvingen. Det blev lite
trångt mellan borden men många glada skratt ljöd
genom lokalen och jag tror att han lyckades fånga
många av oss med sitt fantastiska engagemang. Det
ska bli spännande!
Som vanligt finns det ett stort utbud av träningsmöjligheter i olika grupper och val av vad man
behöver träna på.
Alla som var med vill tacka för en mycket trevlig
kväll och allt arbete som damkommittén lägger ner
för att vi ska känna oss välkomna till Lagans Golfklubb. Tack och lycka till!
Hoppas att alla är lika förväntansfulla inför säsongen och att vi får många trevliga stunder tillsammans på vår härliga bana.

Här presenterar ordföranden Kerstin Johansson hela
damkommittén!

Kön till baren var lång och uppsluppen!
Alla var sugna att prova på den underbara buffén som var
uppdukad.

Martin presenterade kommande aktiviteter tillsammans med
vår nya tränare Henrik.

Glada minglare!
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Forts. Damernas upptaktsmöte 3 april

Vi gav Stefan en riktigt varm applåd som tack
för den mycket goda buffén. Han bjöd oss sen
ner i puben för en drink och lite mingel.

Lisbeth Karlsson som under förra säsongen gjorde Hole In One blev
uppvaktad med en vacker green med flagga och allt.

Rotarys välgörenhetstävling
20-årsjubiléum!
Ljungby-Kungshögen RK arrangerar den 7 juli sin
årligen återkommande tävling med det berömda
prisbordet. Med anledning av tävlingens 20-årsjubiléum utlottas dessutom en litografi av Ragnar

Persson bland deltagarna. Tävlingen är öppen för
alla. Behållningen går som vanligt till de sommarläger för barn och ungdomar från Estland och Vitryssland, som klubben anordnar varje år i Ljungby.
Närmare information och anmälan hos
Lagans Gk tel. 0372-30450 eller
Lars-Göran Sjöberg tel. 0372-14721, 23132.

Elitläger på Grönhögen
Herrlaget har varit på Grönhögen och haft sitt träningsläger
för året. Mycket spel på en utmanande bana i tufft väder.
Grönhögen är numera inte bara
en klubb med många medlemmar.
Tidigare har medlemsantalet varit
ca 7000 fast de flesta har nog aldrig varit på plats. Nu finns en av
Smålands finaste banor i Grönhögen, en linksbana med layout som
kräver både tanke och färdighet
med klubborna.
Under de fyra dagar vi tränade
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vände vinden helt vilket gjorde att
hålen skiftade karaktär. Några av
hålen vid havet är långa och tuffa
medan några hål i en skogsdunge
är smala, kniviga och inte särskilt
långa.
Dag 1 var banan väldigt svår
i den tuffa vinden och +1 grad.
Vinden fortsatte finnas och det
gjorde skillnad på 3-4 klubbor på
några hål. Solen kom fram dag
2, 3 och 4 vilket gjorde det enklare att hålla värmen. Vantar och
mössa var de viktigaste attributen

Text: Martin Pettersson

utöver golfklubborna!
Spelet blev bättre och bättre
under dagarna samtidigt som vi
kände av det tuffa programmet
med 36 hål varje dag. Som helhet
hade vi fyra fina dagar och jag
tror alla blev några slag bättre,
speciellt i vind.
Vi som var med på lägret var:
Mattias Karlsson, Henrik Nilsson,
Robin Robertsson, Peter Finnh,
Martin Igbo, Philip Culibrk, Jonas
Andersson och Martin Pettersson.

Våra dagar vid havet

Det började en kylig tisdagsmorgon vid Sunnerboskolan.
Laget var samlat, men alla var
trötta. 8:00 bar det av mot
Skåne.
När vi anlände till vårt var det
mysiga stugor som rymde fyra
personer, vi bodde två och två i
rum. Årets och tävlingsveckans
första runda spelade vi på Ljunghusens GK. Spelet var väl inte det
bästa, men banan var överraskande
fin. Det dåliga spelet berodde inte
bara på oss själva, kölden bet i våra
kinder och den friska havsvinden
påminde oss om golfbanans läge.

Den här kvällen blev det inte
restaurang Millennium, därför att
vi skulle ha en gemensam middag
med alla andra gymnasielag. Vi fick
lyssna på tävlingens sponsorer och
bl.a. förbundskaptenen. Det visade
sig att det hade kommit ett lag från
golfens hemland, Skottland, närmare bestämt St Andrews!

Efter den tuffa utmaningen
packade vi upp våra grejer och
gjorde oss hemmastadda på hotellet. På kvällen åt vi en god middag
på restaurangen Millennium. Nu var
vi ordentligt trötta, men det skulle
inte stoppa oss från en runda poker.
Pokern pågick ett tag, men vi la oss
i god tid för att samla krafter inför
nästa dag.

