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Lindeborgs 
historiska hole-in-one!
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Ingen skugga över caddien, säger 
Staffan Lindeborg om sin caddie för 
dagen, Pontus Ljungberg. Det var 
precis innan Staffan lyckades göra 
hole in one  för första gången på 34 
år! Foto: Lisbeth Gustavsson
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Kansliet har haft en hektisk 
höst med ett par stora evene-
mang, regionkval i DI-golfen 
och riksfinal i Cancergolfen. 

Allt har gått bra och vi har 
fått många lovord från gäs-
terna. 

Inget är dock så bra att det 
inte kan bli bättre så vi jobbar 
vidare under höst och vinter 
för att komma väl förberedda 
inför nästa säsong. På tal om 
att komma väl förberedd inför 
nästa säsong så gör du det 
lämpligast genom att utnyttja 
vår fina inomhushall (mer om 
detta i separat artikel).

Tyvärr hade vi inbrott i våra 
vagnbodar och vi tvingas nu 
till att ha dörrarna låsta dygnet 
runt. 

Har du ej hämtat ut nyckel 
kan du göra det i kansliet mot 
en depositionsavgift på  
100:-/nyckel.

Återigen vill vi slå ett slag  
för vår hemsida –  
www.lagansgk.se –  här hittar 
du alltid den senaste informa-
tionen om vad som händer på 
klubben. 

Kansliet minskar nu sina 
öppettider till 09.00-13.00 
måndag – fredag. Vissa dagar 
kommer vi ha stängt på grund 
av utbildning mm. Möjlighet 
att komma i kontakt med oss 
via e-post finns dock alltid och 
adressen är info@lagansgk.se.

Glöm nu inte bort årsmö-
tet torsdagen 23 november 
kl.19.00!

Från kansliet sida vill vi tacka 
er medlemmar för den gångna 
säsongen med hopp om ett 
snart återseende.

Med vänliga hälsningar
Christofer, Carin och Marie

Tryckfelsnisse!

Linus Eklund (inte 
Olsson) heter vårt 
förra nummers 
omslagskille!



Lagandan 5 2006 • �

Golfsäsongen 2006 har för stora delar av Golf-
Sverige varit ett tufft år.  

En sen start på säsongen, torka i juli och enorma mängder 
regn i augusti har satt sina spår på banor runt om i lan-
det. Lagans GK klarade sig dock bra och vi har fått mycket 
beröm för vår bana. Men detta till trots så har greenfeein-
täkterna sjunkit.

I skrivande stund har Lagans Golfklubb 1360 aktiva och 
240 passiva medlemmar. Tillströmningen av nya medlem-
mar har avstannat och vi har en negativ medlemsutveckling. 
Detta gäller i stor sett alla klubbar i hela landet och vi står 
inför tuffa tider. Konkurrensen hårdnar om såväl medlem-
mar som sponsorer och detta kommer leda till stora svårig-
heter för ett antal klubbar i landet. 

Det som dock inte minskar är kostnaderna för klubben. 
Lönekostnader, drivmedel, el, gödsel mm stiger för varje år 
och tyvärr tvingades vi förra året budgetera med ett under-
skott på -140.000:-  samtidigt som vi avstod från ett antal 
föreslagna förbättringar. Prognosen för 2006 ser ut att ge 
ett underskott på ca -200.000:-.

Att driva klubben med underskott fungerar av naturliga 
skäl inte på lång sikt och för att råda bot på detta föreslår 
styrelsen en höjning av medlemsavgiften för 2007(se förslag 
på avgifter på nästa sida).

Trots den föreslagna höjningen är Lagans Golfklubbs 
avgifter bland de lägsta i landet i förhållande till storlek 
på anläggning. För att ytterligare möta konkurrensen har 
samtal inletts med Värnamo GK om ett samarbete på flera 
områden. Att vi samtalar med Värnamo beror självklart på 
våra klubbars geografiska närhet samt att klubbarna är 
likvärdiga vad gäller anläggning och avgifter. De förslag, vad 
gäller samarbete/utbyte med Värnamo GK, som föreligger 
inför 2007 är följande:

- 100:- i greenfee för fullvärdiga medlemmar och detta ska 
gälla alla dagar och alla tider.

- Gemensam marknadsföring i syfte att skapa attraktiva 
golfpaket inkluderat boende samt spel på båda banorna 
med målsättningen att öka klubbarnas greenfeeintäkter.

- Utökat tävlingsutbyte samt samkörning av klubbarnas 
tävlingskalendrar i syfte att ge möjlighet för såväl täv-
lande och icke-tävlande att spela golf på någon av våra 
banor. 

I förlängningen finns idéer om ytterligare utökat sam-
arbete vad gäller personal, maskiner och administrativa 
tjänster mm.

Trots det kärva ekonomiska läget planeras en del förbätt-
ringar på banan under 2007. 

- Svackan på hål 18:2 kommer att fyllas upp för att få en 
bättre gångväg från tee 

- Tak över ett antal utslagsmattor kommer att byggas på 
Driving rangen. 

