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Fler och fler sköter sina golfärenden via Min Golf. I detta numret ger vi er en snabbguide hur ni använder ert medlemskort för att boka starttider,
ändra handicap mm.
Kansliets öppettider under
sommarmånaderna:
Måndag-torsdag 08.00-17.00
Fredag
09.00-15.00
Kansliet har telefontid vardagar mellan kl. 09.00 och 15.00.
Personalen på kansliet önskar att alla är uppmärksamma
på sista anmälningsdag samt
klockslag vid tävlingsanmälan.
Generellt gäller att vid tävlings-

dag lördag går anmälningstiden ut torsdag kl. 11.00 och vid
tävlingsdag söndag går anmälningstiden ut fredag kl. 11.00.
Startlistorna publiceras i regel
ca 2 timmar efter det att anmälningstiden gått ut.
Under golfveckan, vecka 28,
blir det dock vissa ändringar (se
annons Golfveckan)
Vi vill också passa på att hälsa nya medlemmar välkomna i
klubben och hoppas att ni anmäler er till tävlingarna under
golfveckan.
Med vänliga hälsningar
Kanslipersonalen

Ansvarig utgivare: Christofer
Hansson
Planerad utgivning:
Vecka 33, 43

Per ”Pelle Pingis” Johansson har inte
råd med solskyddsfaktor utan väljer
ett annat alternativ i den stekande
försommarsolen.

Trevlig sommar!
Vi ses på Lagans GK!
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Förtydligande av Lagans GK:s
medlemskapsformer
Vid kontroll av medlemskap ute på banan har vi
noterat att en del inte gör rätt för sig dvs. spelar
utan att ha erlagt avgift och detta gäller då främst
egna medlemmar.

Passivt medlemskap + Pay & Play:
• Passiva medlemmar ges möjlighet att spela fritt på
Pay & Play mot en avgift på 700:- utöver avgiften
för det passiva medlemskapet.

Därför vill vi förtydliga vad som gäller för de olika
medlemskapsformerna på Lagans GK.

Greenfee 18-hålsbanan för medlemmar med Spelmedlemskap och 9-hålsmedlemskap:
• Medlemmar med Spelmedlemskap i Lagans GK
vardag 210:• Medlemmar med 9-hålsmedlemskap i Lagans GK
vardag 300:-

Fullvärdigt medlemskap + Fullvärdigt medlemskap
utan medlemslån
• Berättigar till spel på Lagans GK:s samtliga banor
samt de fördelar som samarbetet med Värnamo GK
erbjuder.
9-hålsmedlemskap
• Berättigar till spel på 9-hålsbanan samt Pay & Play.
Spel på 18-hålsbanan mot ordinarie greenfee.
Spelmedlemskap:
• Spel på 9- och 1 8-hålsbana mot reducerad greenfee. 30% rabatt på ordinarie greenfee.
• Spel på Pay & Play mot ordinarie greenfee.

• Medlemmar med Spelmedlemskap i Lagans GK
helg 240:• Medlemmar med 9-hålsmedlemskap i Lagans GK
helg 350:Ordinarie greenfee 9-hålsbanan för medlemmar
med Spelmedlemskap:
• Medlemmar med Spelmedlemskap i Lagans GK alla
dagar 140:Utdrag ur Lagans Golfklubb’s ordningsregler:

Passivt medlemskap:
• Berättigar ej till spel på någon bana dock ingår Lagandan i det passiva medlemskapet.

”Ertappas spelare på banan utan att ha erlagt
greenfeeavgift kommer denne att avvisas från banan
och har att till klubben erlägga en avgift som är tre
gånger större än den aktuella.”

Lagans Golfklubb – Golf för alla!

Pay & Play på 9-hålsbanan
Lagans Golfklubb’s 9-hålsbana är en fullängdsbana med par 34. Hållängderna varierar från 101 meter upp till 445 meter.
Lagans Golfklubb erbjuder från och med 1/6 2007
möjlighet att spela Pay & Play på 9-hålsbanan. Detta är ett test och förhoppning är att fler ska få upp
ögonen för golfen och att det i förlängningen kan
ge oss fler medlemmar.

- En spelare, med medlemskap i golfklubb och
med minst officiellt handicap (36,0), har möjlighet att ta med sig maximalt 2 st ”Pay & Playspelare” i bollen.
- Spelaren, som tar med sig ”Pay & Playspelare”,
ansvarar för att golfens vett och etikett efterlevs
samt att säkerheten sätts främst.
- Pay & Playspelare ska skrivas in i greenfeeboken
och ordinarie greenfee 200:- ska erläggas.

