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Trots vikande trend
står vi stadigt
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Ordföranden har ordet!
Så har vi då ett nytt golfår
framför oss. Den milda vintern
gör att vi har förhoppningar om
att komma igång med årets säsong tidigare än vi varit vana
vid de senaste åren. Våra verkliga entusiaster har ju dessutom haft möjligheten att spela
på vår 9-hålsslinga även under
vinterhalvåret.

gare prognoser som pekade på
ett underskott, detta tack vare
återhållsamhet med våra kostnader under hösten.
Vår ambition för framtiden
är naturligtvis att vi kan få ett
större överskott på verksamheten för att kunna göra nödvändiga investeringar i bana och
utrustning.

Redaktion:
Jan-Erik Åkesson
Ronny Andersson
Sonny Knutsson
Ulla Sibner
Lisbeth Gustavsson
Christofer Hansson

Den varma vintern har dock ej
enbart varit till fördel. Vi hade
planerat en del markarbete med
stora maskiner. Detta har tyvärr
ej varit möjligt eftersom vi inte
haft någon tjäle i marken, som
är ett måste för kunna använda tunga anläggningsmaskiner
på banan.

Medlemsantalet har sjunkit
något under 2007 jämfört med
föregående år, men vi har klarat
oss förhållandevis bra jämfört
med många andra golfklubbar i
Sverige.

Ansvarig utgivare: Christofer
Hansson

Ekonomiskt gjorde vi ett litet
plusresultat jämfört med tidi-

Bert Nordholm
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Kallelse till vårmötet med
Lagans Golfklubb, 27/3 kl. 1900
Till samtliga medlemmar i Lagans Golfklubb

Program

Härmed kallas till ordinarie vårmöte torsdagen 27
mars 2007, kl. 19.00 i Lagans Golfklubbs restaurang. Styrelsen hoppas god uppslutning. Verksamhetsberättelse för 2007 finns i kansliet från och med
20 mars. Den kommer även att finnas på mötet.

1. Bankonsulent Mikael Frisk informerar
om banskötsel och Solheim Cup
2. Vårmötesförhandlingar enligt stadgar
3. Kaffe

Äntligen
Oldboysare…
Damupptakt

...är det dags för upptaktsmöte i oldsboyssektionen. Vi träffas
torsdagen den 3 april kl. 09.00 i golfrestaurangen enligt följande:
• Mötesförhandlingar
• Kaffe
• Golfspel (om vädret tillåter)

Välkomna
Oldboyssektionen

I golfrestaurangen Lagan den 7 april 2008 kl. 19.00

• Kommittén – presenterar program
och aktiviteter.
• Shopen – kanske visar en del av det
nya modet.
• Tuan – dukar upp en läcker pajbuffé. Du betalar 100 kronor inkl. ett
glas vin eller annan dryck o kaffe.
• Tränarduon – Bengt Ekenberg och
Johan Henckel presenterar sig och
berättar om vad de kan göra för oss
damer. Passa på att ge dem idéer
om vad du vill ha av dem.

• Domare – Vi har fått en ny regelbok
2008-2010. Distriktsdomare Lars
Bergenholtz informerar om vilka
regler som ändrats och svarar på
våra frågor.
Aktiv medlem - Passiv medlem 36+ - Officiellt Hcp - Under utbildning – Alla golfdamer är välkomna.
Kom och var med i gänget.
Anmälan senast 2/4 till kansliet

helst via e-post: info@lagansgk.se
eller tel. 0372-304 50 OBS! du får
ingen personlig inbjudan via posten
i år.
Årets spelprogram delas ut under
kvällen. Se även klubbens hemsida
www.lagansgk.se där du kan hämta
inbjudan och spelprogram.
Vi ses på klubben den 7/4
/Damkommittén

Dags för årets städdagar
Lördagen 29 mars och söndagen 30 mars är det
dags för städning av golfbanan. Vi vill att du, som
önskar deltaga, anmäler vilken dag som passar dig
bäst till Shop&Kansli på info@lagansgk.se eller via
telefon 0372-304 50.
Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast torsdagen 27 mars.
Vi samlas vid klubbhuset kl. 09.00 och räknar
med att jobba till kl. 12.00 båda dagarna.