- Reparationer av sättningar i vissa fairways.
- Ombyggnad av ett antal tee.
- Gallring och plantering väster om E4:an.
- Fortsatt satsning på kvalité och finish över hela banan

År 2006 infördes nya medlemskapsformer och vissa av 
dem, så som 9-hålsmedlemskapet, har slagit mycket väl 
ut. Distansmedlemskapet och Spelmedlemskapet lockade 
dock få och styrelsen har därför reviderat Spelmedlemska-
pet och föreslår att ta bort Distansmedlemskap. Vi tror att 
vi på så vis kan behålla medlemmar samtidigt som vi kan 
locka tillbaka en del medlemmar som sökt sig till så kallade 
brevlådeklubbar.

Kommande höstmöte är till för Er medlemmar. Det är 
ni som ska se till att Lagans Golfklubb står väl rustat inför 
de förändringar som sker i Golf-Sverige genom att fatta 
kloka och väl genomtänkta beslut. Styrelsens uppgift är att 
komma med förslag och dessa förslag grundar sig på eko-
nomiska förutsättningar samt de trender och förändringar 
vi kan se. Vidare står banan inför en del förändringar som ni 
också kan läsa om i detta nummer av Lagandan.

Nedan följer en förenklad budget för 2007:

Intäkter från medlemsavgifter, Greenfee, reklam och 
övriga intäkter beräknas till 7.100.000 kr med föreslagen 
avgiftshöjning. Kostnaderna måste anpassas efter dessa 
intäkter för att en positivt resultat ska erhållas.

En detaljerad budget kommer att presenteras på höst-
mötet.

Väl mött på höstmötet
Bert Nordholm 
Ordförande

Inför höstmötet

Till samtliga medlemmar i Lagans Golfklubb:

Härmed kallas till ordinarie höstmöte torsdagen 23 
november 2006, kl 1900 i Lagans Golfklubbs res-
taurang. Styrelsen hoppas på god uppslutning.

Program:

1. 18-hålsbanans framtida sträckning
2. Höstmötesförhandlingar
3. Kaffe

Kallelse till höstmötet
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1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som 

jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. a. Förslag till budget och verksamhetsplan för   

 det kommande verksamhets- och   
 räkenskapsåret (fastställs vid vårmötet).

 b. Fastställande av medlemsavgifter och medlems  
 lån för det kommande verksamhets- och   
 räkenskapsåret.

Årsavgift 2006 Styrelsens 
    förslag 2007
Senior  2800:- 3100:-
Junior, 19-21 år 1650:- 1700:-
    ” 11-18 år 1150:- 1200:-
    ” 0-10 år 550:- 600:-
Fullvärdigt medlemskap 
utan medlemslån*  3600:-
Medlemskap, 9-hålsbanan 2000:- 2100:-
Spelmedlemskap 
(reducerad greenfee med 30%)         1500:- 995:- 
Passivt medlemskap 500:- 500:-
Passiv + Pay & Play 1000:-  1200:-
Kö, sen/jun 200/100:- 200/100:-

Medlemsavgifterna inkluderar fritt spel på Pay & Play-
banan. Gäller ej passivt medlemskap eller spelmedlemskap. 
Passiva medlemmar kan dock mot en avgift på 700:- spela 
fritt på Pay & playbanan. Ansökan om 9-håls- eller spelmed-
lemskap skall göras till kansliet. 

De som ansöker om medlemskap efter genomförd nybörjar-
utbildning efter den 1 september får 70% rabatt på årsavgif-
ten detta år.

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

*Gäller endast de som registreras som medlemmar i Lagans 
Golfklubb efter 2007-01-01. Inträdesavgift erläggs 12 måna-
der efter inträde i Lagans Golfklubb.

Övriga avgifter  2006 Styrelsens
   förslag 2007
Medlemslån, senior 4500:- 4500:-
Inträdesavgift, senior 1500:- 1500:-
Städavgift (medlemmar 
i åldern 19 och uppåt) 200:- 200:-
Inomhushall 
(säsongskort senior/junior) 300/100:- 300/100:-
Årsavgift Pay & Play 1950:- 1950:-
Vagnbod, årshyra 200/250/300:- 250/300/350:-
Startavgift, 
singeltävl. 18/36 hål 60/70:- 80/100:-
Startavgift partävling 80:- 120:-

Greenfee 18 hål(1/4-31/10)
Veckogreenfe 1000:- 1200:-
Senior vard/helg 260/300:- 300/350:-
Junior vard/helg 130/150:- 150/175:-

Greenfee 9 hål(1/4-31/10)
Senior 160:- 200:-
Junior 80:- 100:-

Greenfee, vinter 13 hål, sen/jun 100/50:- 100/50:-

Blått märke Aktuell Greenfee Aktuell Greenfee
El-bil, Körkort 150:- 150:-
El-bil, Körkort+läkarintyg     100:- 100:-
Mynt/kort till 
drivingrange(30 hinkar) 10/250:- 10/250:-
Dagshyra av vagn    20:- 30:-
Påminnelseavgift     100:- 100:-

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

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

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

Återbetalning av medlemslånet sker 12 månader efter 
utträde ur klubben. Begäran om uppskov med inbetalning 
av medlemslånet och inträdesavgiften skall göras skriftligen 
varje år av t ex heltidsstuderande.

