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Tränaren har ordet
Säsongen har för de allra flesta inte börjat, men för mej
har den varit igång sedan en tid. Främst har jag tillsammans med härliga gäng varit på klubbresa till Portugal.
Jag var där i tre veckor där varje gäng var där en
vecka var. Sista veckan var min familj med och några
medlemmar från Arvika, Lars Levin, Rolf Bönnelykke från
Värnamo samt ett trettiotal från Eda GK. Det var riktigt
kul alla dagar med spel nästan varje dag och god mat
tillsammans varje kväll.
Kommande vinter kommer jag och Johan Henckel att
arrangera tre olika resor. Hoppas att du har möjlighet att
åka med på någon av dem. Resmål och tidpunkt är inte
riktigt bestämt så du får gärna tycka till inne i shopen
eller ringa/maila mej. Att vi har det trevligt garanterar vi
vart vi än åker. Det uppskattas alltid att lära känna och
umgås med nya golfare från olika delar av Sverige.
Vi har också varit i gång med olika delar av klubbens
verksamhet sedan någon månad tillbaka. Det känns
otroligt kul att vara tillbaka i Lagan. Många av er känner
till mej och det finns fortfarande många i klubben som
jag minns mycket väl från 70 och 80-talet. Jag har jobbat så mycket på somrarna de senaste 20 åren så jag har
endast spelat banan 2 ggr. Det har hänt en del på dessa
år och även om Lagan som så många andra har haft en
viss nedgång de senaste åren har klubben utvecklats
fantastiskt bra.
Det känns extra spännande att komma in just nu och
försöka hjälpa till att vända en liten nedåtgående trend.
Vi har en fantastisk sysselsättning att sälja och berätta
om. Jag har brunnit för denna sport sedan Ingvar Palm
bar runt mej på banan 1967 och kommer förmodligen
alltid att göra det. Det har inte blivit så mycket eget spel
men det är en lyx att få arbeta med den och dess män-

niskor. Vi har plats för fler så berätta för bekanta allt vad
sporten har att erbjuda. Glöm inte heller att berätta om
vår fina restaurang där sympatiska och duktiga Tuan gör
allt för att vi skall trivas. Hans buffe är starkt konkurrenskraftig – berätta om den.
Shopen har fått ytterligare ett lyft i år och vi hoppas
att vi kan få även icke golfare att titta på våra kläder.
Klubbhuset med allt som hör därtill är klubbens hjärta.
Jag tycker att Lagans GK:s hjärta är ett av de friskaste i
golfvärlden och jag hoppas att den kan förbli så i många
år. Det krävs att vi tillsammans värnar om den allt vad
vi kan. De som syns där mest: Christofer, Magnus och
Tuan håller i mina ögon högsta klass. Jag har träffat alla
delar i olika sammanhang, samt Magnus, greenkeeper,
och hans personal mår mycket väl. Klubben fungerar bra
och har en stark position.
Mitt uppdrag blir 2008 i huvudsak att öppna upp
klubben ännu mer och locka fler till oss. Ni/vi har en
klubb vi kan vara stolta över och vi vill självklart att fler
skall ta del av den. Hjälp till genom att fortsätt att vara
aktiv. Spela ännu mer och sprid positivt om golfen och
vår klubb till de icke hittills frälsta.
De värmländska golfarna är också mycket trevliga
och jag tänker mej att ni och dem skall träffas i olika
sammanhang framöver. Det kan vara utbyte av olika
slag och klubbresor på vintern. Jag är instruktör fortsatt
även i Eda GK och jag kommer att vara varannan vecka
ungefär på respektive klubb. Min familj kommer att följa
med ganska ofta, vi har all släkt och många att bo hos
runt Lagan. Jag hoppas vi ses ofta på klubben.
Gott nytt golfår!
Bengt Ekenberg

www.lagansgk.se
Du missar väl inte vår toppenfina hemsida?
Där finns massor med aktuell information om
tävlingar, banorna, webbkamera, gästbok och
en massa annat roligt.
Tips från coachen:
Lägg upp din spelstrategi hemma vid datorn!
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Text & bild: Jan-Erik Åkesson

