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Nu går vi in på sista hälften av 
golfsäsongen men en hel del 
kvarstår och 2 stora arrange-
mang ska genomföras. Ons-
dagen 30/8 spelas DI-golfens 
(Dagens Industri) regionskval på 
vår bana. Helgen 9-10/9 är det 
dags för cancergolfens finalspel.

Vi har under sommaren 
försökt se till så att de tomma 
skåpen i vagnbodarna blivit 
uthyrda.

Vi ber dock dem som ej längre 
har något skåp men fortfarande 
har nycklar att återlämna dem 

till kansliet och ni får då tillba-
ka er depositionsavgift på 50:-.

Som ni kanske märkt har Min 
golf på golf.se fått ett nytt ut-
seende. Flera förbättringar har 
införts så att det ska bli enklare 
för er att boka tider, anmäla er 
till tävlingar mm.

Vidare är nu vår nya hemsida, 
www.lagansgk.se, i full drift. 
Har ni inte varit inne och tittat 
tycker vi att ni ska göra det och 
glöm då inte att ta bort den 
gamla hemsidan och lägga till 
den nya bland era favoriter.

Full rulle under Golfveckan, läs mer på sidan 4.
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Helena 
vann i 
Botkyrka

Grattis Helena Svensson till  
Telia Toursegern i Botkyrka.  
Suveränt och lycka till i fort- 
sättningen!

Min golf på www.golf.se har fått 
ett nytt utseende och par nya 
funktioner.

På er första sida har ni en bra 
överblick över starttider, tävling-
sanmälningar, handicap samt era 
golfvänners golf-id. Att man nu 
kan spara sina golfkompisars golf-
id underlättar mycket vid boknin-
gar av starttider mm.

På Min golf kan ni sköta det 
mesta vad gäller ert golfspel. Har 
ni bytt adress eller telefonnummer 

går ni in under Mina uppgifter och 
ändrar. Snabbt och enkelt!

Om ni känner er osäkra på hur ni 
ska gå tillväga finns det en mycket 
bra lathund i PDF-format. Klicka på 
länken längst ner på första sidan så 
kan ni läsa er till allt.

Från kansliets sida ser vi en klar 
fördel med den nya Min golf då 
medlemmarna kan sköta en stor 
del av administrationen på egen 
hand.

Tisdagen 25/7 spelade Robin 
Robertsson och Henrik Nilsson 
kval till Scandinavian Masters för 
amatörer på Hook GK’s parkbana 
(par 72). På rond 1 svarade Robin 
för nytt banrekord med 65 slag. 
Henrik ville inte vara sämre och på 
rond 2 gjorde Henrik 64 slag. 

40 spelare deltog i kvaltävlingen 
och Henrik vann till slut med hela 
10 slag. Robin blev 3:a och båda 
gick vidare till nästa kvalomgång 
på Degeberga GK. 

För Henriks del fattades det 
några slag för att gå vidare till 
huvudtävlingen i Barsebäck, men 
båda gjorde en habil insats i kval-
omgångarna och det blir till att ta 
nya tag till nästa års tävling.

Grattis båda två!

Sedan mitten av juli har Lagans GK ny hemsida. Vi 
som arbetar med den är mycket nöjda då den är enkel 
att uppdatera och har snygg och enkel design.

Målsättningen är att hemsidan ska vara ständigt 
aktuell och att den besöks flitigt av såväl medlemmar 
som gäster. Har ni önskemål eller synpunkter tar vi 
tacksamt emot dessa via e-post på info@lagansgk.se 
eller att ni lägger en lapp i förslagslådan i klubbhuset.

Vi har sedan starten av nya hemsidan haft ca 55 
besökare per dag och varje besökare kollar i snitt ca 13 

sidor. Populäraste sidorna är tävlingar, spel och bana.

Marknadstorget ska vi försöka få lite fart på. Har ni 
golfprylar att sälja eller något speciellt ni vill köpa så 
e-posta till info@lagansgk.se så lägger vi in er annons. 
Självklart helt utan kostnad.

Gamla hemsidan finns kvar men uppdateras inte. Så 
ni som har genväg på er dator till gamla hemsidan bör 
ändra detta så fort som möjligt så att ni inte missar 
något.