Föredragningslista vid höstmöte 
med Lagans Golfklubb 23/11-06
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7. Val av styrelserepresentan-
ter:

a) Ordförande i klubben och 
styrelsen, för en tid av 1 år  
Bert Nordholm

b) Halva antalet övriga leda-
möter i styrelsen för en tid 
av 2 år 
Bo Carlsson 
Anneli Roubert 
Lisbeth Gustvasson

c) 2 suppleanter i styrelsen 
med för dem fastställd 
turordning för 1 år 
Bengt Elfving  
Patrik Karlsson

d) 2 revisorer jämte supplean-
ter för en tid av 1 år 
Bertil Lindahl 
Karl-Axel Thorstensson 
Suppleanter: Rolf Johans-
son, Uno Salomonsson

e) 2 ledamöter i valbered-
ningen för en tid av 1 år 
Ordförande Björn E Jo-
hansson 
Stefan Rydergren

f) ombud till GDF-möte 
Per Johansson 
Bert Nordholm

g) aktieägarrepresentant att 
representera klubben vid 
bolagsstämma i Lagans 
Golfbana AB 
Anneli Roubert

8. Behandling av styrelsens 
förslag och i rätt tid in-
komna motioner.

9. Övriga frågor. 

10. Mötet avslutas.

Gåsagolfen
Det är något speciellt med 
Gåsagolfen. Det är årets 
sista tävling där de yttre om-
ständigheterna kan vara de mest 
varierande med dimma, kyla, 
blåst och till och med snö som 
vi hade någon gång på 90-talet. 
Men det kommer alltid folk. 

I år var vi 80 spelare som tampades 
i de tre klasserna plus att vi jagade 
birdiekycklingar när andra jagade älg. 
Vädret visade sig denna gång vara oss 
nådiga med lite morgondimma och 6-
7 plusgrader. Vinden var som bortblåst 
i denna Gudrunnejd.

Stämningen var som vanligt go-o-
gla vid klubbhuset när vi hämtade ut 
scorekorten för att sedan bege oss ut 
till våra respektive hål. Jisses vad långt 
det var bort till 15:e tee! Man tror sig 
gå över halva Sunnerbo, men det är en 
bra uppvärmning eller som någon sade 
-utmattning, innan man tar gärds-
gårdshålet i besittning. Startraketen 
brann av med en kraftig knall prick 
klockan 10 och älgar i grannskapet hu-
kade och tog skydd för här skulle det 
spelas golf denna sköna höstdag. 

Morgondimman lättade efterhand 
och solen kom fram någon timma, 
men dimman tog sedan återigen hem 
spelet. Spelet i övrigt var trots de yttre 

omständigheterna bra, ja till och med 
mycket bra på många håll, men så har 
vi också smygtränat hela året.

Banan var för en gångs skull inte i 
bästa skick med oklippta/daggbetäckta 
greener som dessutom var hålpipade 
och sandiga i vissa fall. Daggen låg 
kvar på greenerna hela dagen och det 
var inte speciellt roligt att putta. Dock 
intressant för man visste inte när, var 
eller hur bollen skulle hamna. Några av 
hålen hade dessutom mattutslag och 
det höjer inte precis banans status. En 
tillfällig plump i protokollet får vi anta 
för en annars välskött bana.

Till den avslutande prisutdelningen 
hade det samlats en hel del folk där 
Bosse & Ingemar delade ut presentkort 
och kycklingar i parti och minut som 
på den bästa torghandel. Många av oss 
frågade sig dock vart ärtsoppan med 
pannekaga tog vägen. En bruten tradi-
tion, eller? 

Tack för i år och väl mött nästa 
säsong.

Text & bild: Jan-Erik Åkesson

En bild från 
Sohlbergs 
korptävling!

Vinnarbollen i B-
klassen. Från vänster 
till höger: Daniel 
Finér från Retlog AB 
i Lammhult - min, 
Ulla Siberns partner 
(vi blev 9:a) Vinnare i 
B-klassen Jan Goodwin 
och Johan Lindberg 
från Kalmar
Industries AB.

Text & bild: Ulla Sibner
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Det bjöds på ett strålande 
vackert väder när finalen i 
årets Cancergolf spelades 
på Lagans golfbana. 

Lagen som hade kvalificerat sig 
till tävlingen via mest insamlade 
medel till Cancerfonden kom 
från olika delar av landet och det 
snackades skånska, dalmål, norr-
bottniska mm. Men alla förstod 
varandra! Det blir så när klubba 
och boll kommer fram. Och Staf-
fan Lindeborg gjorde hole-in-one! 

Laget längst ifrån var tre tjejer 
från Kalix som via flyg, tåg och 
bil letat sig till Lagan. De hade 
inga problem med att hitta från 
Norrbotten till golfbanan. Harald 
”24 Karat” Treutiger var lagledare. 
Lagans lag slutade 4:a där Linde-
borgs HIO gav en skön utdelning 
i poäng. Varje lag hade en s.k. 
kändis som lagledare och i vimlet 
kunde man se Bempa Eriksson, Ove 
Bengtsson, Totte Wallin, Rickard 
Nilsson, Titti Sjöblom, Richard Her-
rey, Bertil Svensson, Jonte Sjögren 
m.fl.  Mer eller mindre duktiga 
golfspelare och kul hade man.

För bästa individuella lagledar-
resultat svarade förra golfproffset 
Sophia Grönberg som gjorde 38 
poäng.

Kvällen före tävlingen samlades 
man på stadens hotell för en inle-
dande middag där lagledaren till 
lagen och starthålen lottades.

Representanter från Cancerfon-
den informerade om vikten av att 
stödja den fortsatta forskningen 
kring sjukdomen och de var 
mycket tacksamma för den om-
tanke Golf-Sverige visar när man 
år efter år samlar in pengar till 
fonden vid sina olika tävlingar. Det 
är frågan om miljonbelopp som 
vi golfspelare stöttar med och det 
gör vi gärna även i fortsättningen.