Medtag arbetshandskar och kratta. Efter avslutad
städning har ni möjlighet att äta en bit mat i restaurangen.
I år får alla som städar 4 st lunchkuponger (värde
280:-), som kan användas i Golfrestaurangen, istället för 200:- i kontanter.
Observera att det endast gäller er som betalt in
städavgiften.
Välkommen
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Verksamhetsplan 2008
för Lagans Golfklubb
Viktiga händelser 2008
• Fortsatt satsning på finish på banan
• Ökad service för medlemmar och gäster
• Utökat samarbete med andra klubbar för att ge
våra medlemmar ett mervärde
• Utökat samarbete med entreprenörer för att öka
andelen greenfee spelare
• Marknadsföring, sponsring
Banan – fortsatt satsning på finish på banan
Under 2008 kommer vi trots begränsningar i budget att genomföra en hel del förbättringar på banan. Dessa förbättringar kommer snabbt att ge resultat i form av torrare bana, jämnare tee samt en förhöjd skönhet.
Dränering av fairways kommer att göras på hål 4,
13 och 15. Vi kommer också att bygga om bunkerdränering på hål 8. En kanal kommer att grävas mellan dammarna på 1:an och hål 18 samt ny damm till
höger om röd tee på 1:an. Denna nya damm skall ha
förbindelse med huvuddammen via trumma/dike under vägen till röd tee. (går bara att göra om tillräcklig
tjäle uppstår) I samband med diverse dräneringsarbeten kommer också de flesta dikena att rensas.
Uppsättning av nät, stolpar och bollautomat på nya
uppvärmningsrangen.
Projekteringen för nya 2:an och 3:an. har påbörjats.
Om vintern blir gynnsam kommer även schaktning
och uppfyllnad att kunna ta fart.
Ett antal tees behöver renoveras. Bankommittén
har valt ut de tees som är i störst behov av förbättring: 1:an röd, 15 gul, 17 gul + röd, 18 gul sänkas,
röd breddas.
Väg till gul tee på 11:an behöver förbättras. Eventuellt bygger vi en väg bakom röd tee.
När vi nu vet hur medlemmarna vill att banan ska
se ut i framtiden är det lättare att besluta om t.ex.
trädplanteringar. Först och främst ska vi ersätta träd
som har dött eller kommer att blåsa ner. Vi ska därför
plantera en stor lönn bakom lutande tallen på 12:an.
Även på hål 13 behövs det kompletteras med nya
träd eftersom ett flertal har dött. För en bättre rumsupplevelse skall vi också plantera fler träd mellan
4:an och 14 samt på vänster sida om 9:ans fairway.
Slutligen kommer fairway på hål 8 och 14 att renoveras. Det är rejäla sättningar på dessa fairways och
förutom ojämnheten som skapar problem vid klipp-

4 • Lagandan 1 2008

ningen ser det väldigt illa ut. Halva fairway kommer
dock att vara spelbar under renoveringen.
Ökad service för medlemmar och gäster
För att öka servicen till medlemmar och gäster har
beslut fattas att föra samman kansliet med shopen.
Vi kan på detta sätt öka öppethållandet av kansliet
även under helger genom att vi har gemensam bemanning i shop och kansli. Detta kräver vissa mindre
ombyggnader i klubbhuset. Ökad service till medlemmar och gäster under helger har varit förbättringsförslag som framkommit under året.
Samarbete med andra klubbar
Samarbetet med Värnamo har varit populärt bland
våra medlemmar och vi kommer inför 2008 att undersöka möjligheten att utöka detta samarbete samt
att undersöka intresse för att etablera samarbete
också med andra klubbar.
Greenfee
Vi har utrymme att ta emot fler greenfee spelare
2008 och detta betyder mycket för våra intäkter.
I jämförelse med andra klubbar ligger vi på en mycket låg nivå beträffande greenfee spelare. Undersökningar har visat att boende i närheten av banan är
positivt för greenfee spel. Styrelsen har därfört inlett
samtal med samarbetspartners med syfte att kunna
erbjuda bättre möjligheter att kunna sälja golfpaket
med boende inför 2008 års säsong.
En ny uppvärmningsrange på gångavstånd från
första tee har också påtalats av greenfee spelare vilket vi kommer att kunna erbjuda under 2008.
Marknadsföring
Försäljning av evenemang med golfinnehåll kan vi
utveckla ytterligare gentemot våra sponsorer. Företag har också visat intresse av att köpa evenemang
där upplevelser på driving range och Pay&Play bana
ingår.
Lagans Golfklubb
Styrelsen 2007-11-12