Ny hemsida - www.lagansgk.se

Min golf på www.golf.se

Dubbla banrekord och kval till 
Scandinavian Masters Henrik
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Solen flödade över vår 
golfbana när Golfveckan 
genomfördes i juli. Några 
regnstänk förirrade sig 
in över banan någon av 
dagarna, men i övrigt var det 
torrt som fnöske.  

När det var som varmast hade 
det inte varit fel att ta sig ett 
dopp i något av våra vattenhin-
der. Torrare bana har vi sällan 
spelat på i Lagan och rullen var 
oftast irriterande lång och okon-
trollerbar. 

Man fick en liten aning om hur 
de stora grabbarna hade det på 
British Open veckan senare där 
det rullades kors och tvärs över 
halva England. Våra greener var 

av bästa märke och det är på 
plats att ge banpersonalen en 
eloge för underhållet. När vi an-
dra steg upp hade de i stort sett 
jobbat färdigt för dagen.

1119 spelare kom till start och 
det var något färre än i fjol. Korv-
hjulet + extra 10:an gav under 
veckan 12.979 kr som oavkortat 
går till Cancerfonden. Tack för 
det!

Många fina resultat noterades 
under veckan, men ibland undrar 
man om det överhuvudtaget finns 
så många poäng att tillgå i dessa 
besparingstider. Matematiken är 
bra konstig ibland.

Två Hole-in-one gjordes också 

och de lyckliga är Ellinor Nord-
holm och Mats Liljedahl.

Dagarna blev som vanligt långa 
med första start kl.06 och pris-
utdelningen framåt kvällskvisten 
var välbesökt. Segast var som 
vanligt fredagens Scramble som i 
år hade ett nytt stuk då 3-man-
nalaget bestod av en spelare från 
varje hcp-klass. Tänk att det ska 
behöva ta en halv dag för att 
spela 18 hål? Här finns tid att 
tjäna om laget åtminstone spa-
rade in en minut per hål.

Ett tack till Er alla som gjorde 
att Golfveckan blev en trevlig och 
givande tillställning.

Väl mött 2007!

Jösses! Klubban flög från 18:e till 1:a green! Man kan ju även passa på att snacka bort lite tid mellan tävlingarna.

Nu har det varit 
Golfvecka igen!

Stig Gustavsson, Philip Culibrk och Simon Ellard.
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Emil Mörck, Bosse Carlsson, Johan Ragnarsson och Ellinor Nordholm.

Elsie Sjöberg, Petter Johansson och Sten Sibner.

Vinnare Margaretha Knutsson.

En glad Ingvar Palm med blommor!

Linus har fått en glass. Mycket ruljans!
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Triss Lady finalspel i Lagan

Eftersom undertecknad tyvärr 
inte spelade tillräckligt bra i 
Triss Lady- tävlingen i Lagan 
den 17 juni lovade jag att 
hjälpa till vid denna stora 
distriktsfinaltävlingen.

Kerstin Johansson och Carin 
Fristedt hade tillsammans med 
kansliet gjort allt förarbete tidigare 
under juli och det var bara för mig 
att ta mig till Lagan i arla morgon-
stund.

Vädret var som vanligt denna 
sommar mycket vackert och vär-
men hade väl dämpats en aning.

När jag kom fram var flaggorna 
hissade, alla scorekort framlagda. 
Tävlingsregler och loka regler ut-
skrivna och domarna var på plats. 

Carina Andersson och jag fick 
snabbt sätta oss in i rutinerna och 
ungefär vid ½8-tiden började de 
första damerna anlända. 

De kom från c:a 24 olika klubbar 
i Småland och var 84 damer och 
42 lag. En del klubbar som varit 
duktiga representerade med flera 
lag som skulle spela greensome po-
ängbogey. Plötsligt var kön utanför 
luckan lång men alla var tålmodiga 

och vi blev lite skärrade när någon 
deltagare var utbytt i sista stund. 
Men Carin fixade fram namn och 
golfid och fick ordning på det 
mesta. En del hade ändrat sina hcp 
men det löste sig när vi gjorde en 
uppdatering i deltagarlistorna.

Det var många glada tillrop och 
glada hälsningar mellan damer 
som inte träffats på länge och alla 
önskade varandra lycka till.

Många av deltagarna fick en 
karta för att hitta ut till kiosken 
för att kunna hitta sina hål som de 
skulle ha kanonstarten på.