Vårstädning
Eftersom våren redan infann sig
strax efter jul kunde man ju tro
att det skulle bli en rekordtidig säsongsöppning av vår bana. Men
inte så länge nyckfulla april finns
med i almanackan. 9-hålaren har
visserligen gått för fullt i stort
sett hela året, men det är ju Grand
Opening av hela anläggningen som
vi väntat på.
Städhelgen fick förskjutas 14 dagar på grund av att den
som bestämmer över vår jord nedkallade snö, kyla och
bistra vindar över nejden, men när väl städarna gjort sitt
förtjänstfulla arbete är det som det brukar vara så här
års. Banan är full av snygga lövhögar och de som städade
känner sig nöjda till mods trots förväntad träningsvärk.
De andra 12-1300 medlemmarna som inte var där kommer säkert till nästa års städning när de väl fått reda på
hur trevligt och socialt vi hade det i terränglådan. Skall vi
få fin finish på banan måste det också till ideella krafter.
Banpersonalen klarar det mesta, men inte allt.
Det krattades med små krattor, stora krattor och ovanliga krattor och vid närmare eftertanke krattar vi som vi
svingar och när väl säsongen kommit igång och tror oss
kunna spelet, svingar vi som krattor. Några krattar från
höger, andra från vänster. Själv hade jag införskaffat en
röd kratta av modell Big Size. Med den kan man, om man
är i form, kratta över en hel 18-hålsbana innan morgonkaffet. En riktig turbokratta som dessutom låter som en
Formel 1-bil när man drar den i ruffen. Mina medkrattare
var imponerade och någon funderade på att byta upp
sig till en likadan. Frågan är bara om den är godkänd att

Fikapaus för Ola Andersson, Magnus Persson
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använda på en golfbana med tanke på alla restriktioner
som finns när det gäller utrustning. Har krattan för hög
M.O.I och C.O.R eller är skaftet för långt? Man vill ju inte
bli diskad och tvingas avbryta krattningen.
Efter att ha avverkat ruffarna mellan 5:an och 7;an på
9-hålsbanan, tog vi kaffepaus samtidigt som vi stolt beundrade våra skräphögar. Frågan är om ruffarna någonsin
varit snyggare. Vi får fråga dem som brukar ligga där.
Efter kaffet drog vi en krattrepa runt utedasset. Det skall
vara vackert och inbjudande när nöden tränger på. Det
skall naturligtvis också nämnas att det var fler än vi som
krattade denna söndag. Totalt var vi ett 30-tal spridda
över anläggningen och det hade som sagt funnits plats för
fler.
På lördagen var det tuffingarnas krattdag. Efter att ha
skrapat bilrutorna begav de sig tålmodigt till Lagan. Det
snöade, regnade och var kallt, men det bekom inte dessa
medlemmar det minsta. En golfare backar inte för lite
oväder bara man har rätt kläder.
Från ruffarna önskar vi alla en trevlig golfsäsong.

Anna Borgh, en av våra nya medlemmar,
kommer från Norrland

Anders Sjöberg med ”turbokrattan”

Greenkeeper Magnus Karlsson vid krattvagnen

Varför luftar vi?
Den intensiva trafiken på
greenerna, dels med olika
maskiner som används för
skötsel, dels genom golfspelarnas tramp så blir greenerna mycket komprimerade och
täta.

Text: Magnus Karlsson

En viss effekt ges också på att rötterna skärs av så att gräset blir tätare.
Det är bra att arbeta med ett varierat
luftningsprogram både när det gäller
djup och metod. Detta gäller givetvis
inte bara greenerna utan det är också
nödvändigt att lufta våra tee och
fairway.