Även denna kväll fick vi lägga
oss tidigt för att åter samla krafter
inför morgondagen, men nu var det
tävling som gällde! Efter dagens
tävling var vi trötta efter den hårda
vinden hela dagen. Spelet denna
dag var vi eniga om att vi hade
slagit en hel del bra slag men även
delvis mindre bra slag. Alla som
spelade var överens om att vinden
var väldigt svår att bedöma efter en
säsong i inomhus hallen där man
inte ser vart eller hur bollen flyger.
Så det hela var väldigt lärorikt och
kul. Efter den goda maten fortsatte
vi träna och vänta in alla de andra
tävlande. Även denna afton väntade bastun för ett avslappnande bad.

På onsdagen var det bara att
stiga upp lika tidigt för att träna
och spela på ännu en ny bana,
Flommens GK. Med hagel, snö och
regn var det väl inte världsklass på
golfandet idag heller. Men kul hade
vi ändå. Efter träningen på eftermiddagen gjorde vi oss förtjänta av
bastun.

På kvällen hade vi ännu en
gemensam middag tillsammans
med de andra gymnasierna. Denna
kväll var det också en aktivitet, vi
fick lyssna på en idrottspsykolog
som pratade engelska med oss och
våra kära vänner från Skottland.
Efter träffen med idrottspsykologen
tittade vi på SM-semifinalerna i

ishockeyns slutspel. Det var ingen
rolig kväll med en betungande
HV 71 förlust…
Fredag: en mycket nervös morgon
för de som skulle lira dagens singelspel för Sunnerbogymnasiet. När vi
steg upp på morgonen så regnade
det. Men efter någon timme när vi
hade start tid så visade vädret sin
bästa sida med strålande solsken
hela dagen. Oj vilken solbränna vi
fick!
Singelspelet var betydligt bättre
från vår sida vilket var glädjande.
Banan vi spelade på idag fanns det
vattenhinder på alla hålen. Men
detta klarade vi galant. Efter en
mycket god middag på Flommens
golfrestaurang tog det fart hem
igen.
Mvh
Eleverna på golfgymnasiet; Anton
Avertoft, Jimmy Bolö, Viktor Brage,
Philip Culibrk, Daniel Lind, Robin
Robertsson och Rikard Seth.
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B Föreningstidning

LAGAN
Porto betalt
Port payé
P28

Till sist…

Ny hedersmedlem!
Vårmötet beslutade att utse Lars Stéen till hedersmedlem.
Utnämnandet motiveras med hans mycket värdefulla insatser för klubben.
Lars är fortfarande aktiv som ordförande i Lagans Golfbana AB. Lagandan säger grattis!

Tack för mig!
Efter snart 3,5 år som intendent
på Lagans Golfklubb har jag valt
att säga upp mig på grund av flytt
till Skåne. Detta är både positivt
och negativt för mig. Positivt då
familjen haft för avsikt att flytta
till Skåne under ett par års tid och
negativt eftersom jag trivs vansinnigt bra på Lagans Golfklubb.
Det är ett privilegium att få
jobba med människors fritidssysselsättning. Alla är (oftast) på
gott humör när de kommer ut till
golfklubben. Ibland är personer
lite sura efter golfronden, men det
får man ta. Jag kan ju tyvärr inte
hjälpa att hålen sitter på fel plats.
Lagans Golfklubb är idag en stor
förening med en omsättning på
nästan 7 miljoner. Detta gör att
det nästan är som ett mindre företag att driva. Under de år som jag
varit intendent har det hänt en hel
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del. Mycket som ni har märkt, men
mycket som inte syns så mycket
av utåt. Vi har invigt en Pay&Playbana och en ny drivingrange. Vi
har haft besök av Gudrun, denna
otäcka varelse. Vad gäller kansliarbetet har implementeringen av
det nya IT-systemet, GIT, varit en
väldigt stor del av vårt arbete. Vi
har flyttat över våra 1700 medlemmar i ett helt nytt system, ni
kan boka tider via terminal och
Internet med mera, med mera.
Nu är det nog ingen som minns
hur det var för bara 1,5 år sedan,
då vi var en av de få klubbar som
fortfarande hade listor på disken
att boka tider på. Jag upplever
det här som mycket positivt och
är glad att få ha varit med under
denna, för hela golfsveriges, tid av
förändring.
Tiden på Lagans Golfklubb har
varit hur kul som helst, men den

har samtidigt varit full av arbete.
Så blir det när man jobbar mycket
med ideella funktionärer som engagerar sig på sin fritid. Semestern
blir vintertid, men det har det helt
klart varit värt när man tänker hur
klubben lever upp under golfveckan. Jag känner att jag har haft
bra kontakt med medlemmarna,
styrelsen, medarbetare, sponsorer
och gäster.
Lova nu att behandla min
efterträdare lika bra som ni har
behandlat mig. Vi ses kanske på
golfbanan någon gång. Tack än
en gång och lycka till med era
golfkarriärer önskar han
som förhoppningsvis aldrig mer får frågan om
vad han gör på vintern.
			
Stefan Hjelm

