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Ny krögare. Ny shoparrendator. Ny tränarduo. Mycket har
hänt på Lagans Golfklubb under vintern och mer lär hända
under säsongen. Ett tidigt öppnande av banan bådar gott.
Även i kansliet har en hel del
nyheter införts. Nya faktureringsrutiner och ett nytt kassasystem ska effektivisera administrationen ytterligare. I år
kommer vi inte att skicka ut
bagbricksetiketter som ett kvitto på att vi mottagit betalning
av årsavgiften utan de som önskar en etikett får hämta den i
kansliet.
Ytterligare en nyhet är att vi
ändrat till 14 dagars förbokning, tidigare 5 dagar, av starttider på 18-hålsbanan. Anledningen till detta är det ska gå
att planera sitt golfspel på ett
bättre sätt för såväl medlemmar
som gäster.

Greenkeepern informerar

Golf.se har fått ett nytt utseende och blivit mer användarvänligt. Fler och fler golfare
ser fördelarna med Min golf på
golf.se. Det går snabbt och är
enkelt att boka starttider, ändra adress, registrera hcp-ronder mm.

Vad har hänt under vintern,
och vad händer under 2007?

Klubbens hemsida,
www.lagansgk.se är välbesökt
och här hittar ni alltid det senaste om klubben och banan. Vi
har börjat skicka ut nyhetsbrev
via e-post och har ni inte fått
detta går ni bara in på hemsidan under Medlemsinformation
och Nyhetsbrev och registrerar
er e-postadress så är ni med i
sändlistan till nästa brev.
Vi har ett antal vagnbodar
kvar för uthyrning. Hör av er till
kansliet på 0372-30450 eller via
mail: info@lagansgk.se
Med vänlig hälsning
Christofer, Carin och Marie

Om vi börjar med fastigheterna, så har vi byggt nya verkstadslokaler. Den gamla verkstaden har
byggts om till omklädningsrum.
Vi har även varit delaktiga i viss
renovering av restaurangen, flyttat
arkivet m.m. Tak över 8 st platser
på driving rangen ska byggas.
På banan har följande gjorts:
Fördröjningsdammen på hål 8/9
har utökats för att kunna ta emot
mer vatten som kommer från bl.a

industriområdet så att vi förhoppningsvis slipper översvämningarna framför klubbhuset. Vägen som
går förbi tee 2/18 har höjts för att
öka säkerheten. För övrigt så är
det inga större ombyggnader inplanerade, utan vi har en arbetsplan som vi jobbar efter, den består av tre olika staplar.
1. Åtgärder som i mån av tid och
ekonomiska resurser kan utföras
under året.
2. Beslutade men ej finansierade.
3. Långsiktiga åtgärder.
Den kan bestå av följande,

bunkrar som ska byggas om, dräneringar, ruffar som ska snyggas till, gallring av sly, greener och
tees som behöver byggas om, fastigheter, m.m. Denna arbetsplan
uppdateras av bankommitten och
personal med jämna mellanrum.
Vi har haft en rekordmild vinter, 9-hålsbanan har haft öppna
greener till den 21/1 för att åter
öppnas den 23/3, och den stora
banan öppnades 28/3.
Med hopp om en bra golfsäsong
Head Greenkeeper
Magnus Karlsson

Anmäl dig till nyhetsbrevet!
Gå in på www.lagansgk.se och
klicka dig vidare på Medlemsinformation.

Klicka på Nyhetsbrev och skriv
in din e-postadress i formuläret

och markera Gå med och klicka
sedan på Skicka.

Tema Nystart på Lagans GK
Innehåll
Nr 2 2007
Greenkeepern informerar
Nya ansikten på Lagans GK: Magnus
Svensson, Mattias Pettersson, Tuan
Thoung, Henrik Larsson och Per
Johansson.
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Det blåser nya friska vindar över
Lagans Golfklubb. Gudrun och Per
är sedan länge förpassade out of
bounds och kanske har de förenat sig i ett litet lågtryck över ryska
stäppen, vem vet? Vad vi däremot
vet är att vår klubb satsar vidare på bred front vad gäller utveckling, och allmän trivsel. Klubbens
anställda och inte minst alla ideella krafter har lagt ned mycket arbete under året för att få till stånd
en så kallad nystart av klubben.
Det är inte så att tidigare arbete
har varit mindre bra, men en klubb
behöver ständigt utvecklas för att
medlemmar och gäster skall känna
trivsel och framåtanda. I detta arbete kan och bör alla medlemmar
delta. Ingen är så ny eller okunnig att hon/han inte har idéer för
klubbens framtida utveckling. Du

som har idéer eller i övrigt vill arbeta ideelt inom klubben är alltid
välkommen att höra av dig. Det
finns massor av arbete att göra för
att föra utvecklingen framåt.
Vad är det då som är nytt?
- Jo, vi har fått en ny arrendator
till restaurangen, nämligen Tuan
Thuong. Tuan är välkänd för oss
i denna del av Småland och kort
kan man säga om Tuan att han är
en ypperlig förebild för ”det goda
värdskapet”. – Jag älskar att laga
mat, men en kock skall inte bara
kunna laga mat utan också ha social samvaro med sina gäster, säger Tuan med sitt varma leende.
- Shopen! Magnus Svensson har
övertagit shopen, men han har
som alla vet jobbat i shopen un-

der de senaste åren. – Jag ser
fram emot att kunna ge medlemmar och gäster den service som
man kan förvänta sig. Shopen ingår i Golf Store-kedjan och har s.k.
prisgaranti.
- Tränarsidan. Henrik Larsson
känner vi sedan tidigare då han
varit tränare hos oss i ett år. Seriös, lättsam och god analytisk blick.
Till sin hjälp i år får han Per Johansson som senast varit verksam
på Skinnarebo GK. – Vi skall tillsammans utveckla vår del av verksamheten i klubben och vi är till
för medlemmarna, inte tvärtom.
Tuan, Magnus, Henrik och Per
presenteras närmare på sid 5-7.
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Shopägare Magnus Svensson
tillsammans med en kund.