För att motverka
kompressionen luftar
man greenerna. Vi
använder allt från
små knivar som går
grunt till dornar
eller hålpipor som
kan bearbeta hela
såbädden.
Förutom att motverka komprimering
bidrar luftningen till
att förmultningen av
döda rot- och växtskyddsdelar i toppskiktet påskyndas
(Thatch). Dessutom
bidrar luftningen till
att gödselmedel och
vatten lättare
tränger ner på
djupet.

Banskötarna
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Text: Manne Johansson
Bild: Berndt Petersson

Oldboysgolfarnas
Upptaktsmöte
Avslutningstävlingen
med det uppsatta
vandringspriset
vanns av Gunnar Ferm.

Så var det äntligen dags igen.
Torsdagen den 3:e april kl. 9.00
i klubbrestaurangen hälsade
ordförande Bill Ögren välkommen till årets golfsäsong.
Som vanligt var uppslutningen god, 45
förväntansfulla gentlemän hade infunnit
sig för att ta del av vad oldboyskommiten
hade på dagordningen.
Efter de inledande mötesprocedurerna
var det så dags för vår nye tränare Bengt
Ekenberg att presentera sig. Bengt som är uppvuxen i
Lagan och vars far Roland Ekenberg var med och startade
Lagans GK , har som vi förstår mycket starka band och
minnen från sina barn och ungdomsår som han till stor
del tillbringade på Lagans GK. Det känns därför särskilt
roligt att få hälsa Bengt välkommen hem igen efter många
år i andra klubbar och hoppas att han skall trivas hos oss
så vi får ta del av hans stora kunskap i golfens mysterier.
Mötesdeltagarna kom överens med Bengt att träffas på
rangen måndagen den 28 april för materialprovning,
svinganalys m.m. Bengt är också öppen för närspelsträning
i grupper samt gruppträning ute på banan, här är det upp
till oss gubbar vad vi har för önskemål om träning.

Därefter var det dags för vår egen distriktsdomare Lars
Bergenholts att informera om nyheter på regelfronten.
Den digra regelboken kompletteras och justeras vart fjärde
år, detta p.g.a. att det ständigt dyker upp nya situationer
vid spel runt om i världen som kräver domslut vilket gör
att reglerna måste kompletteras med jämna mellanrum.
Lars betonade särskilt att vi vid besök på andra klubbar
skall vara noga med att ta del av de lokala regler som
gäller på respektive klubb då det kan vara betydande
skillnader från klubb till klubb. Han informerade också om
att regel boken inte längre är gratis och således inte kan
avhämtas på klubbkansliet utan varje enskild medlem får
beställa den från SGF till en kostnad av 40-50 SEK.
Ordförande presenterade därefter årets spelprogram som
även innehöll årets GUBBAKLUBBTÄVLINGAR och UTFLYKTER dock saknades datum för en utflykt som kommiten får
återkomma till lite längre fram.
Spelformen för årets torsdagsgolf blir som tidigare
SLAGGOLF.
Vår nye sekreterare Bernt Petterson meddelade att han
kommer att lägga ut resultatredovisningen för torsdagsgolfen såväl som gubbaklubban på vår hemsida så att
alla som har möjlighet kan ta del av redovisningen på ett
smidigt sätt. Redovisningen kommer även som vanligt att
anslås i klubbhuset.
Efter avslutat möte bjöd TUAN på goda mackor och
kaffe, därefter spelade de flesta av oss antingen 9 hål alt.
2x9 hål på 9 håls slingan med glada tillrop och varierande
resultat.
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Text & bild: Sölve Rydell

Birdie på banans
svåraste hål –
med drivern
Jag har en vän som heter
Krister Magnusson. Han stavar Krister med K; föräldrarna ansåg det finare, närmare
det adliga sättet att formatera förnamnet.

