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Vår golfklubb fick ett litet positivt 
ekonomiskt resultat för verksam-
hetsåret 2007. Den ökade medlems-
avgiften som beslutades på höst-
mötet var avsedd för att vi skulle 
kunna göra vissa förbättringsarbe-
ten och bygga upp ett kapital för 
att kunna investra i framtiden.

När nu årets medlemsavgifter är 
erlagda måste vi tyvärr konstatera 
att vi har tappat ca 125 fullvärdiga 
medlemmar och vi har det lägsta 
antalet nya medlemmar på mycket 
länge. Den ökade medlemsavgiften 
har därför ätits upp av det lägre 
medlemsantalet vi nu har. Lagans 
Golfklubb hade 1340 medlemmar 
den 23 maj i år, varav 140 är pas-
siva.

Jag hoppas att alla våra golf-
spelare gör reklam för vår sport 
och försöker påverka släkt, vänner, 
grannar, arbetskamrater och övriga 
att komma ut till vår klubb och 
pröva på vår sport.

Pay&Play banan och driving 
rangen är utmärkta ställen att testa 
golfen. Våra tränare ställer upp om 
ni kontaktar dem.

Gör också gärna reklam för vår 
bana till bekanta som är hjärtligt 
välkomna till Lagans Golfklubb och 
spela greenfee. Beläggningen på 
banan gör att vi kan ta emot många 
nya gäster.

Alla våra medlemmar tillönskas 
en trevlig golfsäsong

Bert Nordholm, Ordförande

Hört från 19:e hålet: 
- Du spelade ju bra idag, 42 poäng! 
- Nä, helt kass om man jämför, men det blev ju många poäng!

Droppning alltid skall ske i axelhöjd 
– varken högre eller lägre.

Har du någon regelfråga som du vill ha svar på? Maila till: 
info@lagangk.se så skall vi se till att din fråga besvaras. 
Antingen personligt till dig eller här i Lagandan.

Ordföranden har ordet
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GOLFVECKA I LAGANGOLFVECKA I LAGAN
7–12 juli

Tävlingssponsorer

Måndag 7 juli
Första start 06.00
Klass A, B, C poängbogey
Anmälan senast söndag 6/7 kl 11.00

Tisdag 8 juli
Första start 06.00
Irish greensome, 2 klasser poängbogey
Anmälan senast måndag 7/7 kl. 11.00

Torsdag 10 juli
Första start 06.00
Foursome, 2 klasser slag
Anmälan senast onsdag 9/7 kl. 11.00

Fredag 11 juli
Första start 06.00
Scramble, 3-mannalag, slag
Anmälan senast torsdag 10/7 kl. 11.00

Lördag 12 juli
Första start 06.00
Bästboll, 2 klasser Mix och Ej mix
poängbogey
Anmälan senast fredag 11/7 kl. 11.00

Onsdag 9 juli
Första start 06.00
36 hål. Klass A, B slag,
Klass C poängbogey
Anmälan senast tisdag 8/7 kl. 11.00

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

Välkomna!
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Text & bild: Jan-Erik Åkesson

Snart är det återigen dags för 
vår traditionella Golfvecka 
och start för denna är mån-
dagen den 7 juli med poäng-
bogey som uppvärmning. 

Veckans spelschema följer tidigare 
vinnande koncept med varierande 
tävlingsformer där alla kan finna sin 
favorittävling. Eller varför inte spela 
alla? Våra sponsorer ställer som van-
ligt välvilligt upp med prisbord och 
det är vi mycket tacksamma för. 

Efter SVETRUCKS inledande poäng-
bogey på måndagen följer STRÅLFORS 
irish greensome som är en intressant 
tävlingsform där det gäller att spela 
taktiskt och undvika att skylla på sin 
medspelare. 

Har man krafter kvar och ärmarna 
är uppkavlade rekommenderas ons-
dagens 36-hålare där ELTT svarar för 
sponsorskapet. Ni som aldrig har täv-
lat 36 hål – gör det, anmäl er tidigt 
så ni inte ångrar er för det är mäktigt 
att spela en 36:a..