Magnus ger
gärna tips till
shopsugna
golfare
En välsorterad golfshop är alltid ett nöje att besöka. Herrarna går till klubbavdelningen och damerna går till klädhyllorna. Är det inte så eller
är det fel? Påståendet är i alla
fall ett klart fall för JÄMO.

Ibland får man ta en välbehövlig paus i den sköna vårsolen.

Lata (städ)dagar solen!
Bankommittén är väldigt glada för att så många
kommer och hjälper till.
Vi var 55 personer på lördagen som hade underbart väder och alla räfsade med mycket glatt humör.

Flitiga små myror långt där borta...
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Det räfsas ihärdigt.

Vi tyckte att banan var väldigt fin när vi kom, men vi
lyckades få ihop ganska stora högar lite överallt på
banan så den blev allt ännu finare när vi var klara.
På söndagen deltog 45 personer.

Skämt åsido! Vår golfshop kommer i år att drivas av Magnus
Svensson. Han har sedan 5 år tillbaka varit verksam i shopen tillsammans med Martin Petersson
men Magnus tar nu helt hand om
det hela. Till sin hjälp någon dag i
veckan finns Mattias Petersson.
- Vi ingår i Golf Storekedjan och
våra priser är konkurrenskraftiga
eftersom vi har lägstapris-garanti. – Jag hoppas att medlemmarna och greenfeegästerna ger
mej chansen att räkna på offerter. Möjligheten att testa klubbor
kommer naturligtvis att finnas eftersom det är viktigt att man väljer rätt när klubbor skall köpas.
Så kallad Custom Fitting (skräddarsytt på småländska) kommer
att erbjudas alla och det kostar i
princip inget extra. – Våra tränare
hjälper dej med rätt lie, skaftlängd
osv för att få bollen att oftare gå
dit du vill. – Många av oss skulle
markant förbättra vårt spel om vi

hade anpassade klubbor. Utvecklingen på klubb-och bollsidan har
gått oerhört fort de senaste åren
och oftast hinner normalmedlemmen inte med i svängarna vad gäller loft, skaftstyvhet och annat.
– Där kan shoparna och tränarna hjälpa till. – Kom in och snacka,
ni ska inte känna att ni har något
köptvång!
Vi kommer som tidigare att utföra reparationer och även testa
loft och lie på dina klubbor till en
lägre kostnad än tidigare. Loft och
lie ändrar sig efter hand beroende på material och om man lägger
mycket tid på att slå från mattutslag eller annat hårt underlag. Vi
kollar dina klubbor snabbt och billigt!
Under säsongen kommer det att
finnas Demodagar där man har
möjlighet att prova klubborna på
rangen. Den 31 maj kommer Mizuno och den 4 juni är det dags
för Cobra. Ytterligare märke och
dagar kommer att anslås. – Passa på tillfället att prova årets nyheter på fältet även om du inte
har tänkt att byta klubbor. Vid en
hastig blick i shopen ser man ganska omgående att årets drivers är
färggladare och större än någonsin. – Det är som vanligt på dri-

versidan som utvecklingen accelererar. Fyrkantiga, ”normala” eller avlånga drivers? Testa och bilda dej en egen uppfattning! Varför är vi alltid nyfikna på nya drivers när vi kanske bara använder
den 7-8 gånger på en runda? Puttern använder vi ju desto mer, 3040 gånger ibland mer på en 18hålare. Är det för att drivern tar
utrymme, är dyrast och syns mest
i bagen?
Magnus vill gärna ge tipset att
komplettera utrustningen med en
eller flera hybrider. - De är betydligt mer lättslagna än långa järn.
Varför skall vi inte göra det lätt
för oss? – På bollsidan har det
också hänt en hel del och vi är
tacksamma för att dela med oss av
våra kunskaper vad gäller val av
rätt boll. – Det är inte alltid den
dyraste och mest berömda bollen
som är den bästa för alla spelare.
De golfprylar som inte finns hemma tar vi hem!
- Vi kommer från i år också att
satsa mera på kläder och vi vänder oss då inte bara till golfspelare utan även till andra, säger Magnus.
Magnus och Mattias vill hälsa
alla välkomna till Golfshopen.
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Tränare Henrik och Per

Två gamla
polare
håller i
träningen
Namnet Henrik Larsson förpliktar när det gäller behandling av boll. Vår Henrik, som
varit hos oss i ett år får från
och med i år hjälp av Per Johansson som närmast kommer från Skinnarebo GCC och
Golfgymnasiet Sand i Jönköping. Två gamla polare som
nu kommer att jobba tillsammans för oss medlemmar i Lagan. – Vi är till för medlemmarna, som Henrik säger.
För er som inte lärde känna Henrik under fjoråret kan nämnas att
han är västgöte och kom närmast
från Ekarne GK, Grästorp, där han
var verksam i 7 säsonger. Henrik
är PGA utbildad vilket innebär att
man är tränare fullt ut, så att säga.
Denna utbildning är 4-årig där
man lär sig det mesta om golfspelets mysterium. Det är inte fel att
nämna att Henrik är svensk juniormästare i bandy för VILLA, Lidköping. Det ryktas också att han kunde behandla en fotboll rätt hyfsat.
De båda tränarnas devis är att
förbättra allt inom klubben, lägga
upp strategier och i övrigt planera för klubbens verksamhet så att
den blir effektiv och vettig. Vi kommer naturligtvis att lyssna på medlemmarna där de får möjlighet att
sätta sin prägel på utvecklingen. –
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Det är en myt att påstå att då man
fått en lektion av tränaren fungerar inte spelet längre. – Vi lägger upp lektionen eller lektionerna
efter medlemmens önskemål. Vill
denne göra större svingförändringar tar det naturligtvis längre tid att
förbättra sin sving, men med målmedveten träning blir det oftast
bra resultat till slut, men det kan
ta sin tid. Men man behöver självklart inte göra om hela svingen om
man är en normalgolfare, utan det
räcker oftast med små förändringar
för att man skall öka sin spelglädje.
Alla har sin individuella svingrörelse och det gäller att utveckla den,
inte stöpa alla i samma form. Vi är
byggda olika och har olika fysiska
förutsättningar.
Henrik och Per vill gärna ge tipset till alla medlemmar, gammal
som ung att åtminstone en gång
om året ”checka” av sina grunder.
Varför inte göra det i början på säsongen? – I en sådan typ av lektion kan man vara ensam eller tillsammans med någon annan. – Man
går igenom, grepp, stance och annat. Får lite småtips i övrigt och sedan är det bara att köra. Proffsen
gör detta ofta, kanske varje vecka
trots att deras skicklighet är betydligt över vår.
Klubbens framtid, juniorerna, är
ett mycket viktigt inslag i tränarnas