Cancergolfen
Richard Herrey med flera mumsade glass.

Mannen som stal showen: Staffan Lindeborg 
med sin caddie Pontus Ljungberg.

Några passade på att spana in det gröna gräset.

Harald Treutiger ser ut att ta sig en funderare.

Text & bild: Jan-Erik Åkesson



Lagans Golfbana nu och i framtiden

Bli delaktig! Var med och bestäm!
Bankommittén har tagit fram två olika förslag till bansträckningar. Varje förslag måste ha två 
olika versioner, före och efter E4:ans utbyggnad. Förslagen är inte perfekta utan kompromisser i 
ekonomi, upplevelse, kvalité och design.

Och nu utmanas medlemmarna. Finns det andra och bättre förslag?

Det är främst två saker som gör det nödvändigt att nu komma till beslut om banans framtid,
dels har konstaterats att hål 16 är en betydande säkerhetsrisk emot E4:an och måste åtgärdas. 

Skärpta regler gör det nödvändigt att agera. I samråd med vår banarkitekt har framkommit att 
enda rimliga åtgärden är att hålet slopas.

Dels är det viktigt att banpersonalen vet villkoren både kort –och långsiktigt annars kan bety-
dande ekonomiska resurser förslösas på felaktigt skötselsätt. Låt oss ta ett exempel. Lövbuskarna 
kring de nybyggda hålen börjar bli ganska stora och det är dags att besluta om en gallrings- röj-
ningsplan. Då måste man veta förutsättningarna annars kan alldeles felaktiga beslut fattas.

OBS! I nuläget är det viktigast att bestämma banans sträckning, inte bedöma kalkylerna eller 
finansieringen men naturligtvis bör man ha realistiska ekonomiska förutsättningar i åtanke.



Förslag A – Etapp 1

Ny green och delvis ny fairway 400.000
Nytt hål 600.000
Nya tees på hål 4 50.000
Nytt hål 16 500.000

Total  1550.000

Totalt kostar alltså detta 
alternativ 3,3 miljoner.

Förslag A – Etapp 2

Nya hål 5 och 6 utom en green 1750.000

Total 1750.000
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Etapp 1
Detta förslag innebär att vi relativt omgående påbörjar ombyggnad av 2:ans sträckning med ny green samt ett nytt hål 3 öster om 
E-4:an. Vi lägger ner nuvarande hål 3 och utnyttjar detta hålets fairway för att göra 4:an (par 5) längre. Detta blir onekligen ett 
lyft för banan som kanske dessutom kan generera fler greenfee-gäster. Finansieringen kan t.ex. lösas med höjd medlemsavgift på 
100:- per fullt betalande medlem och år, i 10 år.

Etapp 2
Denna etapp påbörjas när E-4:an byggs om till motorväg eller 
senast om 10 år. Det kommer att kosta (i dagens penningvärde) 
200:-/medlem och år, i 10 år.

Lagans Golfbana – Förslag A

Etapp 1
(före E4:ans utbyggnad)

Par: 70
Gul: 5360
Röd: 4770

Etapp 2
(efter E4:ans utbyggnad)

Par: 72
Gul: 5780
Röd: 5000

Kostnad 2007 – 2016 100:- per medlem och år

Kostnad 2017 – 2026 200:- per medlem och år



Förslag B – Etapp 1

Nytt hål 16 som senare blir hål 3 500.000
Provisoriska nya tee på 
nuvarande hål 3 
+ väg (egen produktion) 50.000

Total 550.000

Totalt kostar detta alternativ 
2,75 miljoner.  

Förslag B etapp 2

Ny green och delvis ny fairway 
på hål 2 (ej nödvändigt men 
förhöjer banans kvalité)  400.000
Nya tees på hål 4 (egen produktion) 50.000
Nya hål 5 och 6 utom en green 1750.000

Total 2200.000

Etapp 1
Detta förslag innebär att vi väntar med att bygga bort nuvarande 
hål 3 tills E-4:an byggs om. Hur länge detta dröjer vet vi inte men, 
risken finns att det kan ta minst 10 år. Kostnaden är då 0:- för 
denna etapp.

Etapp 2
Denna etapp drar igång i samband med E-4:an ombyggnad. Först nu läggs nuvarande hål 3 ner och ersätts av nuvarande 
hål 16. Det byggs ett extra hål väster om kiosken. Vi kan också bygga om hål 2 eftersom tunneln kommer längre norr ut. 
Vi får dock en lite längre sträcka att gå från 2:an till 3:an. Kostnaden för etapp 2 blir (i dagens penningvärde) ca 240:-
/medlem och år i 10 år.  

Kostnad 2007 – 2016 0:- per medlem och år

Kostnad 2017 – 2026 240:- per medlem och år
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Lagans Golfbana – Förslag B

Etapp 1
(före E4:ans utbyggnad)

Par: 70
Gul: 5280
Röd: 4620

Etapp 2
(efter E4:ans utbyggnad)

Par: 72
Gul: 5770
Röd: 4990



Ekonomi och förutsättningar
Ombyggnaden av E4:an finns inte inlagd i Vägverkets 10-års plan. Vid samtal med repr. för Väg-
verket framkommer två olika versioner, en falang anser att EU trycker på mycket hårt att E4:an 
måste bli motorväg medan andra tror det blir svårt att konkurrera med andra angelägna vägbyg-
gen. Men läget kan naturligtvis snabbt ändras. Inga säkra prognoser kan alltså upprättas och 
Lagans Golfklubb tvingas leva med detta.