JOMA svarar för torsdagens four-
some och till fredagens scramble har 
tävlingskommittén infört en nyhet 
för att få fart på spelet. Tidigare års 
scrambletävlingar har varit tempofat-
tiga och dryga. För att råda bot på 
detta startar man i år i två grupper 
med kanonstart klockan 07 respektive 

kl 13. Första grupp skall vara klar 
senast 12.30 och det gäller alltså att 
pinna på och få fart på spelet an-
nars är risken stor att man får lämna 
banan klockan 12.30. Anticimex 
sponsrar scrambletävlingen och 
prisutdelning sker efter att respektive 
grupp kommit i mål, alltså två prisut-
delningar på denna tävling. Vid övriga 
tävlingar i veckan sker gemensam 
prisutdelning där pristagaren måste 
vara på plats för att få pris. 

Golfveckan avslutas traditionellt 
med ELECTROLUX bästboll i 2 klasser.

Dagarna kommer som vanligt att 
bli långa och vi hoppas naturligtvis på 
fint väder under veckan. Tävlingskom-
mittén har i år fått några nya ansik-
ten och dessa är beredda att jobba 
från soluppgång till solnedgång. TK 
är tacksamma för att scorekorten 
är läsbara då de lämnas in. Kontrol-
läs scorerna, notera bådas score vid 

parspel osv annars är risken stor att 
man diskas. Är du osäker om tävlings-
formen, fråga kansliet eller läs vår 
hemsida.

Anmälan till tävlingarna sker som 
vanligt via terminalen, internet eller 
i kansliet. Anmäl dej i god tid så du 
inte missar tävlingen. Deltagarrekor-
det för golfveckan lyder på 1458 spe-
lare och är från 2003. Det kanske inte 
är så lätt att slå, men vi hoppas att så 
många som möjligt tar tillfället i akt 
att spela tävling och umgås. Ni som är 
nya medlemmar är särskilt välkomna 
till 1:a tee och känna tävlingspulsen.

Under Golfveckan tas 10 kr ut extra 
i anmälningsavgift och 10:an går 
oavkortat till Cancerfonden.

Välkomna till Golfveckan!

Golfvecka igen!

Avslutningstävlingen 
med det uppsatta 
vandringspriset 
vanns av Gunnar Ferm.

Foto över delar av Täv-
lingskommittén:
Emma Falk-Johansson, 
Johan Wallin, Magnus 
Persson, Owe Robertsson. 
På bilden saknas Karin 
Jonsson och Ingemar 
Nilsson.

GOLFVECKAN 7 juli - 12 juli 2008

Dag Företag Tävling Starttid
Mån 7 juli Svetruck Singel abc pb Kl. 06.00
Tis 8 juli Strålfors Irish greensome 2 kl pb Kl. 06.00
Ons 9 juli ELTT Singel 36 hål ab slag c pb Kl. 06.00
Tors 10 juli JOMA Foursome 2 kl slag Kl. 06.00
Fre 11 juli Anticimex Scramble, 3-mannalag slag Kl. 07.00, 13.00
Lör 12 juli Electrolux Bästboll pb 2 kl Kl. 06.00
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Som någon sa ”jobbet in-
kräktar alldeles för mycket 
på golfspelet” och man kan 
inte annat än att hålla med 
när det är maj månad och 
solen skiner från en klarblå 
himmel. 

Det är oftast enkelt att komma ut på 
banan när man är spelsugen och vill 
gå en kvällsrunda efter jobbet. An-
tingen väljer man 18- eller 9-hålaren 
eller varför inte korthålsbanan som är 
snabbspelad och lärorik. På vår bana 
har vi förmånen att i stort sett kunna 
gå ut när vi vill och spela spontangolf. 
Annat är det t.ex. på västkustbanorna 
där det råder ett helt annat tryck och 
man får ligga på med bokningen i god 
tid.

Träffade på Linda och Andreas 
Jakobsson som just skulle slå ut på 1:a 
tee på 9-hålsbanan. De är nya med-
lemmar sedan i höstas och det lyser i 
ögonen på dem inför rundan. –Vi spe-
lar 2-3 gånger i veckan och för mig 
gäller det att fixa 36-handicap, säger 
Linda  med glimten i ögat. På fråga 
vilken klubba hon känner sig säkrast 
med svarar hon –järn 7. – För mej är 
det drivern som gäller, säger Andreas 
och det är ju inte direkt oväntat när 
man är en karl i sina bästa år.