verksamhet. – I år har vi ca 80 juniorer totalt och det gäller att från
klubbens sida jobba hårt med rekryteringen och att t.ex. göra träningen så intressant att juniorerna
vill till banan för att det är roligare än annat.
- Det är viktigt att också föräldrarna blir involverade i barnens träningsverksamhet och det finns alltid jobb för en förälder i en golfklubb. – Vi måste se till att ledarstaben växer så att vi kan ta hand
om våra yngre på ett förtjänstfullt
sätt. Man kommer i år också att
prova att köra ”storläger” för alla
juniorer där man går över åldersgränserna för att skapa den rätta
gemenskapen. - Man tar hand om
varandra på ett bättre sätt samtidigt som man lär av varandra.
Henrik vill gärna poängtera att Lagans golfanläggning tillhör de bättre med möjlighet till
spel både på 9/18-håls- som Pay
and Playbanan. Det som saknas är
ett pitchingområde i anslutning
till klubbhuset. Drivingrangen kunde också legat närmare klubbhuset,
men det är i övrigt kanonbra.
Henrik och Per önskar alla medlemmar välkomna till deras verksamhet och inte minst föräldrar
som kan dra sitt strå till stacken i
juniorverksamheten.

God mat och trivsel är A & O
Tuan Thuong vill hälsa alla hjärtligt
välkomna till Golfrestaurangen!

- Jag älskar att laga mat och
kunden står alltid i centrum
där service är A och O, säger
Tuan som från och med i vår
driver Golfrestaurangen. – Jag
kommer att driva restaurangen året runt och jag hoppas
att alla, inte bara golfspelare hittar hit. – Golfrestaurangen har ett fint läge med
fantastisk utsikt över golfbanan. – Finare går inte att
finna i denna del av länet.
Tuan, 40, kom till Ljungby 1991
och har arbetat inom restaurang
hos Strålfors, Garvaren Nöje och
nu senast hos HP-Tronic där han
drev restaurang. – Mitt intresse för
mat vaknade tidigt och jag var i
13-årsåldern då jag först kom in i
branschen. – Jag har jobbat från
grunden först som diskare och sedan har det efterhand rullat på.
– Jag stortrivs med mitt arbete
och jag känner en riktig glädje när
kunderna visar sin uppskattning
för mitt arbete. – En nöjd kund
skall förutom att han fått god mat
också ha känt trivsel i samband
med måltiden.
Tuan kom som liten pojke till
Sverige från Vietnam. – Jag kom
som båtflykting och jag var så liten att jag knappt vägde någonting alls, men jag har jobbat upp
mej genom åren och idag har jag
familj med fru och två barn, 11
och 14 år gamla. – Det viktigaste
för våra barn är att de får en god
och gedigen utbildning så att de
får en god start i livet. – Eftersom

vi lever i ett demokratiskt samhälle får de själva bestämma vad de
vill syssla med. Det är inte nödvändigt att de skall arbeta inom
restaurangnäringen, säger Tuan
med ett leende på läpparna.
Många av oss smålänningar har
genom åren haft förmånen att
ha Tuan som vägledare i matlagningskurser. – Jag har haft kvällskurser för landsting, kommunala skolor, kamratgrupper eller andra gäng där någon får en matlagningskväll i present. – Gänget samlas på kvällen, vi lagar mat
tillsammans och den som skall firas får stå i ”extra centrum” eftersom alla egentligen står i centrum. Man väljer vilket mattema
man önskar och det kan vara alltifrån asiatisk, gourmetkurser till
syd/nordamerikansk mat. Allt efter önskemål! Ingenting är främmande.
- Cateringdelen är en stor del av
min verksamhet och det kan vara
bröllop, möhippor, födelsedagskalas, företagsfester osv. På fråga
hur många arbetstimmar Tuan och
hans fru har svarar han med ett
leende: - 13-14 timmar och det
händer att jag är ledig någon helg
då och då. – Jag stortrivs med mitt
arbete och det är ett sätt att leva.

- Min förhoppning är att Golfrestaurangen kommer att besökas av både golfspelare och andra matgäster. – Jag vill att man
tar sig tid när man äter eller fikar
och njuter av den fina miljön och
livet i allmänhet. - Vi kommer att
ha omväxlande menyer där svensk
husmanskost står för grunden. Vidare kommer det naturligtvis att
finnas asiatiska inslag och à la carte. I lunchbufféerna kan gästerna kombinera rätterna hur de vill.
– De ska känna glädje när de kommer till restaurangen. - De som
önskar Viktväktarmat kan också få
detta.
Tuan vill också påtala att alla är
välkomna att ge synpunkter ”för
att föra utvecklingen framåt”, som
han säger. – Det är viktigt, för det
är gästen som står i centrum.
Kiosken kommer också att ha öppet och där kommer våra juniorer att hjälpa till. – Som avslutning vill jag säga att jag känner
stor tacksamhet gentemot Lagans
Golfklubb att jag fick förmånen
att driva golfrestaurangen.
Tuan och hans familj vill önska
alla gamla som nya gäster hjärtligt
välkomna.
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Text: Stefan Rydergren
Bild: Lisbeth Gustavsson

Tre nöjda golfare på en fantastiskt fin
bana. Anette Johansson, Betty
Rydergren och Lisbeth Gustavsson.