Det är han själv som berättat det.
Han gör det självironiskt, vet att
föräldrarna i varje fall tillhörde
högre ståndet hemma i Lidhult och
att sonen skulle stava sitt namn därefter. Han skrattar åt sig själv och
andra så som goda iakttagare gör,
med glimt i ögat, medkänsla och värme,
när han berättar. Såna är vi, allihop, du
med och jag med…
Han spelar golf, gärna med en viss
distans till själva tävlandet, frågar
ibland om poängen med poängen, vad
man ska ha dom till, sen. Han tävlar
inte för att vinna, om man säger så,
och en skada i nacken gör att han inte
kan spela alla dagar han vill. Då vandrar
han med, kanske tar han en driver över
axeln och tjänstgör som fanbärare. Det
är hans eget uttryck och betyder att
han sköter flaggan på green.
Men ibland plockar han ner den stora
klubban från axelhölstret och det är
ett sådant tillfälle jag nu ska berätta
om. Fyrbollen hade kommit till det
svåra sjätte hålet, det som ligger som
en njure runt ett bäcken av vatten, par
fem.
Krister Magnusson trycker ner peggen, lyfter klubban och slår till bollen. Han koncentrerar sig aldrig och

är måttligt intresserad av var den tar
vägen. Han slår rakt, sällan långt, men
den här gången landar bollen en bra bit
förbi trädet vid den gamla husgrunden.
Han har ju bara sin driver, så andraslaget blir också en drive, bollen lyfter,
hookar högt och stilla i luften och
den sydvästliga vinden lägger bollen
tillrätta trettiofem meter från det stora
vattnet.
Två slag, skapligt läge, nu är bara
vattnet kvar och slänten upp mot
greenen på andra sidan, 165 meter. Bollen ligger högt, han har hjälp av vinden
och ser man på… den når över, studsar
upp på green och lägger sig stilla några
meter från hål.
Birdieputt, också den med drivern.
Han koncentrerar sig inte särskilt nu
heller, chippar liksom bara till med det
stora klubbhuvudet och jo… bollen rullar faktiskt i. Birde på banans svåraste
håll, fyra slag, alla med drivern.
På nästa hål lägger han den över axeln igen och blir fanbärare på korthålet.

Nu stundar tävlingssäsongen 2008
Äntligen är våren på väg efter diverse bakslag med tanke på vädret.
Tävlingskommittén har en del nya
ansikten i år, vi hälsar Johan Wallin och
Magnus Persson välkomna och samtidigt tackar vi Bosse, Lisbeth och Thomas
för ett bra och långvarigt arbete i
kommittén.
Vi börjar säsongen med gökottegolf
den 1 maj. Vid tre tillfällen spelar vi

EM-golf där kvällen avslutas med EMfotboll i restaurangen med mat m m,
mer info finns på vår hemsida.
Golfveckan är som vanligt vecka 28,
nyheten här är att Scramble-tävlingen
på fredagen spelas med kanonstart,
tävlingen spelas i två separata tävlingar
med egna prisutdelningar, ni väljer en
av dessa två möjligheter. Vi kommer i år
också lägga stor vikt vid att tidschemat
håller.

Vi hoppas på ett bättre deltagande på
KM i år, speciellt på damsidan.
Vid tävlingar i Alvesta, Värnamo och
Älmhult betalas endast startavgift (ej
greenfee), detta gäller endast fullvärdiga medlemmar. Scorekorten hämtas
och betalas i shopen i år.
Vi önskar Er lycka till med tävlingssäsongen. Emma, Karin Ingemar, Johan,
Magnus, Owe
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B Föreningstidning