Lagans Golfklubb har ett avtal med Vägverket som reglerar dels intrånget vid ombyggnaden dels 
byggandet av en ny tunnel.

Lagans Golfklubb har valt att i avtalet med Vägverket prioritera en ny tunnel under både sö-
der– och norrgående vägar eftersom nuvarande maskiner endast med liten marginal kan passera 
genom den nuvarande tunneln och maskinerna tenderar att bli än större. Dessutom ligger nuva-
rande tunneln så lågt att den ej kan dräneras nöjaktigt. Denna prioritering innebär att knappt en 
1/2 miljon avräknas från den totala intrångsersättningen. Därefter återstår 820.000 kr att erhålla 
från Vägverket vid en ombyggnad. Beloppet är delvis indexerat.

På grund av säkerhetsproblem vid hål 16 så har nya diskussioner förts med Vägverket om att 
Lagans Golfklubb skall få ut ersättningen i förväg, såvida klubben stänger hål 16. I hittillsvarande 
diskussioner har talats om att Lagans Golfklubb skulle erhålla ca. 300.000 kr omgående och där-
efter löpande under några år.

Andra behövliga investeringar
Det kan i detta sammanhang vara angeläget att redovisa andra 
investeringar, varav vissa kanske kan vara viktigare än nya hål.

Greenen på hål 18 behöver byggas om och en sådan investe-
ring torde väl kosta ca. 400.000 men det finns också en banskiss 
på att även förbättra fairway och då torde kostnaden bli kring  
1 miljon, det sistnämnda är kanske inte så aktuellt men greenen 
och greenområdet behöver snarast byggas om. 

Green och nya greenområden för nuvarande hål 8 och 14 är också 
angelägna att renoveras och torde kosta ca. 3-400.000 per hål.

De ovan nämnda investeringarna bedöms av banpersonalen som 
mycket angelägna om banans goda kvalité skall kunna bevaras.

OBS! Denna presentation innehåller inga som helst förslag när ev. ombyggnader skall ske 
utan är bara ett försök att få fram synpunkter om banans kommande utförande som leder till 
ett beslut och att detta beslut också innehåller någon form av prioriteringsordning.

Prioriteringslista för 
ombyggnad av greener

1. Green 16
2. Green 8
3. Green 18
4. Green 2
5. Green 14
6. Green 4
7. Green 1
8. Green 17
9. Puttinggreen
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För många av oss – inte 
nödvändigtvis smålänningar 
– förknippas Ljungby med 
Strålfors, Göte Parkander, Troja, 
Sven Ljungberg och en golfbana 
på båda sidor om E4an. 

För många golfare är ett ”hole-
in-one” bara en dröm. För mig blev 
drömmen verklighet (för första 
gången) på Lagan i Ljungby en 
underbar septembersöndag i år.  Det 
var ett bra golfslag, men det var tur 
förstås. Men det var underbart att 
det hände just på Lagan. Här har jag 
spelat många gånger – bl a med Göte 
Parkander. Jag tror jag vet hur han 
hade kommenterat det hela ...

Det fanns fler märkliga omstän-
digheter denna historiska septem-
berdag  eftersom jag  närmast av 
en tillfällighet hade fått konstnären 
Pontus Ljungberg som caddie. Vi hade 
träffats några veckor dessförinnan på 
en landshövdingemiddag på residen-
set i Växjö, hos Yvonne och Lars-Åke 
Lagrell. Pratstunden blev flera timmar 

lång och handlade om allt möjligt 
– från fotboll till konst men inte 
mycket golf. Pontus berättade att 
han aldrig hade varit på en golfbana. 
Inte ens i Ljungby. Jag berättade att 
jag skulle till Ljungby och spela Riks-
finalen till förmån för Cancerfonden.

Pontus återkom med en generös 
inbjudan till Ljungbergmuseet men 
dessvärre var det inte möjligt att få in 
det i tidschemat. Jag nämnde istäl-
let möjligheten att han kunde få gå 
caddie och när Pontus två dagar före 
tävlingen ringde, fattades det kanske 
nödvändiga beslutet för denna min 
golfhistoriska prestation. Pontus tog 
caddiejobbet och jag gjorde hole-in-
one för första gången i min 34-åriga 
golfkarriär! Pontus Ljungberg steg 
upp före tuppen denna söndag på 
sin prästgård i Rimforsa. Han körde 
de 30 milen för att hinna till Lagan 
där det var en tidig samling för de 15 
deltagande lagen och när vi träffades 
på Golfklubben på söndagsmorgone-
nen trodde tidningen Smålänningens 
utsände att Ljungberg kört vilse...

Jag informerade Pontus om det vik-
tigaste. Inte gå över green. Inte störa 
laget i svingen. Inte gå i puttlinjen. 
Tja, ni vet allt det där. Och som en 
ytterligare tillfällighet – mitt lag var 
– efter lottningen på Hotel Terraza 
på lördagskvällen – Lagans GK! Peter 
Johnsson, Gun Andersson och Anett 
Jakobsson.