Jag hoppas att de flesta var 
nöjda med mottagandet. Då vi inte 
hade någon ”mistlur” fick vi lita på 
att klockorna gick något så när rätt 
och starten gick klockan 9:00.

Nu fick vi några lugna timmar i 
kansliet och kunde följa spelet på 
hål nr 1 och hål nr 18 hela förmid-
dagen.

En kul grej på 18;e var att hälften 
lade sina utslag i backen till höger 
och den andra hälften slog sitt 
andraslag i någon av dammarna. 
Är det detta som kallas psykologi? 
Men det fanns lag som spelade hå-

let precis som det är tänkt. Två slag 
för att komma in på green, men 
sedan kom psykologin fram igen, 
tänk vad greenen lutar!

Plötsligt fick vi börja tänka på 
att snart kommer alla in på en 
gång, Carin satte sig vid datorn och 
visade hur man matar in resultat 
och allt gick som en dans. Carina 
textade vackra skyltar som talade 
om att prisutdelningen kommer att 
äga rum c:a ½3 och tänk att det 
kunde vi hålla.

Vinnare blev Eksjö GK: Cecilia 
Ugarph och Lena Ellensdotter på 
fantastiska 40 p och de hade spel-
handicap 9

Som god två kom Isaberg GK: 
Lina Eriksson och Monica Anders-
son på 39 p och spelhandicap 16

Trea blev Vetlanda GK: Christina 
Pettersson och Marie Sjögren hade 
och 39 p men spelhandicap 23

Fjärde platsen knep Isaberg GK:
s andra lag Carina Eriksson och 
Louise Dreier med 38 p och spel-
handicap 18

Lagan GK:s bästa lag blev Gull-
britt Thelander och Anette Johans-
son på 37 p och de hamnade på 
nionde plats. Bra jobbat tjejer! 

Glada vinnare som gick till distriktsfinalen i Lagan: Etelka, Gullan, Ulla och Ingrid.

Dagens bästa resultat gav många 
vinstchanser!



Lagandan 4 2006 • 7

Vi ska till finalen på Gotland!

Tävlingsledare Kerstin Johansson

Fler bilder från Triss Lady...

KM i Pay & Play

Årets upplaga av KM i Pay & Play 
spelades i strålande solsken. 17 
personer deltog i år och vinnaren 

blev Henrik Larsson, tätt följd av 
David Ahlin och Martin Pettersson.

Henrik Larsson vann KM i Pay & Play

Våra duktiga domare.
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Äntligen var det dags för 
den årliga hemliga utflykten. 
Morgonen såg lovande ut, men 
vart skulle färden gå? Radion 
varnade för dåligt väder 
söderut.

Carina Kronstedt, Lisbeth Carls-
son och Monica Milling hälsade oss 
välkomna ombord på Mjäla Buss.

Vi var ett fyrtiotal glada damer 
som med hjälp av trevliga chauf-
förer packat in alla väskor och 
klubbor i bussen. Efter en stunds 
färd västerut startades en trevlig 
introtävling med musik från film 
och TV.

Tänk vad man känner igen allt, 
men vad tusan heter program-
met eller filmen. Hade vi 50+ inte 
haft hjälp av ungdomar som Lotta 
hade det inte varit lätt. Det blev en 
trevlig stund med många skratt och 
gissningar.

Vindrutetorkarna på bussen var 
tyvärr igång efter bara några mil, 
men sedan svängde bussen lite 
norrut och det blev lite bättre igen.

Plötsligt körde vi förbi Ljungby 
kyrka?!? Men inte var det vårt 
Ljungby. Vägen blev smalare och 
smalare men ett tu tre dök ett trev-
lig klubbhus upp mellan kullarna.

Det var Flädje GK som tog emot 
oss med kaffe och fralla. Scorekor-
ten var förtryckta med namn, hcp 
och antal extra slag varje spelare 
hade på varje hål, fantastiskt bra 
för alla dem som har problem att 
fylla i scorekorten.

Vi blev uppdelade i tremannalag 
och alla såg fram emot att testa 
denna för de flesta nya bana. Men 
när de tre första bollarna hade gått 
ut började himlen anta en oroväck-
ande färg och plötsligt kom den 

första blixten och snart även mull-
ret från ÅSKA, det sista vid önskade 
oss just då. Himlen öppnade sig och 
blixt och dunder ficka oss alla att 
huka sig.