Följande regler gäller för Pay & Play på 9-hålsbanan:

Klubbor och bag finns att hyra i kansliet eller shopen mot en kostnad på 100:-.
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Medlemskortet – en snabbguide
Medlemskortet – en snabbguide till din nyckel
till golfspelet!

värdehandling som alltid ska vara med vid spel på såväl hemmabanan och när du spelar greenfee.

Medlemskortet ger dig möjlighet, via Min Golf
på www.golf.se att själv ta hand om tävlingsanmälan, tidsbokning, adressändring, handicapförändringar, skriva ut handicapbevis mm. Medlemskortet är en

Logga in på Min Golf
Gå in på www.golf.se och följ instruktionerna enligt nedan.

Fungerar det inte?
* Du måste ha webbläsaren Internet Explorer 6.0
eller senare.
* Glömt ditt Golf-ID? Se uppgifterna enligt ovan
punkt 1 och 2 på ditt medlemskort.
* Om du har tappat eller på annat sätt förlorat ditt
medlemskort kontaktar du kansliet. Det är endast
kansliet som kan beställa nytt medlemskort och
detta mot en kostnad på 40:* Om du som ny medlem inte har fått ditt medlemskort, kontakta kansliet.
* Du kan få ditt Golf-ID från hemmaklubben även
innan du fått ditt medlemskort. För att få lösenord
måste kansliet notera din e-postadress i Golfens ITsystem, GIT. Då får du ett nytt lösenord genom att
följa instruktionerna på Min Golf under rubriken
”Glömt lösenord”.
* Efter fem felaktiga inloggningsförsök måste du
vänta i 15 minuter innan du kan försöka igen.

Damnian
Du med 36+, kom med i vårt glada gäng. Under
lättsamma och positiva former
• spelar vi niohålsbanan och har lite eftersnack.
• utvecklas du som golfspelare genom att spela med
olika spelare.
• lär du dig att det inte bara är du som slår snett,
kort och i marken.
• hjälps vi åt med regler när vi behöver dem på banan.
• blir du van att föra scorekort åt andra.
• träffar du damer som gärna spelar med dig även
en annan dag.
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Flera 36+damer har fått officiellt handicap efter
att ha varit med i Damnian. Det finns alltid minst en
dam med officiellt handicap i bollen.
Även du med handicap 36 eller lägre är välkommen. Du är en förutsättning för att Damnian skall
fungera som det är tänkt.
Vi ses på måndagar klockan 17.00.

Text & bild: Sonny Knutsson

Christofer Hansson informerar om
tävlingen för tränarduo och sponsorer.

Sponsorgolfen
Lagans GK inbjöd sina sponsorer till särskild golftävling. Drygt
femtio kom till start. Efter trivsam
lunch med kort information från
vår intendent sökte sig deltagarna
till sina olika hål. Det var kanonstart som gällde.
Förutom sponsorer deltog också
några ungdomar från golfgymnasiet på Sunnerbogymnasiet. Under
tävlingen dök våra pro upp och
gav goda råd och lite utmaningar.
Tävlingen avslutades med gemensam måltid och prisutdelning.

Bäst av alla blev Tomas Jonsson
från Smålands Logistik. Tomas fick
ihop 40 poäng. Men det satt hårt
åt. Heléne Nyman nådde samma
höga poäng. Båda hade dessutom
samma handicap. Resultatet på de
sista nio hålen avgjorde till Tomas
fördel. Smålands Logistik blev därmed också Lagan GKs representanter till DI-golfen. Man deltar
nu i Dagens Industris regionsfinal
med ett tremannalag, med möjlighet till fortsatt avancemang. Lagandan säger: ”Lycka till!”

Marielle Karlberg från golfgymnasiet sänker
en putt. Flagghållaren heter Anders Carlsson
från Smålands Logistik.

Jan Christer Andersson, Göran Persson, Ronnie Åsberg, Lennart
Hägglöf och Bengt Efving njöt alla av maten.

Slutsegraren Tomas Jonsson med ny driver och
lagrepresentation i Dagens Industris landsomfattande tävling.
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Gökottegolf med ett
80-tal morgonpigga
En av vårens första tävlingar är ofta Gökottegolfen.
För att det skall kännas naturligt att anmäla sig här
fordras förutom tävlingslusten att man är ganska
morgonpigg. Den 17 maj var det dags för årets
upplaga av denna tävling. Utspridda runt hela banan
satte man i gång när raketen smällde av kl 07.00.
Golfare är ju som bekant tåliga och inspireras av
utmaningar. Om det inte hade varit så hade säkert
många känt olust och ångrat sin anmälan. För vädret var uruselt. Småkallt och intensivt ihållande regn.