Vi började – eftersom det var 
Shotgun – på hål 8. När Peter och jag 
slagit ut gick de två övriga – Gun och 
Anette – mot damtee. 

- Ska de inte slå? frågade min cad-
die undrande.

- Jag förklarade allt om gul tee och 
röd tee varpå Pontus replikerade:

- Jasså, det är alltså inte jämlikhet i 
golfsporten ...!!??

Min drive var inte märkvärdig, 
jag hade 152 meter kvar till flagg 
och bad min caddie om en järnsexa. 
Förklarade klubbval med avstånd och 
loft varpå repliken kom: - Tja, då ska 
du väl kunna sätta den här bollen i 
hål då...!

Lindeborgs historiska 
Hole-in-one på Lagans GK!

Skål för hole in one. Lagans GK’s lag, Peter Johnsson,
Gun Andersson, Anett Jakobsson tillsammans med 

Staffan Lindeborg och Pontus Ljungberg.

Text: Staffan Lindeborg
Bild: Lisbeth Gustavsson
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Vi hade en suveränt trevlig dag på 
golfbanan. Vi hade segerambitioner. 
Stora. Kom det en svacka, var Pontus 
där med uppmuntrande och ibland 
krävande kommentarer. Vi fikade. Vi 
snackade. Vi pratade skola, rektorer, 
konst, lite teve, Parkander, Småland, 
Sven Ljungberg och t o m  hole-in-
one men ingen i laget kunde bidra 
med några erfarenheter på det områ-
det. Inte förrän det var 3 hål kvar att 
spela.

På väg till tee på hål 5 sa Pontus 
något om ”skärpning” – jag hade just 
noterat en trippelbogey och Peter 
hade inte heller gjort succe. Tjejerna 
spelade bättre och vi lät dom slå ut 
först - just på det här hålet.

Båda gick till vänster om green 
på hål 5 - nästan exakt 135 meter 
denna dag. Lite vind - lite sidamot 
men inte mycket.

Peter och jag hittade koncentra-
tionen och vi gjorde rätt klubbval 
– båda träffade green. Peter gick 
något till vänster om hål. Jag med 
min ”draw” slog bollen med en järn-
sjua i en perfekt båge och det kändes 
nära...

- På väg fram från tee mot green 
följde många spännande och långa 
sekunder innan vi visuellt – Peter 
först eftersom han är lång – bara såg 
en boll lysa på green. 

- Jag skulle tro att du gjort hio på 
din boll, sa caddie Ljungberg.   

Vi två gick fram mot flagg och det 
ögonblicket i min 34 år långa golf-
karriär är som ni förstås  förstår ett 
minne för livet. Där i koppen låg min 
boll – en Titleist 4 med reklamtext 
för Hestra där jag bor. Mitt första 
hole in one. På Lagan. I Ljungby. 
Hemma i Småland!!!

Cancerfondens  ende fotograf på 
plats  var av – ytterligare en tillfäl-
lighet förstås  – med oss på just 
detta hål. Vi lunchen kom han och 
frågade om jag hade något emot 
att han  spred och sålde bilder. Han 

hade fångat slaget och ögonblicket 
när reaktionen kom. Ryktet spred sig 
snabbt – tidningar ringde, text-TV 
lade ut nyheten  blixtsnabbt och 
mina kollegor på TV-Sporten ”ladda-
de”  t o m Sportspegeln med ”denna 
golfhistoria” på kvällen.

Jag tillbringade natten på Hotel 
Tylösand i Halmstad och när jag 
stängde av telefonen vid 23-tiden 
hade jag svarat på 40 telefonsamtal, 
ringt ytterligare 20 och fått 60 SMS...

Ett av de samtal som gladde mest 
var när min kommentatorskollega 
Glenn Strömberg ringde från en 
restaurang i Bergamo i Italien. 

- Vad i h-vete pågår, skrek Ström-
berg. Jag har fått tre SMS på 5 

minuter om att du gjort hole-in.one.  
Säg inte att det är sant. Min middag 
är förstörd ...!!!

TACK Pontus. TACK Peter, Gun och 
Anett. Och TACK Lagans GK – jag har 
alltid gillat er golfbana.  

Staffan Lindeborg,  
hcp ��,5 Isabergs GK

PS 1: Lagans GK kom 4a i tävlingen! 

PS 2: Bäst i i laget spelade Gun 
Andersson! 

PS 3: Staffan hade bara 27 poäng 
–  han fick 4 för poäng fö hio-slaget 
och 3 poäng för en birdie på hål 16.... 

Ingen skugga över caddien, säger Staffan Lindeborg om sin caddie för dagen, 
Pontus Ljungberg. Skål på dig!

Övningsputtare i farten!

Bi
ld

: J
an

-E
rik

 Å
ke

ss
on

Bild: Jan-Erik Åkesson
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Eftersom jag tränat ganska länge 
för det här kvalet samt att det är 
en viktig tävling då det avgör hur 
många tävlingar jag får spela på 
Telia tour nästa år, kändes det lite 
det extra viktigt att spela bra. Efter 
2 dagar går en kvalgräns där de 40 
bästa av 90 får spela sista dagen. 
Man måste klara kvalgränsen för 
att få spela tävlingar på touren 
nästa år. Ju bättre du sen spelar, 
desto fler tävlingar får du spela.