Foto: Johan Pelkonen

Nytt på Lagans GK

Direkt efter säsongens slut påbörjades arbetet att
flytta kansliet in i shoplokalen. För att få plats har
ca 30 kvm av herrarnas omklädningsrum nu blivit
shopyta. Ytterligare en entrédörr har öppnats upp
och invändigt har det hänt en hel del.
Anledningen till att vi slår ihop Shop & Kansli samt
integrerar tränarna i verksamheten är att vi vill öka servicenivån till våra medlemmar och gäster. Shop & Kansli
kommer att vara öppet 7 dagar i veckan under högsäsong och där kan ni nu sköta alla era golfärenden. Allt
från tidsbokning, justering av handicap till utprovning av
nya klubbor och köp av övriga golfprodukter.
Magnus och Christofer, som ni säkert känner igen sedan tidigare, jobbar numera tillsammans i Shop & Kansli
och till sin hjälp får de våra nya tränare Bengt Ekenberg
och Johan Henckel.
Bengt Ekenberg, är för många medlemmar i Lagans GK,
ett känt namn och ansikte. Bengts pappa, Roland Ekenberg, var en av eldsjälar som var med och startade Lagans
GK. Bengt är uppvuxen i Lagan och är nu tillbaka där han
slog sina första golfslag. Bengt bor i Värmland med fru
och 3 barn och han kommer vara hos oss ungefär varannan vecka och då hjälpa till med all verksamhet. Bengt är
utbildad PGA-pro och har lång erfarenhet då han jobbat

som golftränare i 20 år på Barsebäck, Värnamo, Arvika
och Eda. Vi kommer inledningsvis främst att dra nytta
av Bengts erfarenhet i nyrekrytering av medlemmar och
samarbetspartners. Hans tydliga hjärta för Lagans GK
kommer också att komma oss
tillgodo i många andra samJohan
manhang.
Vår andra nya Pro heter
Johan Henckel är 37 år och
uppvuxen i Helsingborg. Johan
började spela golf som femåring och har fått sin golfuppfostran på Rya Golfklubb i
Helsingborg. Johan har jobbat
som golfinstruktör sedan 2001
och har bland annat arbetat
på Barsebäck G&CC, Töreboda
GK och kommer närmast från
Sölvesborgs GK. Johan är färdigutbildad Club Professional
våren 2008.
Avslutningsvis tackar vi vår
tidigare tränare, Per Johansson,
som nu flyttar till Stockholm
och blir tränare på Viksjö GK.

Bengt
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Text & bild: Jan-Erik Åkesson

Far och son, Bengt och Per Johansson

Vintergolf?
Tre veckor innan Vasaloppet brukar Lagans
Golfbana vara klädd i snö och hemvist för
bygdens hårt tränande Vasaloppsåkare, andra
skidmotionärer och pulkaåkare.
Men inte i år! Istället ligger 9-hålsbanan grön och fin
med flaggorna på ordinarie greener, text-tv informerar om
att pollensäsongen är inledd, gatukontorets sopmaskiner
städar Ljungbys gator och de krånglande trafikljusen har
kommit i gång av bara farten denna soliga februarimåndag då det var 7 grader plus i skuggan. Åtta bilar syntes på
parkeringen vid klubbhuset och ingen hade skidhållare på
taket. Det är golfbagar som gäller, inte skidor!
Ur led är tiden, eller är det bara en tillfällighet att
vintern har försvunnit från våra trakter? 60 mil norrut har
man så mycket snö att kortväxta personer bör hålla sig
inomhus för att inte försvinna i drivorna och anmälas försvunna. I Kina och Afghanistan är det fullständigt snökaos,
men i Lagan spirar grönskan och det är bara att damma av
klubborna och ge sig ut så länge ”sommaren” varar.
Stötte på Magnus Persson på hål 3 där han låg rak och
lång - bollen alltså. – Tredje rundan i år och det går rätt
hyfsat. - Banan är torrare än man kan förvänta sig efter
allt regnande den senaste tiden. Framför sig hade han
Bengt och Per Johansson som gjorde årets premiärrunda.
– Det blir en och annan miss så här i början, men annars
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känns det bara bra i det fina vädret och banan är i fint
skick och det kan man verkligen instämma i, säger pappa
Bengt. - Någon önskan om snö finns definitivt inte från
vår sida.
En som inte heller vill ha snö är Göran O Persson som
är nyss hemkommen från en månadslång Thailandvistelse.
Solbränd och grann berättar han att han kommer från 25
gradig värme till Lagans plus 7, - Men det får man inte
klaga på! Göran berättar vidare att han spelat golf regelbundet under sin Thailandresa. –Det blev nog 3 dagar i
veckan och det är härligt det.
Vid 7:an träffade jag Folke Kasel som kom körande i
maklig fart i sin gröna arbetsbil. – Jag håller på att rengöra outpinnarna så du ser när du slår ut bollen i skogen.
– Jag gör mitt första arbetspass för året och det är skönt
att vara igång igen. – Fixar till hänvisningskyltarna och
annat så spelarna känner sig hemma på banan.
Tänkte själv gå 9 hål och känna mej för men det blev 18
istället, för det gäller att passa på. Man vet aldrig när det
smäller till och blir ”normalt” väder igen. På vägen hem till
Ljungby mötte jag en vinröd Yamahaglidare med en + 55:a
vid styret och frun bakpå, eller om det nu var tvärtom.
Mc-turer i vår härad är heller inte normalt denna årstid,
men man får kanske vänja sig även vid detta. Det känns
som att det är läge att vårstäda Hondan, ladda batteriet
och….nä, det blir nog vinter igen, ska ni se!