Men efter en halvtimma lugnade 
sig vädret och vi bestämde att 
försöka ge oss ut på den spännande 
banan. Fairway lutade och man fick 
verkligen planera sina slag, första 
green var full med regnvatten så 
det blev tre, fyra puttar på första 
green. 

Vi gick vidare på en mycket 
vacker bana, kuperad och med 
naturliga stengärdsgårdar och 
trixiga hål. Men plötsligt spred sig 
en ovanlig odör över banan och vi 
undrade vad det var.

Vid 5:e hålets utslag började det 
tyvärr att åska och regna igen och 
efter lite diskuterande beslöt vi 
att ta oss tillbaka till klubbhuset, 
försökte med hjälp av den fina 
banguiden hitta närmaste väg 
tillbaka. Det är konstigt att det ska 
vara så mycket jobbigare att gå när 
man inte har den lilla vita bollen 
att slå på!

Strax innan 18:e hålet passerade 
vi ett stort svinhus med massor av 

grisar i olika storlekar, där fick vi 
förklaringen på odören.

Det var skönt att komma in un-
der tak igen, de hade ordnat fram 
maten och sorlet i restaurangen 
steg och det bestämdes att priserna 
skulle lottas ut. Men vi saknade 
en boll, vad hade hänt? Kansliet 
skickade ut en golfbil som hittade 
tre damer på åttonde hålet i full 
färd med att spela, de fick nästan 
lyftas av banan, spelade bra trots 
vädret. Men som alla vet är det  
inget bra att gå på golfbanan när 
det åskar.

Alla fick pris och vi tackade 
Lisbeth, Monica och Carina för allt 
de gjort för att ordna en trevlig 
golfutflykt. Vädret kan ju som väl 
är ingen göra något åt! 

Kansliet delade ut varsin green-
feebiljett som alla tacksamt tog 
emot, det var verkligen en fin gest! 
Tack för det fina mottagandet och 
hoppas vi kan komma till Flädje 
igen.

Nästa år kommer utflykten att 
ordnas av: Sara G Karlsson, Chris-
tina Wass och Gudrun Gabrielsson. 
Lycka till!     

Damernas hemliga utflykt

God mat i glada vänners lag.
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Intervju med Wascligan´s 
grundare Stefan Olsson och 
Mikael Eriksson

Vad är Wascligan?
En golfliga med 12 medlemmar, 

(+1 vilande: Christer Gustavsson) var 
av 5 stycken Electroluxanställda (fd 
Wascator). Vi spelar på tisdagar efter 
jobbet. Totalt 14 omgångar per år.

När startades Wascligan och vilka 
är ni?

1995 och då var vi 6 stycken. I årets 
upplaga är endast 2 originalmedlem-
mar med (Stefan Olsson och Mikael 
Eriksson). Övriga medlemmar är Chris-
tian Eriksson, Slavko Culibrk, Morgan 
Johansson, Mattias ”Osby” Johansson, 
Mattias ”Volleyboll” Johansson,  
Niclas Melin, Stefan Nilsson, Pelle Pe-
tersson, Ulf-Peter Strömberg, Stefan 
Ekström  
Vilka spelformer spelar ni och har 
ni några priser?

Från 1995-1999 spelades det varan-
nan vecka poängbogey och varannan 
vecka slag. Vadslagning inför varje 
runda, 20 kronor/person. Allt gick till 
vinnaren.

År 2000 satte vi in prispengar i en 
pott, som senare fördelades upp i 
olika prisnivåer. Den sammanlagda 
segraren korades då på avslutningen. 

År 2001 började vi med det trevliga 
lagspelet Scramble. Var tredje runda 
utförde vi denna lagsport i 3-man-
nalag, med blandat resultat. De övriga 
spelformerna var som vanligt poäng-
bogey samt slag.

År 2003 fick ligan en liten uppryck-
ning. Den nya spelformen Running 
Eclectic introducerades. Vi spelade 14 
omgångar på en säsong. Efter säsong-
ens slut skulle man ha ett fullständigt 
resultat över 18 hål.

Efter varje runda tittade man över 
sitt resultat extra noga för att se ifall 
man ville låsa något hål. Det gällde 
att vara kall, men ändå inte dum. Här 
var det många som väntade för länge 
med låsningarna, vilket ledde till att 
man stod på första tee inför sista 
omgången med exempel vis 5 hål 
kvar att låsa. Jobbigt!!! Ett låst hål kan 
aldrig ändras.