Sydafrika –
golfdrömmen som blev verklighet
I början av mars begav vi oss
iväg till ett resmål som vi länge
drömt om. Via Göteborg och
London hamnade vi efter 11½
timmars flygning i Kapstaden.
Där väntade den bokade hyrbilen, som under två veckors resa
tjänade oss troget i 150 mil.
Vänstertrafik med föraren på höger sida var en utmaning i början,
men man vänjer sig snabbt. Det
går att byta fil med vindrutetorkaren även om det är mindre lämpligt.
Taffelberget och Robben Island, där
Nelson Mandela satt som fånge i 19
år står högt på listan över sevärdheter i Kapstaden.
Bra blandning mellan golf och
”upplevelser”
Godahoppsudden 7 mil söder om
Kapstaden är ett måste för alla turister. Hisnande vyer från det gamla
fyrtornet vid Cape Point, 200 meter
ner till vattnet där Atlanten möter
Indiska Oceanen. På vägen tillbaka
tittar vi på pingvinerna vid Boulders
Beach. Idag finns c:a 3000 afrikanska pingviner i ett fredat område.
Vi hade bokat 5 dagar golf, i stort
sett spel varannan dag, vilket var
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en mycket lyckad kombination. Det
blev tid till safari, vinprovning, bad
och shopping samt förflyttning österut längs Garden Route. Även hotellen var bokade i förväg i Kapstaden, Stellenbosch, George, Knysna,
Port Elisabeth och på Kariega Game
Reserve.
Det var här vi avslutade med två
dagars safari – och vi fick se 4 av
de 5 stora (lejon, elefant, buffel och
noshörning). Avståndet från den
öppna jeepen till dessa giganter var
inte mer än ett par meter. En fantastisk upplevelse om än lite pirrigt
när den stora lejonhannen lyfter på
huvudet och stirrar rakt på dig! Så
länge man sitter ner händer inget
enligt vår ranger, och lyckligtvis
hade han rätt.
Vingårdar och restauranger
En timmes resa från Kapstaden
ligger de stora vindistrikten. Det
kanske mest kända för oss svenskar
är Stellenbosch, men inte långt därifrån ligger Franschhoek och Paarl.
Alla tre är små idyller med massor
av vingårdar som gärna tar emot
besökare och bjuder på provsmakning. Många har utsökta restauranger och de mindre säljer pick-

nick-korgar så att man kan njuta av maten ute bland vinrankorna.
Två saker som vi med glädje noterade: all mat på restaurangerna var
mycket bra och priserna är mycket humana. Vad sägs om en trerätters middag med vin för 150-170
kronor. Den billigaste pinten öl på
klubben kostade 6 kr, men mer normalt: 10-12. En Ceasars sallad eller
en burger med pommes frites 30 –
35 kronor.
Och så – golfen!
Vi spelade som sagt på 5 olika
banor och började på Royal Cape
Golf Club i Kapstaden, som grundades 1885. En vacker parkbana med
gamla träd och Taffelbergets kontur
i bakgrunden. I Stellenbosch med
anor från 1904 spelade vi på en annan parkbana som omgärdades av
vinodlingar. Det finnas 100 vingårdar enbart i Stellenbosch – och på
golfbanan spelas 40 000 green-fee
ronder om året. Efter en dagsetapp
i bilen kom vi till George och spelade dagen därpå på Bramble Hill, en
av tre banor i det fashionabla Fancourt Golf Club. Banan var extremt
kuperad och då temperaturen denna dag låg på över 35°C och helt
vindstilla pallade vi bara med hal-

va rundan. Gissa om ölen smakade gott! Pezula är en mycket spektakulär skapelse. Redan på parkeringen hälsas vi välkomna och
får hjälp att lasta bagarna i golfbilen. Vattenflaskor ligger i kylfacket. Och istället för banguide är våra
bilar försedda med en LCD-skärm
som via GPS visar hålet med aktuell position och återstående längd
till flaggan. Banan som ligger högt
över havet är mycket kuperad med
raviner och buskpartier. Hänförande vacker! Efter 9 hål bjuds vi på
fuktiga frottéhanddukar, mat och
dryck. Vår sista golfdag i Port Elisabeth tillbringar vi på Humewood
GC, en av få linksbanor i Sydafrika. Banan som öppnades 1931 har
stått som värd för South African
open 4 gånger och ifjol vann Ernie Els här med Patrik Sjöland som
trea. Branta, torvade bunkrar som
påminner om de i Skottland och
kraftiga vindar från havet är en utmaning.

• Vädret i mars var perfekt, mellan 2025 grader. I april börjar vintern och
då blir det lite svalare. (Undantag i
Bramble Hill, se ovan). Mars är lågsäsong, lägre priser och mindre folk.
Jul-nyår är det högsäsong = sommar.
• Att köra bil går utmärkt, bra vägar
och dito skyltning. Du behöver en
vägkarta, som finns att köpa även i
Sverige. Bensinen är billig, vi betalade en tusenlapp för diesel för 150
mils körning. Svenskt EU-körkort
fungerar bra.

Bana
Längd m vit
Royal Cape, Kapstaden
6131
Stellenbosch GC
6349
Bramble Hill, George
5517
Pezula, Knysna
6355
Humewood, Port Elisabeth 6390

Längd m röd Green-fee (rand)
5392
500
5020
320
4538
220
4708
785
5367
275

Stefan Rydergren i ”svingartagen”.

Tips om du är intresserad av
Sydafrika:

• Ta inte upp liftare och stanna inte
för eventuella olyckor längs vägen.
Det förekommer rån och brutala
överfall, håll er till turistområden där
bevakning sker.
• Vår resa kostade 24300 kr/person,
vilket inkluderade flyg, hotell, hyrbil (4 pers.) golf 5 dagar, dagsutflykt
till Cape Point samt 2 dagars safari med helpension. Mycket bra klass
på samtliga hotell. Det finns många
researrangörer som erbjuder färdiga
paket. Vi skräddarsydde vår resa tillsammans med Sydafrikaresor i Helsingborg (042-219050) som gjorde
alla bokningar. Mycket bra service,
allt klaffade perfekt utan några problem. Golfklubbor finns att hyra.