Men... det var några gentlemen som
fattades på banan denna dag – Järngänget, de som spelar på heltid oavsett
väder. Grönt underlag – vita bollar, vitt
underlag – röda bollar. Förmodligen var
det för varmt för dessa herrar denna
måndag, men de dök upp dagen efter
då temperaturen låg runt nollan. Det
kom nämligen in tips om att delar av
gänget varit synliga på p-platsen tidigt
på tisdagsmorgonen och det blev för
mej att packa in bagen i bilen och leta
upp dem på banan för att få ett snack
och ta några foton. Jag kände mej som
ornitologen som fått tips om att sällsynt
trevliga fåglar kommit till byn. Hittade
gänget på hål 8.
– Det var frost på greenerna när vi
startade i morse så vi spelar mot de provisoriska greenerna, sa Janne Gustavsson.
Han spelar 5-boll tillsammans med Stig
Gustavsson, Torsten Säll, Stig Johansson
Magnus Persson på hål 3

Folke Kasel

det, men det är klart att det är trevligt att kunna spela
golf i februari, samtidigt som han slänger ett öga efter
bollen som han nyss skickat iväg på hål 3.
En som inte spelade golf denna dag var vår förre greenkeeper Bernt Karlsson som tillsammans med sin fru tog en
promenad på banan. – Har bytt ut det mesta i knäet, så jag
får lugna mej med golf ett tag, men jag kommer igen.
Dessa kämpar är verkligen en prydnad för golfsporten
samtidigt som de är ett bevis på att golf är god friskvård.

och Ingvar Palm. Ingen längtar efter
snö.
–Men blir det snö tar vi fram den
röda bollen, säger Torsten med ett leende på läpparna. På fråga hur mycket
de spelar, svarar Ingvar att –”det blir
några gånger i veckan året om”.
– Ingvar har spelat 4 dagar på rad,
påpekar en av medspelarna och det är
mer än några gånger det. Det är fin
och gemytlig stämning i gänget, precis
som det brukar vara.

Järngänget på hål 8

Några hål efter järngänget träffar
jag äntligen på en spelare som gillar
snö, Roger Nordin, uppvuxen i Fagersta och gammal Troja-målvakt. – Jag
tycker att det skall vara snö och kallt
när det är vinter. Naturen mår bäst av
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Greenkeepern
informerar

Text: Magnus Karlsson
Bild: Johan Pelkonen

Träningsläger för
juniorer i
Ljungbyhed!
Anmäl dig till årets roligaste
träningsläger!

Dränering på 4:an
Under denna punkt är det tänkt att
jag ska informera en del om vad som
händer på banan och vad som ska
ske. Det kan handla om vissa ombyggnader och förbättringar, varför
vi gör så, och varför vi inte gör så.
Hösten och vintern har vi ägnat oss
åt att serva våra maskiner, byggt om i
nya kansliet, och lilla vagnboden har
blivit laddrum för elvagnar.
På banan har vi grävt dräneringsdike på fairway på hål 4-15, viss åter-

ställning är kvar att göra. En del dike
har rensats. Röjning av sly pågår för
tillfället på vår västra del av banan,
det gäller att gå varsamt fram så vi
får en blandning av träd och buskar. Den varma vintern har gjort att
greenerna på 9-hålslingan har varit
öppna hela tiden, men just därför är
det extra viktigt att vi inte spelar på
dom när det är frost, is, snö, samt att
vi lagar nedslagsmärke, och att man
följer vägar som finns.