Tisdag (Inspelsdagen)
Under inspelsvarvet försöker man 

lära sig banan så bra som möjligt. 
Vilka klubbor man ska slå från tee, 
vilken sida om green man ska und-
vika samt hur greenerna lutar.

Onsdag (Första tävlingsdagen)
Efter en ganska spänd inledning 

funkade spelet bättre ju längre 
rundan gick. Kom in på 73 slag, 1 
över par, vilket jag var nöjd med 
då varken svingen eller puttningen 

kännts riktigt bra. Efter lite slag- 
och putträning kändes det sedan 
bättre och jag började hoppas på 
bättre spel dagen efter.

Torsdag 
Rundan började stabilt med 

många par och någon enstaka 
bogey. Efter ett par dåliga hål, 
med 1 dubbel samt 2 bogeys som 
följd blev det dock lite extra spänt 
mot slutet eftersom jag då låg på 
gränsen för att klara den beryktade 
kvalgränsen. Efter en stabil avslut-
ning med 6 raka par och 78 slag 
för varvet stod det sedan klart att 
jag klarat kvalgränsen med minsta 
möjliga marginal. Skönt!

Fredag
Sista tävlingsdagen stod nu på 

programmet. Kändes betydligt mer 
avslappnat eftersom jag oavsett 
hur jag spelar idag får spela ett par 
tävlingar på touren nästa år. Efter 
en bra start, på par efter 9 hål kän-

des det väldigt stabilt. Men efter 
att både puttarna och slagen svikit 
mig de sista 9 hålen fick jag nöja 
mig med 75 slag för dagen. Detta 
gav en totalscore på 10 över par 
vilket innebar en delad 25:e plats 
av totalt 90 startande.

Jag är skapligt nöjd med resul-
tatet. Detta var den sista tävlingen 
för året och nu väntar 2 månader 
golfledigt då det är fysträning med 
mycket löpning som gäller, för att 
komma bättre tränad till nästa 
säsong. Då ska jag ta mig an Telia 
tour. Förhoppningsvis med fram-
gång!

Kvalveckan på 
Kristianstad

Under säsongen har vi startat knatteträning 
för knattarna som finns på Lagans GK. Runt 
20 knattar har tränats av golfgymnasiet med 
Martin och Henrik som stöd.

Vi har puttat, chippat, slagit på rangen och 
mycket annat. Härligt med entusiasmen som 
finns bland knattarna. Vi avslutade året med 
att spela 6 hål på banan!

Knatteträning

Puh! Svettigt värre på rangen...

Text: Mattias Karlsson
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Inte lika roligt som Lasse 
Åbergs golfresa, men nästan. 
Förra resan gick till Tranås och 
nu var det dags för årets resa. 

Vi träffades tidigt en augustimor-
gon i Lagan. Vädret var gråmulet och 
ganska dystert. Detta präglade också 
gubbarna i åtminstone fem minuter. 
Sedan blev det som vanligt, alltså 
hög stämning, ett glatt humör och 
alla i spänd förväntan om resmålet.

Notabelt var den stora tillkom-
sten av elvagnar. Annars kunde 
det hela liknas vid en skolresa 
till Liseberg med den skillnaden 
att istället för skolväskor var det 
nu golfbagar. Vi var 50 gubbar, 
alla med olika ambitioner. Några 
tyckte att deltaga var viktigast, 
några var mera tävlingsinriktade, 
men de allra flesta tyckte att den 
sociala samvaron var viktigast. 
Man kunde också konstatera att 
intresset för oldboysgolfen ökar 
från år till år. Detta torde innebära 
att det snart krävs en större buss 
eller kanske två bussar. 

Våra oldboys har en härlig mix 
åldersmässigt och socialt, från 55 
till 85 år. Trots detta faktum, kan 
vi tävla på lika villkor, detta torde 
vara unikt i sportvärlden. Detta 
har också bidragit till att golfen 
numera blivit rumsren.

Annars följde resan en invand 
rutin, väl regisserad av Måns, Bill & 
Bull. Vem som är Måns och Bull över-
lämnar jag till läsarna. I bussen hade 
vi som vanligt intelligenstest anord-
nat av golfklubbens Einstein, Sten 
Schön. En tipstolva med utslagsfråga, 
vad var resmålet? Detta test utföll på 
så sätt. Att man kunde konstatera, 
att man inte behöver vara speciellt 
intelligent för att spela golf.

Resan gick söderut, med stopp i 
Hamneda, där Sture anslöt, seder-
mera även stopp i Traryd, där Göran 
O anslöt. Enligt min mening kunde vi 
undvikit detta stopp. Skämt å sido, 
jag måste berömma Göran på det 
sätt han lyckas ordna priser till våra 
tävlingar. I detta sammanhang också 
ett tack till Lasse Henriksson. Resan 
fortsatte sedan västerut och giss-
ningarna haglade i bussen, vägarna 
blev smalare och smalare, trakten 
ödsligare och ödsligare. Det verkade 
mer som vi var på väg till ett stu-
diebesök på en torvmosse, än till en 
golfbana. Men så plötsligt öppnades 
naturen och en golfbana uppenba-
rade sig.