1 rand = 1,05 kr. Greenfee hämtade från klubbarnas web-sidor. Kan variera beroende på säsong

Greenfeeöverenskommelser 2007
100:-/50:- Värnamo GK - Lagans GK
Fullvärdiga medlemmar i Värnamo GK och Lagans GK
spelar greenfee för 100:- seniorer och 50:- juniorer
på varandras banor. Lördagar, söndagar och helgdagar
mellan 0800-1200 gäller ordinarie greenfee. Övriga
medlemmar spelar mot reducerad greenfee 160:- vardagar mellan 0800-1500.
Övriga tider gäller ordinarie greenfee.

160:-/80:- Greenfee
Lagans GK har med nedanstående klubbar kommit överens om
ett greenfeeutbyte som innebär att klubbarnas medlemmar kan
spela 18 hål på varandras banor helgfria vardagar mellan 08001500 mot en greenfee på 160:- för seniorer och 80:- för juniorer. Övriga tider gäller ordinarie greenfee.

* Alvesta GK
* Glasrikets GK
* Lidhems GK
200:-/100:- Greenfee
Lagans GK har med nedanstående klubb kommit över- * Älmhults GK
ens om ett greenfeeutbyte som innebär att klubbarnas * A6 GK
medlemmar kan spela 18 hål på varandras banor helg- * Eksjö GK
* Gränna GK
fria vardagar mellan 0800-1500 mot en greenfee på
* Emmaboda GK
200:- för seniorer och 100:- för juniorer. Övriga tider
gäller ordinarie greenfee.

* Hooks GK
* Isabergs GK
* Jönköpings GK
* Nässjö GK
* Reftele GK
* Rydö GK
* Ryfors GK

* Tranås GK
* Vetlanda GK
* Wiredaholm G&CC
* Tobo GK
* Lanna GK
* Götaströms GK
* Skinnarebo G&CC

* Växjö GK
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Text & bild: Sonny Knutsson

Vad är det som gör att vi lägger massor av timmar
av vår fritid på detta spel? Lagandan ställde frågar
kring golfen till några medlemmar.

Bert Milling
58 år
Hcp 15
Började spela 1999

Vad fick dig att börja
spela golf?

Det var frugan som ville börja.

Vad är det roligaste med Att komma ut och få
motion. Vackra vyer och
golfen i Lagan?
en social gemenskap

Anders Nilsson
54 år
Hcp 21
Började spela 1966, slutade och började igen
1998.

Yvonne Halldén
51 år
Hcp 29
Började spela 1999

Banan i Lagan byggdes

Mina söner Martin och
Johan pratade sig varma
för golfen och tyckte att
jag skulle testa också.

Provade på semestern
och blev biten. När jag
kom hem ringde jag och
anmälde mig som medlem.

Umgänget med familj
och vänner

Att jag aldrig får samma
resultat två gånger efter
varandra – det blir en utmaning varje gång.

Att vi har en otroligt
fin anläggning. Topp tre
i Småland vill jag nog
säga.

Tony Helgotsson
46 år
Hcp 8
Började spela1983 i Torremolinos

Tränar du golf?

Inte mycket

Nej

Inte mycket

Tränar och tränar, det
händer väl

Tävlar du?

Ja, ca 15 gånger
per år

Nej

Några gånger om året
blir det.

Klubbtävlingar så ofta
jag kan. Men tävlingsmomentet är också med
vid sällskapsspel. Ett litet
bett hör till.

Vilka spelar du med?
Är det samma personer
varje gång?

Ofta med samma perso- Familjen och vänner
ner. Men ibland med nya
människor. Ibland går jag
en runda alldeles ensam.

Ofta blir det samma per- Vi är ett gäng på 10-12
soner. Mannen, syster/
pojkar som har en tävsvåger och Magdalena.
ling på torsdagar. Så oftast blir det samma personer.

Brukar du spela på andra banor?

Ja

Ja, några banor blir det.

Spela greenfee är halva
nöjet med golfen.

Vilken är din favoritbana?

Den har jag nog inte spe- Arild
lat nu. Men Barsebäck är
i topp liksom Vasatorp.

I Sverige får det nog bli
Trummenäs. Där gjorde
jag min bästa runda.

Barsebäck

Rangen mest på försommaren. Pay & Play ca 5
ggr per år. 18-hål -ofta
9-hål -sällan.

Jag utnyttjar allt, t.o.m.
omklädningsrummet
ibland.

Hål 13. Bra golfhål där
man får tänka sig för.

7.an. Beror kanske på
några birdieträffar där.

Hål 6. Layouten, svårigheten, vattnet och de
små dunbollarna som
simmar i vattnet på försommaren.

April-oktober

7 månader –om min rygg Det brukar ta slut när sisär frisk
ta klubbtävlingen har
varit.

Vad utnyttjar du på vår Oftast 18-hålsbanan
anläggning? (Range, pay ibland 9-hålsslingan.
& play, 18 hål, 9 hål)
Vilket är ditt favorithål
på Lagans GK? Varför?

Har inget

Hur lång är din säsong? April till oktober, plus
spel i Spanien två veckor per år.

Ja

18-hål och 9-hål

Lagandan kommer framöver att ställa dessa frågor till fler medlemmar.
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Damernas
upptakt på
Terraza
Siw Svensson ifrågasätter instruktionerna från vår ”dam-pro” Ewa Kjellsson.

Damkommittén presenterade både nyheter och avdammade godingar. Siw Svensson hade varit i rävalyan och
hittat bollar och det serverades en mycket god vårbuffé.
Ett 70-tal damer kom till upptaktsträffen på Terraza. Kerstin Johansson (ordf.) hälsade alla välkomna och berättade om planerna för året. Kerstin avtackade Elisabeth Brandt och Carina Andersson som lämnat kommittén, samt
hälsade Anett Jakobsson och Heléne Johansson välkomna som nya
medarbetare.
Elinor Nordholm och Christina
Falk gjorde hole-in-one förra året
och fick varsin blomma för den
prestationen.
Tävlingsprogrammet presenterades av Sara G Karlsson. Nytt för
i år: det blir två klasser på BirdieNamNam (alla får deltaga), Fyrklövern (bara fyra klubbor i bagen)
och Bakslaget (utslag från gul tee)
på onsdagar. Nytt är också att

Värnamodamerna är inbjudna till
Guldslaget den 13 juni. På Damnian kommer det att bli parspel en
gång i månaden. Poängjakten ersätts med en Running Eclectic.
Carin Fristedt berättade om
matchpelet ”Damer 50”, och till
klubbens eget matchspel kunde
man också anmäla sig, Anett Jakobsson håller i det. Ansvariga för
”åldersserielagen” presenterades,
lagen finns på klubbens hemsida:
http://www.lagansgk.se
Efter en god vårbuffé kom Siw
Svensson och drog några fräckisar
som inte lockade till några gapskratt, men så snart hon började
driva med golfare var alla med på
noterna. Siw tyckte att det var utmärkt med golf-id. ”Nu vet alla på
klubben att jag fyller 50 i augusti, jag ställer nog mitt presentbord
vid första tee.”