LAGAN
Porto betalt
Port payé
P28

Till sist…

Två nya tjejer i damkommittén
Vid årsskiftet tackade Kerstin Johansson och Ewa Kjellsson för sig och
lämnade damkommittén. Både Kerstin
och Ewa har arbetat i kommittén
under många år, Kerstin som ordförande de senaste sex åren och före
henne var Ewa ordförande lika länge.
Ewa var med i damkommittén i 17
år och har även suttit i styrelsen för
Smålands golfförbund. Nya i ledamöter blir Carina Kronstedt och Jeanette
Simonsen.
Årets upptaktsmöte kommer att
hållas den 7 april i klubbens restaurang, se annons i Lagandan och på
klubbens hemsida.
Damkommittén jobbar för att
fler tjejer/damer ska spela golf och
komma med i klubbens gemenskap.
Man ordnar spel både på måndagar
”Damnian”
kl. 17.00SPECIAL
med spontangolf
GRAND OPENING
9 hål och på onsdagar 18 hål med

flera starttider med föranmälan. Damerna ordnar också matchspel, Running Eclectic, hemlig resa och mycket
annat trevligt.

Damkommittén 2008 stående: Helene
Johansson, Carina Kronstedt, Anett
Jakobsson, sittande: Jeanette Smonsen,
Sara G Karlsson och Carin Fristedt.
(Foto: Tuan)

Under Dam på klubbens hemsida
finns kontaktuppgifter, spelprogram,
foton och löpande information om
damkommitténs verksamhet.

699:Packer Vasatorp
– endast 699:-!

Catering

Stadig och snygg vagnbag med 9”
diameter och topp med 14 fack. 8 fickor,
varav en termoficka för dryck och en
vattentät och mjukfodrad värdesaksficka. Vikt: 2,9 kg. Fullängdsdividers.
Grafitskydd. Färg: Blå/silver/vit och svart.

99:-

Ska du ha fest?

/15-pack

(Ord. pris 149:-)

15-pack Top-Flite XF 500
– endast 99:- under Grand Opening!

GRAND OPENING SPECIAL

En ny distansboll som ger extra längd, tack vare en mjuk Soft Rocket Core-kärna och det nya
dimplemönstret Seamless Dimple Technology som minskar luftmotståndet.

699:-

799:-

Packer Vasatorp
– endast 699:-!

(Ord. pris 1.299:-)

HERR

DAM

3.999:4.499:4.499:-

7 järn, stålskaft
(Ord. pris 6.195:-)
7 järn, grafitskaft
(Ord. pris 7.195:-)

Stadig och snygg vagnbag med 9”
diameter och topp med 14 fack. 8 fickor,
varav en termoficka för dryck och en
vattentät och mjukfodrad värdesaksficka. Vikt: 2,9 kg. Fullängdsdividers.
Grafitskydd. Färg: Blå/silver/vit och svart.

FootJoy X-Dimension
– oslagbara 799:Vattentät och klassiskt designad herrgolfsko med fantastisk komfort och
passform. Perfekt för dig som vill kombinera bekvämlighet med snygg design
och kvalitet till ett bra pris. Färg: Vit/svart och svart.

7 järn, grafitskaft
(Ord. pris 7.195:-)

till superpris!

t vikt i tå, häl och perimeter, så du får solid
nde egenskaper. Klubban har en kompakt
ökat självförtroende vid adresseringen, och
respons och därmed längre slag.

8 • Lagandan 2 2008

endast under Grand Opening eller så långt lagret räcker. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella feltryck.

www.golfstore.se

99:/15-pack

(Ord. pris 149:-)

15-pack Top-Flite XF 500
– endast 99:- under Grand Opening!
En ny distansboll som ger extra längd, tack vare en mjuk Soft Rocket Core-kärna och det nya
dimplemönstret Seamless Dimple Technology som minskar luftmotståndet.

Gör det enkelt för dig och låt Tuan laga maten. Vill du
ha maten levererad till festen så fixar vi det. Vill du att
Tuan lagar maten hemma hos dig så fixar vi det. För
mer info se www.tuan.se eller ring 0372-353 08.
Kursledare: Tuan Thuong
Tel: 0372 – 353 08 / 070- 476 1298
Fax: 0372 – 353 07
E-post: info@tuan.se Webb www.tuan.se