Från år 2003-2006 har vi i stort 
sätt kört samma upplägg. Ytterligare 
några nyheter som har tillkommit är: 
* Närmast hål: 16:e 
* Vilken är bäst första 9, samt sista 9 
* Cut efter 9 hål: Man måste ha 10 
poäng efter 9 hål annars är man 
automatiskt sist i tävlingen.

Efter varje omgång sammanställs 
resultaten enligt följande: 
1:an får 15 poäng  
2:an 13 poäng 
3:an 11 poäng 
4:an 9 poäng 
5:an 8 poäng 
osv 
 
Bonus poäng för:  
Närmast hål: 2 poäng 
Bäst första 9: 1 poäng 
Bäst sista 9: 1 poäng 

Det blir mycket att sammanställa. 
Hur håller ni koll på resultaten 
över hela säsongen?

Vi har en hemsida där allt finns: 
www.geocities.com/wascligan/ 
Här kan man lättöverskådligt se allas 
resultat. Vi har även en gästbok att 
skriva i och en hel del bilder att titta 
på!

Hur avslutar ni säsongen?
Vi lämnar Lagans GK och testar 

olika banor runt om i landet. Första 
dagen spelar vi 36 hål på en och 
samma bana. Första rundan ingår i li-
gan. Andra rundan spelat vi Scramble. 
Sedan avslutar vi kvällen med grill-
ning. Dag två byter vi atmosfär. Spelar 
en annan bana på hemvägen (18 hål). 
Även den ingår i ligan. Först efter den 
sista rundan kan vi avgöra vem som 
är detta års vinnare.

Exempel på banor som spelats 
under avslutningsresorna är: Hook, 
Isaberg, Söderåsen, Karlskrona, Östra 
Göinge, Örkelljunga med flera.

Vinnaren erhåller ett vandringspris 
som vi kallar ”Den gyllene hatten”.

Vad är det bästa med Wascligan?
Det absolut bästa är stämningen 

som är rå men hjärtlig. Sedan är det 
ju bra för golfen att man verkligen 
kommer ut en gång i veckan. Avslut-
ningsresorna är ju också en höjd-
punkt. 

Ja, det finns bara fördelar med att 
vara med i en golfliga som denna.

Wascligan – vuxna 
män gör saker tillsammans

Wascligans grundare

Wasclaget
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Första seriespelet gick av stapeln hos Glasrikets GK. 
Banan har genomgått en hel del förändringsarbete 
och var jättefin och rolig att spela. Först spelades 
foursome och Helena Svensson/ Hanna Nilsson gick på 
70 slag (bästa score av alla par). Den andra foursomen 
spelades av Martina Eliasson/ Caroline Olsson, de hade 
84 slag. 

På eftermiddagen spelades bästboll. Här spelade 
Marielle Karlberg/ Helena Svensson tillsammans och 
hade 66 slag (bästa score individuellt av alla par). I 
den andra bästbollen spelade Caroline Olsson/Hanna 
Nilsson. Deras resultat blev 74 slag.

Den andra speldagen innebar singelspel. Hanna 
Nilsson noterade 74 slag vilket också var bästa score 
individuellt av alla spelare. De övriga som spelade var 
Helena Svensson 77 slag, Caroline Olsson 79 slag och 
Martina Eliasson 96 slag.

När första omgången i Glasriket var färdigspelad var 
Lagans tjejer i ledning med 19 slag före tvåan Tranås.

Spelomgång två spelades hos Tranås GK. Foursome-
paren var desamma som i Glasriket. Helena Svensson/ 
Hanna Nilsson noterade 70 slag (bästa resultat av alla 
par). Caroline Olsson/ Martina Eliasson hade 84 slag. 
Eftermiddagens bästboll summerades på följande sätt. 
Helena Svensson/ Martina Eliasson 69 slag (bästa re-
sultat av alla par) och Hanna Nilsson/ Caroline Olsson 
74 slag. 

Dag tvås singlar såg ut på följande sätt, Helena 
Svensson 70 (bästa score av alla spelare), Hanna Nils-
son 78, Caroline Olsson 91 och Martina Eliasson 96 
slag.

Detta innebar att Lagans Damlag vann sin serie med 
18 slag före tvåan Tranås och återfinns nästa år i div. 
1. Grattis tjejer!