Bosse Carlsson och Göran O Persson torkar till och samlar ny
energi efter nio hål.

Sten Sibner i slutfasen av ett väl
kontrollerat utslag.
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Text & bild: Sonny Knutsson

Men alla kom till start. Välklädda upp till öronen.
Med regnställ, paraplyer, handdukar och extra handskar. Nu skulle man anta utmaningen minsann, att
kunna bemästra spelet under svåra förhållande.
Och resultatet blev som alltid: Blandat! Ömsom vin,
ömsom vatten (mycket vatten). Vi ger en stor eloge
till trion Ola Andersson, Tomas Kannerling och Ronny Andersson som vann var sin klass. Särskilt grattis
till Ola som med 36 poäng var bäst av alla …och med
spelhandicap 4 dessutom!

Efter väl förrättat värv bjöd vår krögare Tuan in till en god
buffé för dem som önskade.

De tre klassegrarna Ola Andersson, Tomas Kannerling och Ronny Andersson efter
prisutdelningen.

Juniorläger Ljungbyhed 2007

Fredagen den 25 maj åkte
26 juniorer och 5 ledare tillsammans med klubbens båda tränare Henrik och
Per till Ljungbyheds Golfklubb för ett träningsläger.
Vi åkte ”stor” buss och åldrarna
på juniorerna varierade från 8 till
21 år. Detta har aldrig förut gjorts
på Lagans GK och detta skulle bli
ett test som efteråt utvärderades
som mycket lyckat. Juniorerna lär
känna varandra på ett helt annat
sätt än att bara träffas på träningarna ute vid golfklubben. Dynamiken blev otroligt bra, där det äldre juniorena tog hand om de yngre
på ett förtjänstfullt sätt.
Vad gjorde vi då? När vi kom
fram till Ljungbyhed så packade

vi ut alla grejorna och installerade oss i logementen (Ljungbyhed
är en nedlagd flygflottilj). Därefter
fick vi en 90 minuter lång föreläsning om kostens betydelse för prestationen och att må bra generellt
av en föreläsare från AXA food.
Efter det blev det lite ledig tid och
lite senare på kvällen spelade vi
innebandy. Helt färdiga gick vi sedan och lade oss.
Nästa dag var det väckning
07:00 för frukost. Vi började sedan
att träna vi klockan 09:00 – 12:00
Efter det lunch och sedan var det
spel på banan. När vi spelat färdigt åt vi middag och sedan var
det fria aktiviteter, bl.a. innebandy.
Sista dagen såg ut på samma
sätt som dagen innan med träning

på förmiddagen och spel på banan
på eftermiddagen. Efter det inpackning i bussen och hemfärd. Vi
var hemma i Ljungby vid 19 tiden.
Ett stort tack till Peter Kardum,
Pernilla Fredriksson, Torbjörn Persson, Per Johansson och David Ahlin som var med som ledare och
gjorde detta på ett strålande sätt.
Dessa personer är oerhört viktiga för deras ideella arbete de gör
med barnen.
Vi från tränarsidan tycker att
detta läger var otroligt bra och
viktigt inför framtiden där det
gäller att knyta barnen till Lagans
Golfklubb och få dem att tycka att
golf är det roligaste som finns.
Vid pennan: Henrik och Per
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B Föreningstidning

LAGAN
Porto betalt
Port payé
P28

Till sist…

GOLFVECKA I LAGAN
9–14 juli

Torsdag 12 juli
Måndag 9 juli

Första start 06.00
Klass A, B, C poängbogey
Anmälan senast fredag 6/7 kl. 11.00

Första start 06.00
Foursome, 2 klasser slag
Anmälan senast tisdag 10/7 kl. 11.00

Tisdag 10 juli

Första start 06.00
Irish greensome, 2 klasser poängbogey
Anmälan senast fredag 6/7 kl. 11.00

Onsdag 11 juli

Första start 06.00
36 hål. Klass A, B slag,
Klass C poängbogey
Anmälan senast måndag 9/7 kl. 11.00

Fredag 13 juli

Första start 06.00
Scramble, 3-mannalag, slag
Anmälan senast onsdag 11/7 kl. 11.00

Lördag 14 juli

Första start 06.00
Bästboll, 2 klasser Mix och Ej mix
poängbogey
Anmälan senast torsdag 12/7 kl. 11.00

Tävlingsanmälan på Min golf på www.golf.se terminalen
i klubbhuset eller via telefon 0372-304 50
Välkomna!

Tävlingssponsorer
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