25 min
50 min
40 min
50 min

1 pers
1 pers.
2 pers.
videoanalys
cSwing 1 pers.

250:-*
400:-*
400:-*
500:-**

* Inkl. bollar ** Inkl. bollar/cd

Paket
Betala för tre lektioner – få fyra.
Gäller både en och två personers
paket. Paket gäller ett år och är
inte personligt.
4 x 25 min 1 pers.
4 x 40 min 2 pers.

750:1200:-

Gruppträningar
Ni bildar egna grupper (4–6 personer) och bestämmer innehållet
och antalet lektioner ni vill ha (ej
videoanalys). Varje lektion är 60
minuter.
60 min 4-6 personer
150:-/person och tillfälle
Spellektion 9 hål eller 2 tim
1 pers.
2 pers.
3 pers.

800:500:- / pers.
400:- / pers.

Custom Fitting

300:-

Vi hjälper dig att hitta rätt
utrustning anpassad för dig.

Siw hade räknat med att få lite
tips från en manlig pro, men det
blev en kvinnlig sådan, Ewa Kjellsson, som visade henne greppet.
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Text & bild: Jan-Erik Åkesson

Oldboysutflykt
till Sands

re än det brukar vara då oldboysen
håller möten.
En intressant uppgift står att läsa
i klubbens välkomstblad: ”Det finns
inga papperskorgar på banan. Försök har visat att en bana hålls renare och snyggare om man inte har
papperskorgar på banan.” Så var
det med det! Det fanns heller inga
gul/svarta 150-m pinnar, endast
100/150-plattor, men vi lärde oss
efterhand.

Över bunkern, över bunkern, över bunkern...

Ett par 3 hål med 18 bunkrar!
Behövs alla? Tja, vad ska man
säga! Oldboysgolfarna från Lagans GK finner alltid nya utmaningar och det finns massor av sådana i vår närhet bara
man letar. Man behöver inte
resa jorden runt för att hitta
det där lilla extra som gör golfen så speciell. Dryga timman
från Lagan, närmare bestämt
utanför Bankeryd, finns Sand
GC, en så kallad inlandslinks.
Bill Ögren och Ingvar ”Snaggen”
Pettersson kom i höstas på den ljusa idén att ordna en resa dit för alla
intresserade oldboysgolfare och de
är många i vår golfklubb. Priset förhandlades ner till vettig nivå och
det var ”all inclusive”, som man säger. Det var billigt även för en äkta
smålänning. Banan är annars en dyr
rackare men förmodligen värd varenda krona när man väl kommit underfund med den. Den liknar inget
annat i Sverige. Man får resa ända
till Nordamerika för att finna dess
like, t.ex.Whistling Straits, Shinne-
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cock Hills eller till Fancourt Links i
Sydafrika. Det finns några till, men
de ligger långt iväg. Man klarar det
inte med buss, eller vad säger ni på
Byholma Buss?
I skydd av mörkret samlades Lagangolfarna likt en gryningsräd utanför golfhuset i Lagan för att
packa bussen full med oss och våra
prylar. Det var pannlampeläge på
parkeringen men alla 54 oldboysare
hittade till sina platser i bussen och
vi kunde njuta av en säker färd upp
mot Jönköping. Morgondimmorna började lätta någonstans, var det
nu var någonstans. I alla fall missade vi infarten till golfbanan som ligger på 48:an ett par hundra meter
söder om Risbo rastplats. Vägen in
till golfbanan är knappt synbar ens
i klart väder så här får Sands bättra
sig. Dessutom är den alléprydda vägen så smal att det knappt gick in
ett scorekort mellan bussen och träden.
Hur som helst blev det en ahaupplevelse när vi körde allévägen in
mot klubbhuset. Hålen närmast vä-

gen var som hämtade från ett månlandskap, dock ett grönt sådant. Vi
klev av bussen, packade ur prylarna, var spelsugna och… vi kände oss
en aning konfunderade i den ovana
miljön. Vi var överens om att något
liknande hade vi inte tidigare sett
i Sverige. Alla kullar och sanddyner är konstgjorda på den före detta potatisåkern, men banan känns
ändå på något sätt äkta vara. Är det
någon som håller med? Åtminstone du Lasse Henriksson, som smulade sönder månlandskapet med 40
poäng på de supersnabba greenerna. Eller du Stig, Ingvar eller Folke som var strax efter? Vi andra som
knappt nådde upp till årssämsta får
nog fundera vidare över våra intryck
av den spektakulära banan. Jag sade
till min bänkgranne i bussen, Inge
Pettersson, att ”hit åker man nog
inte mer”. Han höll med! Jag har redan ångrat mej när jag sovit på saken. Har du också gjort det, Inge, eller ni andra som var inne på samma tankar?
För att krångla till det ytterligare för oss rutinerade rävar har man

Bill &
”Snaggen”.

5 olika tees, ibland svåra att hitta. Vi spelade från tee 57 (banlängd
5700 m) som fritt översatt motsvarade gul tee. Det fanns tee nr 62,
52 och några till som vi inte kommer ihåg och dessutom hade man

ingen Slopetabell!! Där försvann vår
sista trygghet! Banan var ännu inte
slopad så vi räknade handicap som
man gjorde förr i tiden. Det gick,
det också eller gjorde det inte det?
Verkade inte så för poängen var fär-

Som avslutning kan man gott
säga: Vill ni ha en omtumlande golfupplevelse? Åk hit! Gör det när
greenfeen är överkomlig. Vad som
är överkomlig greenfee kan man alltid diskutera.
Diskutera kan man också göra om
det behövs 18 bunkrar på ett korthål. Vi har bara två på våra korthål
i Lagan.