Från ledarstaben som består av Henrik Larsson och 
Magnus Svensson finns bara beröm att ge. Vi är jät-
testolta över tjejernas prestation och uppförande både 
på och utanför banan. Nu gäller det att öka tränings-
dosen ännu mer till nästa år för att vi ska vara konku-
renskraftiga i div 1.

Omgång 1 spelades på Ryfors GK, strax utanför 
Jönköping. Laget bestod av: Henrik Nilsson, Matttias 
Karlsson, Robin Robertsson, Philip Culibrk, Martin Pet-
tersson och Martin Igbo.

Resultaten blev: Foursome, Martin Pettersson och 
Robin Robertsson hade 73 slag. Henrik Nilsson och 
Mattias Karlsson hade 74 slag. 

I bästboll hade Martin Pettersson och Robin Ro-
bertsson 69 slag. Henrik Nilsson och Mattias Karlsson 
hade 65 slag, strålande! Efter dag 1 skuggade vi Växjö 
4 slag efter, mycket sugna inför dag 2. På söndagen 
spelades singlarna. Resultaten blev: Henrik Nilsson 69 
slag, Mattias Karlsson 68 slag, Martin Pettersson 73 
slag och Robin Robertsson 73 slag.

Totalt efter första omgången låg Lagans GK tvåa, 
endast ett slag efter Växjö och hela tolv slag före 
trean som var Tranås.

Andra omgången spelades i Alvesta, en bana som är 
helt annorlunda mot Ryfors, betydligt längre.

I laget ingick: Henrik Nilsson, Matttias Karlsson, 
Robin Robertsson, Philip Culibrk, Martin Pettersson, 
Henrik Larsson och Martin Igbo. Resultaten blev: Four-
some, Martin Pettersson och Henrik Larsson hade 76 
slag. Henrik Nilsson och Mattias Karlsson hade 71 slag, 
kanonresultat på Alvestas svåra bana.

I bästbollarna ”häxade” det lite för Lagans GK 
och trots spelarnas kämpande infann sig inte de bra 
resultaten. Martin Pettersson och Robin Robertsson 70 
slag. Henrik Nilsson och Mattias Karlsson hade 71 slag. 
Det innebar att tätkänningen försvann och att Tranås 
knappade in bakifrån. Det var på väg att bli en spän-
nande söndag!

Singlarna spelades av Henrik Nilsson, Mattias Karls-
son, Henrik Larsson och Martin Pettersson. Det blev en 
hård kamp mot banan och Tranås, där Tranås både var 
ikapp och förbi ett tag. Till slut utkristalliserades La-
gans GK som klar tvåa med sju slag tillgodo på Tranås. 
Resultaten blev: Henrik Nilsson 72, Mattias Karlsson 
65, Henrik Larsson 75 och Martin Pettersson 76.

Underbart att laget tog klivet upp i div 1, en härlig 
laginsats. Speciellt starkt av Mattias som på de båda 
singlarna i årets seriespel hade 68 och 65 slag. Vi ska 
bli ännu bättre nästa år!

Nu är vi i division 1!
Seriespel HerrarSeriespel Damer
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Klubbmästerskap -06
Årets klubbmästerskap 
lockade bara 48 deltagare, en 
minskning mot föregående år 
med 15 stycken. 

Värt att notera är att endast 2 
damer kom till start vilket inne-
bär att damklassen ej räknas då 
det krävs minst 4 deltagare för 
att kunna utse en klubbmästare. 
Följaktligen korades ingen klubb-
mästarinna detta år, men bästa 
damjunior blev som väntat Hanna 
Nilsson med en väl kämpande 
Caroline Olsson på andra plats.

Henrik Nilsson blev återigen 
klubbmästare när klubbens vikti-
gaste tävling avgjordes. Han vann 
54-hålaren före Ola Andersson och 

trea blev Robin Robertsson. I klass 
herrjuniorer (36 hål) gjorde Philip 
Culibrk en stark insats och vann 
före Ola och Robin. 

Klassegrare i övriga klasser var: H 
35: Magnus Svensson, H 45: Arne 
Nilsson, H 55: Jan-Erik Åkesson, 
H65: Inge Pettersson och i H 75: 
Stig Johansson.