Vi kommer att åka med en stor
buss från Lagans GK till Ljungbyheds
Golfklubb i Skåne. Det som gäller är
först till kvarn, så skynda dig med din
anmälan. Det finns 40 platser. Alla
som är mellan 9 och 21 år får anmäla
sig.
Vi åker fredag eftermiddag den
23 maj och kommer hem på kvällen,
söndagen den 25 maj. Vi kommer
att träna, spela på banan, umgås
med varandra och spela innebandy i
gymnastiksal så glöm inte innebandyklubba. Ljungbyhed är en nedlagd
flygflottilj så vi sover i logementet
som ligger precis vid banan. Vi äter
i matsal som ligger i anslutning till
logementen.
Kostnad för lägret är 600 kronor
per person. Då ingår resa, greenfee,
träning, boende och mat.
Du behöver ta med dig sängkläder,
handduk, lämpliga kläder för golf,
gymnastiksskor och kläder för innebandy och din golfutrustning.
Sista anmälningsdag är 1 maj. Men
kom ihåg att det är först till kvarn
som gäller. Skicka anmälan till:
johan.henckel@lagansgk.se eller ring:
070-5368749.

Årets utmärkelse Göthe Parkanders minne gick till Markus Olsson och Johanna
Roubert. På bilden tillsammans med Per Johansson.
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Hälsningar från tränare Per Johansson plus hela Juniorkommittén!

Inte bara Spelar du med
mat för godkänd driver?
hungriga
golfare!
Har du koll på förbudet?

Vi har pratat om det avlägsna förbudet
i flera år. Men nu är drivers med hög
trampolineffekt snart golfhistoria. Från
och med den första januari 2008 ska
de långtslående klubborna vara ute ur
bagarna.

– Välkommen till
Golfrestaurangen!
Golfrestaurangen är öppen alla dagar
kl. 11.00-18.00.
Övriga tider efter överenskommelse.
Ring 0372-353 08.

Dagens lunch och a la carté
Dagens lunch serveras varje vardag
kl. 11.00 - 14.00.
Pris: 70:- / 65:- med kupong inklusive
måltidsdryck,salladsbuffé, hembakat
bröd och kaffe.
Helger serveras a la carté.

På proffstourerna har drivers med
hög trampolineffekt varit förbjudna i
flera år. 2008 är det dags för oss amatörer att kasta ut de heta klubborna ur
våra bagar.
Den första januari verkställdes den
nya regeln om hur slagytan på en driver
får svikta – och från och med den tidpunkten får klubbor med hög trampolineffekt varken användas i tävling eller
handicapgrundande sällskapsronder.
Spelaren är ansvarig som sin egna utrustning och måste själv se till att han/
hon efterlever de regler som är satta.
I det här fallet är det ju också väldigt

enkelt att kolla upp vilka drivers som är
tillåtna, eftersom både USGA och R & A
har heltäckande förteckningar på sina
hemsidor.
Trots omfattande information kring
förbudet, så förekommer fortfarande
många felaktiga rykten och myter. Som
att det är helt okej att använda klubborna om man bara sällskapsspelar.
Regel 4-1 är tillämplig. Plikt för
brott mot regel 4-1 är diskvalifikation.
Dessutom kan anmälan ske till Juridiska
Nämnden för ”Fusk” om det kan bevisas
att spelaren använt klubban vid en eller
flera handicapgrundande ronder.
Du kan visserligen spela med dem,
men du får aldrig påverka din handicap
om du har en sådan driver.
Om du är osäker på din utrustning
kontakta personalen i Shop&Kansli.

Kurser
Vi anordnar matlagningskurser i allt
från asiatisk mat till svensk gourmetmat. Perfekt till kick-offen eller
för att göra nåt kul tillsammans med
kompisgänget.

MATLAGNINGSKURS

Catering
Vare sig om du ska arrangera en fest,
kick-off för personalen, asiatisk matlagningskväll eller kanske en festmåltid hemma så skräddarsyr vi allt med
känsla för helheten.