- Vi har spelat Pay and Playbanan 
och den är trevlig och inte helt lätt, 
men lärorik när det gäller närspelet.

Samtidigt kommer det en 5-boll 
vandrande nerför hål 9. Två av dem 
är lurviga i pälsen och heter Tilda och 
Hanny. Vita Golden Retriverhundar, 
snälla och coola. Sådan hund sådan 
husse/matte, brukar man säga. Peter 
Beckvall som har spelat golf en massa 
år är kopplad till hundarna och det 
framgår inte direkt vem som är ute 
och går med vem. Peter som inte 
spelar denna dag tycker det är trevligt 
att man numera får ha hunden med 
på vår bana samtidigt som han håller 
ett ”tränaröga” på Jette Rasmusen 
och Evy Karlsson som är de övriga 
i bollen och är nya medlemmar i 

klubben sedan i höstas. Jettes favorit 
utöver hundarna är en snygg hybrid-
klubba, medan Evy föredrar järn 5. –Vi 
spelar 2-3 gånger i veckan och när vi 
kommit ner i handicap blir det säkert 
en och annan greenfeerunda på andra 
banor också.

I bollen efter träffar vi Eva och Bo 
Nilsson som spelat golf sedan -95. 
Det blir nog en 3-4 gånger i veckan 

och en hel del greenfee också. – Kul 
att komma ut till andra banor också, 
säger båda efter att ha avverkat 
9-hålaren. Favoritklubba? -Trä-sjuan 
är inte dum den!

Kvällen står för dörren och banan 
börjar så smått tömmas på folk. Man 
hinner faktiskt spela några hål efter 
jobbet trots att man egentligen har 
annat att göra så här i sköna maj.

Efter jobbet-golf Text & bild: Jan-Erik Åkesson

Linda och Andreas 
Jakobsson

Peter Beckvall, Jette 
Rasmusen, Evy 
Karlsson

Eva och Bo Nilsson
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Alla är välkomna!
Jag har förstått att en del golfare har trott att man 

måste vara Rotarymedlem för att få spela tävlingen 
säger Lars-Göran. Men så är det inte alls. Alla golfare 
är välkomna! Så passa på och låt Rotarygolfen bli en 
tjuvstart på golfveckan.

Välgörenhet
Startavgiften är lite högre än i vanliga fall men den 

går oavkortat till Ljungby Kungshögens Rotaryklubbs 
sommarläger för estniska barn och ungdomar från Vit-
ryssland. Båda lägren är under sommaren. Man kommer 
till Sverige och får vistas 10 dagar med inkvartering i 
Finnstugan. En synnerligen meningsfull och uppskattad 
verksamhet, berättar Sjöberg.

Mycket digert prisbord
Du kan anmäla dig till tävlingen fram till den 3 juli  

kl. 11.00.  Det blir också längsta drive-tävling för damer 
och närmast hål-tävling för herrar. Klass A spelar slag-
tävling medan det är poängbogey för B och C klasserna. 
Vid prisutdelningen väntar sedan ett välfyllt prisbord 
berättar Lars-Göran Sjöberg avslutningsvis. Mer än 35 
företag har nämligen sponsrat tävlingen. 

Så väl mött på Rotarygolfen den 4 juli! 

Rotarygolfen 
– en tjuvstart 
på golfveckan!

Lars-Göran Sjöberg från Ljungby Kungshögens 
Rotaryklubb är inte själv golfare men entusiastisk 

tävlingsledare för Rotarygolfen i Lagan

Välkommen att spela årets Rotarygolf, sä-
ger Lars-Göran Sjöberg, tävlingsansvarig för 
Ljungby Kungshögens Rotaryklubbs golftäv-
ling på Lagan den 4 juli. Rotarygolfen är en 
årlig återkommande tävling med deltaga-
re från klubbar runt om i södra Sverige. Det 
är Rotarymedlemmar som också tar med sig 
andra golfvänner till tävlingen i Lagan.

Visstedu att
Numera måste du identifiera din boll i bunker.

Har du någon regelfråga som du vill ha svar på? Maila till: 
info@lagangk.se så skall vi se till att din fråga besvaras.  
Antingen personligt till dig eller här i Lagandan.

Text & bild: Sonny Knutsson
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Lagandan och Smålänningen passade på att 
gratulera de båda med blommor och var 
sitt paraply. Dessutom får man varsin helårs 
prenumeration på Smålänningen. 