Grönt Kort/Nybörjarutbildning
Lagans Golfklubb kommer under 2007 att genomföra 3 st
Grönt Kort/Nybörjarutbildningar. Den första startade i
mitten av april. Kurs 2 körs i
början av juni och den tredje börjar i mitten av augusti.
Passar det inte tidsmässigt att gå
någon av dessa kurser finns möjligheten att ordna en privat kurs. För
mer info om privata Grönt Kort/Nybörjarutbildningar kontakta någon
av våra tränare.
Kursen består av 7 praktiska tillfällen och 4 teoretiska tillfällen. Det
ingår ett rangekort, fria bollar under träning, utbildningsmaterial,
och lån av utrustning vid behov. Vidare ingår uppspel för grönt kort på
banan tillsammans med tränare.
Så fort kursen startat ges deltagarna möjlighet att spela golf på
vår 9-hålsbana och och Pay & Play-

bana och detta ingår under utbildningstiden och fortsatt fyra veckor
efter kursens slut.

nad av 100:- (ord. pris 200 kr). Efter
denna månad ska full greenfeeavgift erläggas.

Avgiften för kursen är 1995:- faktureras efter upptakstmötet. Kursdeltagare, som efter avslutad kurs,
väljer att bli medlemmar i Lagans
Golfklubb erhåller Grönt Kort och
ges en rabatt på ett 9-hålsmedlemskap med 1000:-. Ordinarie pris för
ett sådant medlemskap är 2100:-/år.

Spel på Pay & Playbanan mot ordinarie greenfeeavgift (100:- för senior och 40:- för junior).

I 9-hålsmedlemskapet ingår fritt
spel på 9-hålsbanan samt Pay &
Playbanan samt möjlighet att spela på andra golfbanor. Givetvis finns
möjlighet att lösa medlemskap som
ger fritt spel på samtliga banor på
Lagans Golfklubb. Mer info om de
olika medlemskapsformerna finns
att läsa på www.lagansgk.se. Kursdeltagare, som efter avslutad kurs,
väljer att inte bli medlem erhåller Blått kort och det ger spelrättighet på 9-hålsbanan i en månad efter avslutad utbildning för en kost-

Efter avslutad utbildning ges
kursdeltagarna också möjlighet att
spela vår 18-hålsbana. Detta ska
dock ske tillsammans med fadder*
till dess officiellt handicap (36) uppnås. För 9-hålsmedlemmar och de
med Blått kort ska ordinarie greenfeeavgift (300:- vardagar och 350:helger) erläggas för spel på 18-hålsbanan.
Grönt kort ger dig 2 års tid att
klara hcp 36.
Blått kort ger dig 1 års tid att klara hcp 36.
*Fadder = Golfspelare som är
medlem i golfklubb och innehar officiellt handicap.
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Per Johansson

Henrik Larsson

Robin
Robertsson

Mattias Karlsson

Anna Svensson

Efter kvällsmaten utvärderades banan. Vi kom fram till att den
var en härlig utmaning och ganska
tuff på grund av dess längd och
smala hål. Greenerna var fina men
lite tröga.
Philip Culibrk
Hanna Nilsson

Henrik Nilsson

Portugalläger 2007
Dag 1: måndagen den 19 mars
Avresa 11:00 från Ljungby med
hyrd buss från inomhushallen. Första destination var Älmhult. Från
Älmhult åkte vi tåg som tog oss

direkt till Kastrups flygplats. Mattias Karlsson vars tåg fått förhinder får ta sin egen bil till Hässleholm och hoppa på ett tåg där istället för i Växjö som planerat och
hinner precis fram innan gaten
stänger på flygplatsen.
Flyget mellan Köpenhamn och
Lissabon går helt perfekt. Väl
framme så blir det emellertid strul
med biluthyrningsfirman som vill
ha 14 000 kronor i säkerhet för
varje minibuss eller att vi löser en
försäkring på 1200 kronor för varje bil. Detta hade vi inte räknat
med, men vi samlar ihop till en
försäkring och Ronny Andersson
som är med på lägret som extra
pappa går i god för en hyrbil.
När vi väl kommer iväg och ska
köra till Aroirera där vi ska bo och
spela golf kör vi vilse i Lissabon
och kommer inte fram till våra lä-

Marielle
Carlberg
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genheter förrän vid 01:30. Utmattade somnar vi allihop.
Dag 2: tisdagen den 20 mars
Uppstigning klockan 08:00 och
färd till klubbhuset vid Aroeira 1.
Där intog vi frukost eftersom vi
inte hade hunnit handla själva. Efter frukosten åkte hela gänget till
en affär i närheten och handlade frukost för hela veckan. Klockan 10:30 var det sedan golfträning fram till första startiden som
var bokad till 13:44. Efter 18 håls
spel lagade var och en kvällsmat i sina lägenheter. Rumsindelning var som följer: lägenhet 6 –
Anna Svensson, Marielle Karlberg,
Hanna Svensson, Martina Einarsson. Lägenhet 32 – Henrik Larsson,
Ronny Andersson, Ola Andersson,
David Ahlin. Lägenhet 64 – Henrik
Nilsson, Mattias Karlsson, Robin
Robertsson, Philip Culibrk.

Dag 3: onsdagen den 21 mars
Uppstigning 06:00. Spel på
Aroeira 2 som är en kanonbana
som är lång och smal med snabba
greener. Denna bana är betydligt
mer svårscorad än Aroeira 1. Det
var frivilligt om man ville spela två
varv eller spela ett varv och sedan
träna på eftermiddagen. De flesta
valde att spela två varv. På kvällen
åkte vi gemensam ut och åt middag på en Brasilansk restaurang.
Dag 4: torsdagen den 22 mars
Vår planerade fridag från golfen.
Hela gänget åkte in till Lissabon
för lite kultur och shopping. Lissabon är en stor stad som vi upplevde som lite sliten och smutsig. Vi
åkte färja in till centrum och gick
sedan på stadens shoppinggator. Efter halva dagen fick killarna nog och ville tillbaka till golfbanan för att spela, vilket de också gjorde. Jag stannade kvar med
tjejerna som inte var färdiga med
Lissabon på långa vägar. Man får
ju ställa upp (suck). På hemvägen
hade tjejerna fått nys om att Portugals största köpcenter fanns utefter vägen. Naturligtvis åkte vi
dit också.