Ta med dig vänner och bekanta så får ni en oförglömlig kväll tillsammans
med Tuan i köket. Ni väljer själva mattema, asiatiskt, medelhavs,
latinamerikanskt mm. För mer info se www.tuan.se eller ring 0372-353 08.

För övrig information 0372-353 08
eller 070-476 12 98.

Avhämtning
Vi erbjuder svensk och asiatisk mat
för avhämtning. Se mer på
www.lagansgk.se

Kursledare: Tuan Thuong
0372 – 353 08 / 070- 476 1298
Fax 0372 – 353 07
E-post info@tuan.se Webb www.tuan.se
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Text & bild: ”The Rouberts”
genom vice ordf. Anneli Roubert

Spela golf i
Skottland
Anneli på 18:e tee, Old Course. I den röda byggnaden
i mitten kallas Hamilton Hall och är från 1895. Där
inryms stadens Grand Hotell.

Här är de gamla banorna öppna året om. Är
man ute i väldigt god tid kan man tom få gå
ut på ”The Old Course” och spela från grästee.
I okt/nov 2007 hade vi ha förmånen att spela finalspelet
för säsongen, i ”Roubert open” på riktigt klassisk mark i St.
Andrews. Erbjudanden hittas på www.fifegolf.com.
Teetime bokades redan i okt. 2006. Då var det premiär
med ett s k vinterpaket där Old Course var med. Carl Johan
snabb i beslut och handling, bokade upp tre av de mest
berömda, New Course (1895), Old Course ( 18 hål 1764) och
Jubilee Course(1897). I golfpaketet ingick boende tre nätter, greenfee och luncher till en kostnad av ca 2400 kr per
person.
Det andra sättet, förutom paket, för oss amatörer att
komma ut på den mest eftertraktade, Old Course, är att finnas på plats för att bli lottad i en 2 eller 3-boll som tidigare
bokats. Carl-Johan har även lyckats med detta konststycke
en gång tidigare, för flera år sedan. När startern beskriver
systemet, skrattar han ljudligt och berättar att det är de
golfare som betalar dyra pengar för att bo i stora golfhotellet och så sover de i själva verket på stentrappan hela natten, för att ev. få komma ut på banan nästkommande dag.
Någon vecka efter bokningen kom frågan: - Ska ni med?
Svaret krävde ingen längre betänketid. Via en billig
flygbiljett till Glasgow och hyrbil, var vi framme på några
timmar den 28/10-07. Vi bodde på ett B&B strax bakom det
stora klubbhuset. Klubbhuset som styr, tolkar och arkiverar

hela regelverket för golfspel över hela världen och har gjorts
så sedan 1897, då The Rules of Golf Committee bildades.
Detta uppskattas mycket av bl.a. vår egen utbildningsledare,
Jan-Inge.
Känslan av att spela samma banor som världens bästa
golfare spelat och att se alla inspel framför sig, som beundras av oändligt många åskådare, både från gatorna i St.
Andrews och via TV.
”The Open” startade i Prestwick Golf Club 1860 med
kände Tom Morris junior som förste vinnare. Därefter har
tävlingen regelbundet också spelats på Old Course i St
Andrews. Under alla år har de flesta berömdheter förevigats
på Swilcan Bridge mitt på fairway på 18:e hålet, Old Course.
På någon bild syns motorfordon eller fotgängare med
hund passera över fairway på vägen Granny Clark´s Wynd.
Typiskt sådant som man får räkna med när man spelar golf
i Skottland.
Bakom klubbhuset ligger museet som på ett mycket
trevligt sätt beskriver historien och utvecklingen av spelet,
tävlingarna, materialet och berömdheter. Första bollen gjordes av skomakaren och var följaktligen läderklädd. Vi har
lagt en bok från museet i Lagans GK´s klubbhus för den som
är intresserad av att läsa mer av golfens historia.
Old Course är för övrigt en av de få mästerskapsbanorna
som inte är designad utan spelas på naturlig mark. Bunker
betyder ”hål i marken med sand i botten”, inte alls svårt
att förstå på Links banorna. Vissa hål är inte så stora att
man kan svinga nere i dem. Banguiden visar varje hål med
hjälp av flygbild och är inte alltid lätt att tyda. Scorekorten uppger olika avståndsangivelser, yards eller meter och
indexen är ibland olika för män och kvinnor. Slopetabeller finns inte. Grunden är matchspel i golf och korten har
därför inte stort utrymme att notera resultat på.