Lagandan passade på att ställa några frågor till de båda 
golfarn om golf i allmänhet och deras hole-in-one i 
synnerhet.

Berätta om ditt hole-in-one:

Mattias: Det var på shopens veckotävling den 18 
maj. Vi var två i bollen. Det blåste kraftig medvind så 
jag tog en järnåtta. Bra träff, vi såg en studsa en gång 
på green och tyckte sedan att vi hörde ett klingande ljud. 
När vi kom upp såg vi ingen boll och efter ett kort letande 
bakom green kollade vi hålet. Och där låt bollen säger 
Mattias leende.

Thommy: Jag är med i ett kompisgäng som tävlar mot 
varandra varje vecka. Det var under en sådan runda det 
hände den 27 maj. Jag spelade från vit tee och slog min 
rescue. Bollen slog ned vid greenkant , studsade två gånger 
och sedan ett dovt ljud. Vi var fyra i bollen och det speku-
lerades på våg fram till green. Uppfattningen var att den 
var riktigt nära hål, om den inte var i. Det var en härlig 

känsla att gå fram till koppen och konstatera att bollen 
låg där.

Både Mattias och Thommy är ganska etablerade gol-
fare. Mattias har handicap 4 och har spelat golf sedan 
1984. Han spelar mycket. Omkring fyra gånger i veckan 
under högsäsong. Thommy har spelat sedan 1981 och har 
handicap 10. Han spelar två till fyra gånger i veckan, mest 
på vardagskvällar eftersom han bor i Varberg men arbetar i 
Ljungby under veckorna.

Två duktiga golfare alltså som nu gjort något de inte 
gjort förut – ett hole-in-one! Grattis grabbar!

Vi hade celebert besök i sam-
band med oldboysens tors-
dagstävling den 5 juni. 

Det var Radio Kronoberg som hade 
förlagt sin bas vid golfhuset för för-
middagssändningen av programmen 
Uppe, Frossa och Västergatan. Man 
startade redan klockan 06 och höll på 
till klockan 12 och programledare var 
bl.a. Per Brolléus och Marina Axelsson. 

Det fordras massor av teknik och 
skicklighet för att få till stånd en 
direktsändning, men de som gjorde 
programmen är ju proffs på området 
och vana vid minutoperativ verksam-
het. Bl.a. bjöds det på gospelsång från 
restaurangverandan, besök på älgpar-
ken vid Laganland och prova-på-golf. 

 

Grattis till 
Hole-in-one!

Radio Kronoberg på besök

Text & bild: Sonny Knutsson

Mattias Svensson och Thommy Norrman gjorde båda hole-in-
one på hål 11 i maj månad. 

Text & bild: Jan-Erik Åkesson
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Träningsläger i Ljungbyhed
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Mua-markeringar 
och lokala regler
Under våren har det varit nysådd och förbättringar på stora delar av 
fairway på såväl hål fyra som hål femton. 

Lars Bergenholtz framför mua-området på 15 hålet. Den tillfälliga regeln med dropprutor kom till för att få en skonsam 
hantering av fairway på de nysådda områdena. Tyvärr har det torra klimatet under våren medfört att vi fått leva med dessa 
regler under en oväntat lång tid, säger Lars. 

Text & bild: Sonny Knutsson

Vi har kunnat läsa i klubbhuset om ”tillfälliga lokala reg-
ler” för dessa hål. På båda hålen har det funnits droppru-
tor. En droppruta på hål fyra och två på hål femton. Hos 
många av oss golfare har osäkerheten varit stor och ibland 
har nog en viss förvirring uppstått.

Lagandan bad vår distriktsdomare Lars Bergenholtz reda 
ut begreppen för oss. Lasse gav följande besked:  De tillfäl-
liga lokala reglerna på dessa hål innebär att du får slå från 
dropprutan på hål fyra oavsett var du ligger i muaområdet 

och du får slå från den dropprutan som är närmast där din 
boll ligger i mua på hål femton. Men, säger Lasse, vi har 
skrivit att du får ta lättnad i dropprutan eller enligt regel 
25 – 1, vilket kan vara att föredra vid vissa situationer 
framförallt på hål femton. Du får alltså välja.