David Ahlin

Martina Eliasson

Dag 5: fredagen den 23 mars
Spel på Aoireira 1 på förmiddagen och tävling mot Sanda golfgymnasium på Aoireiera 2 på eftermiddagen. Sanda golfgymnasium var där samtidigt som oss så
då passade vi på att anordna en
match. Resultatet blev 2 – 2. På
kvällen åkte vi in till staden Caparica och åt gemensamt på en italiensk restaurang.
Dag 6: lördagen den 24 mars
Spel på Aoireira 2 på förmiddagen och eftermiddagen. På kvällen samlades vi alla hos tjejernas
lägenhet och lagade gemensam
mat. Spagetti och köttfärssås stod
på menyn. Efteråt spelade vi kort
och hade det mysigt.

sa med flyg till Kastrup och tåg till
Älmhult gick mycket bra. Hemma i
Ljungby var vi vid klockan 17:00.
Summeringen av lägret blir att
det var mycket lyckat. Spelarna
fick många rundor i kroppen på
två riktigt bra och tuffa banor.
En bättre förberedelse inför tävlingssäsongen är svårt att få. Även
sammanhållningen inom lagen
ökar vid ett sådant här läger vilket
är jätteviktigt inför våra seriespel.
Även att dam och herrlaget spelar och tränar gemensamt är nyttigt, då de kan lära otroligt mycket
av varandra. Jag tycker att det ser
mycket lovande ut inför säsongsstarten.
Vid pennan
Henrik Larsson

Dag 7: Söndagen den 25 mars
Samling 10:00 vid Aroiera 1 för
träning fram till lunch. Efter lunchen spel på Aoirera 1. På kvällen
gemensam middag ute på en lokal pizzeria. Sedan hem till lägenheterna för packning och städning
inför hemresan.
Dag 8: Måndagen den 26 mars

Ola Andersson

Uppstigning klockan 04:00 för
hemresan. Flyget skulle lyfta 09:15
och för att hinna åka till flygplatsen, lämna tillbaka hyrbussarna och checka in var vi tvungna
att gå upp väldigt tidigt. Hemre-
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B Föreningstidning

LAGAN
Porto betalt
Port payé
P28

Till sist…

Tematräningar säsongen 2007
Pron´s timme

Fortsättningskurs för dig med hcp 36+

Träning under hela säsongen där tillfället och temat har valts av Pro`n. Anslag kommer att sättas upp
på Pro-anslagstavlan och Pro-fliken på hemsida (håll
ögonen öppna). Anmälan görs via telefon eller på anslagstavlan. Först till kvarn gäller för samtliga träningar.
60 min
4 – 8 pers.
100 :-/pers.

En kurs för dig som ännu inte kommit ner till officiellt handicap och vill ha repetition och mer utveckling i din träning. Under kursen som innefattar 4 pass på 1 timma och 30 minuter får du träning
på alla delar av spelet. Pass 1 tränar vi putt och chip.
Pass 2 och 3 tränar vi svingen. Pass 4 tränar vi pitch
och bunker.
4 x 90 min
4 – 8 pers.
600:-

Närspelskurs
Under fyra pass på vardera 60 minuter tränar vi
putt, chip, pitch och bunker. Vässa dit närspel och du
kommer med största sannolikhet att sänka ditt handicap.
4 x 60 min
4 – 8 pers.
400:-/pers.

Svingkurs
Under 3 pass på respektive 1 timma och 30 minuter
videofilmar vi din sving och analyserar den i svinganalysprogramet cSwing. Utifrån det hjälper vi dig
med hur du ska träna till nästa pass för att få till en
positiv förändring. Vi gör en ny analys nästa pass och
du får en ny hemläxa o.s.v. Svingkursen är till för dig
som vill förändra eller få svar på hur din svingrörelse fungerar.
3 x 90 min
2 - 4 pers.
900:-/pers.

Yoga golf
Lär dig spela golf utan att fundera på hur du gör
det. Låt kroppen sköta svingen utan att du medvetet lägger dig i processen. Ungefär som när du är ute
och cyklar, inte funderar du då på hur du cyklar utan
du gör det bara. Det är så vi fungerar när vi presterar
som bäst. Yoga golf ger en sving med mindre kroppsspänningar, ökad rörlighet, bättre rytm och ett fritt
sinne. Detta ger tillsammans rakare och längre slag.
Detta har påvisats i två specialarbeten inom PGA.
3 x 60 min
4 – 8 pers.
500:-
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G.U.B.B.S Kurs
Låt oss gå igenom dina grunder - grepp, uppställning, bollplacering, balans och sikte. Vilken riktning
bollen flyger och med vilken skruv avgörs till största delen av hur dina grunder ser ut. Med bra grunder har du störst möjlighet att få en enkel sving utan
kompensationer i. Bra grunder – ger ofta en bra
sving. Dåliga grunder ger en sving med kompensationer för att försöka korrigera de felaktiga grunderna.
Enligt oss ska du inte träna svingteknik innan du har
säkerställt att dina grunder är på plats.
90 min
4 – 8 pers.
200:-

Lär dig skruva bollen
Lär dig att kontrollerar bollflykten och förstå varför
bollen tar den väg den tar. Vi lär dig fade, draw, hook,
slice, hög, låg, pull, push,
90 min
4 – 8 pers.
200:-

Kombinationskurs
En kurs där vi tränar både sving och närspel. Putt &
chip träning 1, svingträning pass 2 & 3, pitch & bunker träning pass 4. Vi kör när ni är minst 6 stycken
anmälda.
4 x 90 min
4 - 8 pers.
600:Henrik Larsson
0705-40 24 67
henrik.larsson@
pgasweden.com

Per Johansson
0702-55 60 78
per.johansson@
pgasweden.com