Hur gick då spelet?
Ja, Carl-Johan och undertecknad ledde med två pinnar
efter säsongen hemma i Sverige. Tävlingen har i de flesta
möten hittills gått av stapeln i Lagan , Glasriket och på
Ekerums GK. De ”ingifte” dvs. Jan-Inge och Maggan har
tidigare besegrat oss bägge Roubertar under flera år, så nu
gällde att koncentrera sig och strunta i publiken.
Jan-Inge och Anneli, 1:a tee, Old Course, Klubbhuset St.
Andrews. (The Royal and Ancient Golf Clubhouse, 1854)

10 • Lagandan 1 2008

Vädret var förhållandevis bra, dvs. över förväntan. Duggregn, varvat med blandade vindstyrkor och ibland lite sol.
Temperatur mellan 0-10C.

Efter första dagens spel på New Course var ställningen
lika igen. Under lunchen (som också ingår i greenfeen) i
det nya klubbhuset ”The Links Clubhouse”, bland en mängd
andra golfare smiddes taktiska planer för ”den stora dagen”
på The Old Course. Denna tisdag morgon körde vi bil över
18:e, för att bekanta oss med känslan, och vidare för uppvärmning i den relativt nybyggda, överbyggda Drivingrangen. Med kamerorna laddade stod vi nu mellan staketen och
väntade på starterns utrop. ”On tee 9:40 The Rouberts”!!
Bred och bra syntes fairway inför första slaget, trots det
skyade jag och hade lite för långt in till green på andra
slaget. Asch, jag kan inte fega när jag är hääär! Andra slaget
3 cm från Swilcan river. Tur, tänkte jag högt. Med stansen
i ställning som när man balanserar på lina, lyckades jag
chippa bollen över vattnet och sänka puttern för par. (Tur
att det inte syns på scorekortet hur man kommer i koppen)
Maken gjorde birdie och satte press direkt, på oss andra.
På hål 11 som för övrigt är dubbelgreen med hål 7, gjorde
Maggan birdie utan att hon såg det själv. Nivåskillnader som
inte är att leka med. Det såg inte särskilt bra ut för Carl och
mig. Så på hål 14, hände det som inte får hända Jan Inge.
Bollen hamnade en bra bit in i ”The Hell bunker” som även
den bäste, har problem att komma ur. Vi ger oss aldrig. Vi
ska vinna, sa jag till Carl.
Nu ska jag inte berätta hur det gick på alla spelade hål
men jag kan inte hoppa över ”The Road hole”. Detta det 17:e
som går utmed The Old Course Hotel, där alla proffsen bor
under mästerskapstävlingarna. Hålet är långt, smalt, out
of bounds på hela högersidan och har mycket varierande
längder på gräset utmed det stora hotellet som också utgör
läktare. Utslaget bör gå över garagetaken och en bra bit ut
till vänster för att spelas optimalt. Green är långsmal och
det rullar fritt ut på gatan om inspelet går det minsta för
mycket åt hö. Mitt inspel blev lite för ”safe” åt vänster och
det blev en 10 m lång putt kvar. Hör och häpna, jag satte
den, birdie på detta det svåraste hålet! Stolt och överlycklig över att ha återtagit ledningen blev utslaget på 18:e
sekunder av eftertänksamhet. En slice ut mot nya Mercedes
bilar utanför hålet som är döpt till Tom Morrison (greenkeeper 1864-1903) väckte allvarets tankar om försäkringar och
liknande…