Så nu vet du hur du skulle agerat och skall agera i fort-
sättningen om mua-områdena på de båda hålen fortfa-
rande är kvar.

Text & bild: Ulla Sibner

När jag var i Lagan på möte med Lagandan träffade jag på dessa glada damer, först var de bara 
4 sedan blev det 5 och sedan ett helt lag som skulle träna med Johan. Lycka till tjejer!
Tränade de möjligen bunkerslag?

Damer tränar 
bunkerslag?
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Lagandan tog pulsen på Lars Bergenholtz om hur 
det är att vara domare. Det blev en intressant och 
lärorik pratstund. Bl.a fick jag lära mig att om man 
slår över det högra vattnet på hål 10 (i Lagan) och 
bollen träffar i en tall på andra sidan vattnet och 
studsar tillbaka ner i vattnet så får jag droppa vid 
denna skärningspunkten ej närmare hål. Alltså på 
andra sidan vattnet mot varifrån jag slog mitt slag! 

Just intressant och lärorikt tycker Lars det är att vara 
distriktsdomare. I år är han tilldelad fem tävlingsuppdrag. 
Det börjar i Isaberg med JMI Patrik Sjölands Open. En 
tävling där man första dagen spelar 36 hål sedan avslutar 
de som klarar cuten med 18 hål dag två. 

Inför en sådan tävling åker jag upp till tävlingsbanan 
några veckor före tävlingen berättar Lasse och inspekterar 
banan tillsammans med tävlingsledning och greenkeeper. 
Vi bestämmer då vad som måste göras inför tävlingen. Da-
gen innan eller tidigt på morgonen tävlingsdagen åker jag 
runt hela banan för att se till att allt är i sin ordning och 
att t. ex. markeringar för mua gjorts där det är nödvän-
digt, fortsätter Lasse

Under tävlingsdagen försöker jag vara synlig vid start 
för de tävlande. Det är viktigt att de känner igen mig och 
helst vet vem jag är. Sedan förflyttar jag mig runt banan 
för att följa spelet och vara tillgänglig om någon kallar på 
min hjälp. Domaren tillkallas när oklarheter uppstår. Oftast 
är det frågor om lättnad och droppning som kräver hans 
medverkan. Jag svarar på de frågor man ställer till mig, 
säger Lasse. Det bästa är om man ställer öppna frågor typ 
”Vad får jag göra i den här situationen” Då berättar jag om 
alla möjligheter den tävlande har i just det fallet.

Målsättningen som domare är att förebygga och 
förhindra att felaktigheter begås. Inte att utdöma straff 
säger Lasse. Men har felaktigheter begåtts måste självfallet 
reglerna följas och ev pliktslag utdömas.

Som distriktsdomare har man också andra uppgifter. Att 
hjälpa klubbarna att utforma de lokala reglerna tex. Därför 
har Lasse varit delaktig och godkänt Lagans lokala regler, 
liksom Isabergs GK och en del andra Smålandsklubbars 
regler. För att kunna fortsätta som distriktsdomare måste 
man hålla sig uppdaterad och det får man visa vid årliga 
prov. Men att vara uppdaterad är bara intressant, säger 
Lasse, som tycker det är enbart trevligt att vara distrikts-
domare.

Lars Bergenholtz, 
distriktsdomare

Lars Bergenholtz, Lagans ”egen” 
distriktsdomare på plats i golfbilen, en 
vanlig position i vid en golftävling

Text & bild: Sonny Knutsson
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Oldboysens första utflykt
Det är verkligen något speciellt 
med att  få följa med på årets 
första utflykt. Särskilt med tanke 
på hur kallt och regnigt det har 
varit denna vår. Man har verkli-
gen längtat efter sol och värme 
och att få svinga klubborna på 
en trevlig och vacker bana inte 
alltför långt hemifrån.

Måndagen den 5:e maj kl. 0630 var 
det så dags för 41 glada oldboysgol-
fare att äntra bussen ute vid klubbhu-
set för att resa till Tönnersjö GK som 
ligger några mil söder om Halmstad 
och som är en mycket naturskön 
parkbana. Vädret var vackert men 
kyligt på morgonen och vädergub-
barna hade lovat en solig och vacker 
dag och där av var humöret på topp 
i bussen. Det var således stor skill-
nad mot förra resan till Tönnersjö då 
regnet hade öst ner under flera dagar 
varför vi efter en superb frukost fick 

vända hem utan något golfspel för 
att återkomma vid ett senare tillfälle.