Vi hade kommit till Tönnersjö golf-
klubb. Ingen av deltagarna hade varit 
här innan. Inledningsvis hördes en 
del kritiska röster om resmålet, men 
dessa röster avklingade allteftersom 
dagen gick. Vi fick ett kungligt mot-

tagande med en utmärkt frukostbuf-
fé, lägg därtill att solen bröt igenom 
molnen. Det var sedan ordnat så att 
vi fick disponera hela banan, vilket 
innebar start både från hål 1 och 
10. Om banan kan man säga att det 
blev en positiv överraskning, där man 
lyckats lägga hålen på ett naturligt 
sätt i den rådande vegetationen. Det 
blev något av en naturupplevelse. 
Detta medförde säkert att många 
av spelarna ägnade alltför stor del 
av dagen till naturupplevelser långt 
utanför banans sträckning. Betyget 
från spelarna blev klart godkänt, med 
tillägget mycket jobbig.

En match i matchen blev en poli-
tikerkamp mellan moderaten Göran 
O, centerns Bruno Edgarsson och 
undertecknad. Man kan tänka sig 
att följande diskussion kunde uppstå 
om de mycket höga greenfeeavgif-
ter, som tenderar att öka år från år. 
Om detta skulle Göran O säga att 
marknadskrafterna bestämmer priset. 
Bruno tycker säkert att man borde 
söka arealbidrag från EU. Underteck-
nad tycker att man skulle inrätta 
ett nytt bidrag, möjligen golf och 
motionsbidrag. Hur slutade då poli-
tikerkampen? Min blyghet förbjuder 
mig att nämna detta.

När alla kommit i mål var det dags 
för nästa mål. Ett perfekt middags-
mål, bestående av antingen köttgryta 

Oldboysens hemliga utflykt

Text & bild: Janewert Johansson
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2006 års pristagare Ola Andersson och Caroline 
Olsson fick följa med Martin Pettersson till Boksko-
gens GK två dagar för träning och spel. 

Vi spelade en kanonfin bana som var tuff och 
utmanande för Ola och Caroline, jag tror de lärde 
sig mycket. Jag som tränare fick se två duktiga ung-
domar träna hårt och kämpa på banan. Härligt med 
lovande ungdomar!

Vi bodde i en liten stuga på Bokskogens GK och på 
kvällen gick vi på bio i Malmö. Två underbara dagar!

Göte Parkanders 
Minne

eller fiskgryta, allt mycket gott. Härefter blev 
det kaffe och prisutdelning. Det visade sig att 
Inge Pettersson var outstanding. Inge är som 
vin, bättre ju äldre han blir. Annars kan man 
säga att alla vann, det vill säga, att alla fick ett 
pris. Annat var det i en skönhetstävling i Norge 
där ingen vann. Sedan var det dags för hem-
resa och med ålderns rätt var det många som 
”nickade till”. Innan detta skedde beslutades om 
en ny resa skulle företas i slutet av september 
och att denna skulle ske söderut. Resan sker 
den 25 september till Sands golfanläggning vid 
Jönköping. Ganska långt söderut, eller?

Ett stort tack till oldboyskommittéen från oss 
alla!

Classic Clothings Cancergolf

Pristagarna i Classic Clothings Cancergolf.

Text & bild: Martin Pettersson
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LAGAN 

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Till sist…

Svingträning

Träna din sving sex gånger under 
vintern. Ha svingen förberedd inför 
säsongen!

Vi börjar med videoanalys med mål-
sättning för svingen. När vi avslutar 
kursen får du med en CD med dina 
svingar och träningstips.

6 träningar, en timme varje gång, 
två timmar första gången. Vi gör 
svingen klar inför säsongen!

Pris: 700:-

Träning i inomhushallen
Den bästa träningen 
sker under en längre tid, 
utveckling är en långvarig 
process. Vintern är perfekt 
för teknikträning, putt, chip 
och sving. När sommaren 
kommer har utvecklingen 
redan skett, då blir golfen 
roligare på sommaren.

För att utvecklas på bästa sätt 
ska jag inte bara träna golf under 
sommartid utan även träna vin-
tertid. Dessutom gör detta golfen 
ännu roligare

Du köper kort till inomhushallen 
för 300:-/seniorer och 100:-/jun-
iorer, kontakta kansliet på 0372-
304 50 för kortköp.  

I träningshallen finns soffor och  
möjligheter till fika, kom gärna 
ner och ta en fika!

Vinterträning i inomhushallen! 
(Alla kan förbereda sig bra inför 
nästa säsong.) Det gör dig bättre!

Välkommen med anmälan till 
Martin och Henrik! 
 
martin.pettersson@golfstorepro.com 
eller  
henrik.larsson@golfstorepro.com

Allträning

6 träningar, en timme varje gång. 
3 gånger med sving och 3 gånger 
chip/putt. Du utvecklas på allt!

Pris 600:-

Närspelsträning

Vi tränar putteknik och chip-teknik 
med analys. Fler bra chippar och fler 
en-puttar! 4 träningar, en timme varje 
gång. Vi sparar slag runt greenerna!

Pris 400:-

Privatlektioner

Självklart erbjuder vi dig som vill 
träna enskilt privatlektioner. 
 
En lektion på 20 minuter, 200kr 
En lektion på 40 minuter, 400kr 
 
Lektionspaket: En 40 minuters video-
lektion, 3 st 20 minuters uppföljnings-
lektioner

Pris: 800 kr

Julöppet i shopen
16-17/12 har vi julöppet i shopen. 

Du köper de bästa julklapparna hos oss i shopen!

Vi dricker glögg och äter papparkakor!

Välkomna!

Martin och Henrik

Lagans 
Golfshop