Som tur var dalade bollen ner strax innanför de vita
pinnarna och ”Vår starter” som stod på trottoaren bredvid,
undrande vilken klubba jag valde för att gå in på green. Så
kunde vi passera bron och fotografering av oss alla fyra.
Inspelet däremot gick inget vidare. En boogie avslutade min
37 p runda som jag trots allt är mycket nöjd med.
Tredje banan; Jubilee Course, den sista okt., sista dagen
för att spela från grästee på året (obs flera skotska banor
kräver s k slagmattor på fairway under vintermånaderna),
bjöd på lika många höjdpunkter och tragedier som de andra.
Spelet vill jag inte kommentera, kan bara nämna att ”De
ingifte” åter var i ledning när dagen var slut. Vi åt en trevlig
middag i hörnrestaurangen vid 18:e hålet. Morgonen därpå
valde att ner till Crail Golfing Society, bildad 1786 och
således en av världens äldsta golfklubbar. Hela golfbanan
låg också där, utmed havet och vinden fick ordentlig fart.
De stora höjdskillnaderna gav vackra vyer hav, stränder över
fina välskötta ytor. Här kunde vi avgöra tillsammans Carl
Johan och jag och åkte hem med segern.
Jag kan verkligen rekommendera att åka dit och golfa
där spelet en gång började. I naturligt skapad miljö, mellan
sanddyner och naturliga kaninhål lutar det lagom svårt mot
havet. Taggiga buskar här och var som du inte hämtar bollen ur, om den nu händelsevis råkar hamna där. Temperatur,
vind och vatten påverkar dina slag hela tiden.

Startboxen Hål 1 Old Course. På fotot av: Jan- Inge syns från
vänster: Anneli, Margaretha och Carl-Johan och Margareta.

Inga medlemskapsetiketter i år
För några år sedan skickade klubben ut etiketter att sätta på medlemskapsbrickan och detta var då
en kvittens på att klubben mottagit betalning av årsavgiften. Under
2007 valde vi att inte skicka ut dessa utan medlemmarna fick hämta dessa i kansliet. När säsongen var
slut hade merparten av medlemmar-

na inte hämtat sin etikett och därför
har vi nu beslutat att avskaffa dessa etiketter.
Medlemskapetiketten fyller ingen egentligen funktion idag. All information om ditt medlemskap ligger
på ditt medlemskort. Har du betalt
din medlemsavgift är ditt kort aktivt

och detta ser vi och alla andra golfklubbar i Golfens IT-system.
Vid allt golfspel, på hemmaklubb
eller annan klubb, gäller det således
att alltid medföra medlemskortet och
detta ska uppvisas om kontrollant så
önskar.
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Porto betalt
Port payé
P28

Till sist…

Grand Opening Shop & Kansli
5-6 April är det Grand Opening för Shop &
Kansli.
Kom hit och se årets nyheter och öppningserbjudanden.
Bättre klubbor, bollar med mer längd och känsla, skor, bagar och vagnar som gör ronderna ännu mer njutbara. Se
också årets snygga golfmode med sköna och läckra plagg
för alla åldrar och smakriktningar.
Hos oss kan du alltid prova innan du köper, på rangen eller ute på banan. Med vår nya datautrustning kan vi
prova ut exakt den klubba som passar dig bäst. Unna dig

ett skräddarsytt golfset eller en driver. Boka tid för utprovning via shopen redan under Grand Opening helgen
eller på 0372-30450. Dessutom har du alltid lägsta-prisgaranti.
Vi bjuder traditionsenligt på korv med bröd.
Varmt välkommen till Grand Opening och den nya säsongen!
Med vänliga hälsningar
Bengt, Johan, Magnus och Christofer

Lagans GK utökar samarbetet
med närliggande klubbar
År 2008 kommer Lagans GK inte ingå i den greenfeeöverenskommelse som vi tidigare haft med klubbar i
Jönköpings län. Vi har istället valt att utöka samarbetet
med våra närliggande klubbar I skrivande stund gäller
nedanstående överenskommelser för 2008. Då denna typ
av överenskommelser är föränderliga är det bästa sättet
att hålla sig uppdaterad att kolla www.lagansgk.se eller
ringa Shop & Kansli på 0372- 30450.

100:- Greenfee

På nedanstående banor spelar medlemmar med Fullvärdigt medlemskap i Lagans GK greenfee för 100:-.
Junior spelar gratis tillsammans med senior.
100:- i greenfee gäller för 18 hål, alla dagar och tider
förutom lördagar, söndagar och helgdagar
kl. 08.00-12.00 då ordinarie greenfee gäller.
Vid tävling på någon av nedanstående klubbar behöver
endast startavgift erläggas.
Alvesta GK
Värnamo GK
Älmhults GK
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200:- Greenfee

På nedanstående klubbar spelar samtliga medlemmar i
Lagans GK greenfee för 200:-.
Junior spelar gratis tillsammans med senior.
200:- i greenfee gäller för 18 hål helgfria vardagar
kl. 08.00-15.00. Övriga tider gäller ordinarie greenfee.
Glasrikets GK
Lidhems GK
Växjö GK
Rockatorp GK