Det var en fin golfhelg på La-
ganbanan. Vädret var perfekt med 
en liten nordostanvind som vi inte 
är bortskämda med. Bollen rullade 
inte lika långt som under Golf-
veckan och med- och motvinden 
tog som vanligt ut vartannat om 
man är diplomatisk. 

Tävlingsledare Bosse Carlsson var 
bekymrad över det låga deltagar-
antalet.

- Klubbmästerskapet är inte en 
tävling för enbart singel handica-
pare utan öppen för alla medlem-
mar Varför ställer inte medlem-
marna upp när årets tävling nr 1 
spelas? 

Det är ju till och med gratis att 
starta! Men inga prisbord, förutom 
plaketterna, och vi slipper att 
tänka på slope och handicapslag. 
Det är golf rakt av, så att säga. 
Som golf spelades förr i tiden där 
man spelade mot banans finur-

ligheter och ändå hade trevligt 
tillsammans. 

Vi bör kanske alla läsa på lite om 
golfens idé eller är det poäng bo-
gey som överbryggar våra tankar 
om ett rättvist spel?

Klubben är tacksam för idéer om 
att öka deltagarantalet till nästa 
års Klubbmästerskap.

Henrik Nilsson

Söndagen den 9 juli stod KM 
i puttning på dagordningen 
och 16 spelare fanns med i 
startfältet. 

Tävlingen spelades med en 
grundomgång på 18 hål var efter 
de 8 bästa spelarna gick vidare till 
finalspelet efter cuten. Slutspelet 
spelades över 6 hål, match, och 

efter en mängd koppsnurrar och 
särspelshål stod det klart att vår 
egen pro Martin Pettersson hade 
vunnit och därmed var ”Klubbens 
bästa puttare”?

Hur som helst, ett stort grattis 
till Martin!   

KM i puttning

Martin puttar

Klubbens tvåa, Ola Andersson läser av 
puttlinjen.
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B Föreningstidning

Till sist…

Golfens idé -  
varför spelar jag golf?

Golf erbjuder mig som spelare otroligt mycket. Jag 
träffar mina vänner i fantastiska miljöer, jag får mo-
tion samtidigt som jag utövar en idrott som ställer 
stora krav på min förmåga. Jag spelar mot mig själv 
och min förmåga men samtidigt mot banan och 
vädret, blåst och regn är en stor utmaning på samma 
sätt som solsken är underbart skönt. Jag mot banan, 
kan jag någonsin tröttna på den matchen?

Varför spelar jag då golf? Sänka mitt handicap, 
vinna tävlingar, slå mina kompisar är vanliga skäl och 
verkar bli allt vanligare. Använder jag mig av dessa 
skälen för golfspel är det stor risk att jag tröttnar 
på golf. Jag kommer ha perioder då mitt spel inte 
matchar mitt handicap, jag kommer att förlora mot 
mina kompisar många gånger. Mitt handicap kom-
mer att höjas under perioder. Risken är då stor att jag 
tröttnar på golf och slutar spela. Det vill inte jag att 
någon ska få känna!

Vad är golfens idé? Att förflytta bollen från en viss 
plats till en annan plats med så få slag som möjligt. 
Det sägs inget om hur och att någon annan påverkar 
golfens idé, det är jag som spelar mot banan!

Jag vill att vi ska spela golf, tävla i golf, njuta av 
golfen, träna golf och mycket mer inom golfen. Jag 
vill inte att resultatet ska påverka om det är roligt el-
ler inte. Då missar jag golfens idé. Att söka och känna 
det bra slaget kan uppta dagar av tankar och träning. 
Vägen till målet är viktigare än själva målet själv.

Tävling? ”Jag vill inte tävla för jag är för dålig” 
hör jag ofta. För dålig för vad? Varför? Tävling är ett 
utmärkt sätt att mäta mig själv mot banan och en 
möjlighet att träffa människor som jag annars inte 
skulle spela med. En upplevelse på 4 timmar med 
personer som delar mitt intresse och golfens idé. 
Underbart, jag blir säkert nöjd med flera slag under 
rundan också! Att jag räknar med att alla slagen ska 
bli bra är dumt, en del av golfens idé är att ingen 
person kan bemästra golfen. Inte ens du och jag!

Hör gärna av er till mig om ni tycker annorlunda, 
golfens idé kanske är annorlunda för er?

Martin Pettersson, tränare Lagans GK
martin.pettersson@golfstorepro.com