Så var dock icke fallet den här 
morgonen, solen sken och det var 
ca.18-20 grader varmt och efter att 
ha inmundigat en utsökt sillfrukost 
var det så dags för dagens golfrunda. 
Kan livet bli så mycket bättre än att i 
goda vänners lag få spela en golfrun-
da på en vacker och välskött park-
bana med fågelkvitter och vidunderlig 
utsikt från de högt belägna utslags-
platserna? Jag tror inte det, det är 
detta som är god livskvalitet, friskvård 
för att inte säga lyx.

Hur gick det då med själva spelet? 
Jo då, det gick strålande. Underteck-
nad utnyttjade verkligen den vackra 
banan till fullo och slog så många 
slag som möjligt och sedan var det de 
som spelade bra golf och efter att ha 
avnjutit en mycket god middag var 
det dags för prisutdelning.

Detta får man väl säga är bra 
resultat med tanke på att det är tidigt 
på säsongen och en främmande bana. 
Undertecknad lyfter på hatten och 
säger GRATTIS! Efter kaffet på maten 
var det så dags för hemfärd och vi 
som var med på resan TACKAR Bill Ö. 
för en bra arrangerad utflykt och ser 
fram emot nästa. Glada ,nöjda, mätta 
och trötta var vi tillbaka i Lagan vid 
17-tiden.

Manne

Följande herrar lyckades bäst:

1:a Erik Gustavsson     74 slag
2:a Lennart Nilsson      74 slag
3:a Bill Ögren               75 slag 
4:a Rolf Bjur                 75 slag 
5:a Herje Möller           76 slag

Damupptakt

Damsektionens nya ordförande Sara G Karlsson 
förbereder sig för kvällens aktiviteter.

Nästan hela damsektionen är i full gång med att 
kolla tekniken för kvällens bildspel tillsammans 
med Tuan.

Ewa Kjellsson, som har lagt 
ner ett fantastisk arbete 
under många år, både i 
vår klubb och som vår 
representant i Smålands 
Golfförbund avtackades med 
en ’Golfdagbok’ och vackra 
blommor. Alla vi som varit 
med sedan 80-talet vet hur 
mycket hon har gjort för vår 
sektion. TUSEN TACK EWA och 
lycka nu till med golfen som 
Du tänker satsa på fullt ut!

Helen Nyman 
hämtar priset för 
dottern Martina 
Eliassons Hole 
In One förra 
året. Även Ingrid 
Bergenholtz fick 
pris som hämtades 
av Lasse, Ingrid 
gjorde till och med 
TVÅ Hole In One 
förra året, Grattis 
båda två!
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Porto betalt
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B Föreningstidning

Till sist…

Golfvecka med träning

Häng med på en trevlig höstresa till Port el Kantaoui i Tunisien.
Smidigt flyg från Göteborg, Stockholm och Köpenhamn, trevligt boende 

och högklassiga golfbanor. Golfträning med Pro Bengt Ekenberg.
 Det är bäddat för en kanonvecka till hösten!

Köpmannagatan 13, 296 31 ÅHUS  
tel. 044-247 005  info@eastongolf.se   www.eastongolf.se

PORT EL KANTAOUI är Tunisiens klassiska semesterort med lyxiga 
hotell och utmärkta golfbanor. Staden som förr var mer känd som 
ett fiskesamhälle är uppbyggd kring den pittoreska marinan och när 
solen letat sig ner bakom horisonten, sjuder småbåtshamnen av liv. 
Slå dig ner på en av de många restaurangerna, insup stämningen 
och njut av havets läckerheter. En bättre uppladdning inför mor-
gondagens utmaning på golfbanan kan man knappast få.

EL KANTAOUI GOLF CLUB ligger fem minuter från vårt hotell och 
erbjuder två 18-hålsbanor - Panorama och Sea Course. Panorama 
ligger i kuperad terräng med breda fairways och fantastisk utsikt 
över det glittrande Medelhavet. Sea Course är betydligt flackare 
och smalare vilket kräver precision i slagen. Dessa två banor av 
olika karaktär gör att din golfupplevelse både blir intressant och 
omväxlande.

HOTELL KANTA ligger på behagligt gångavstånd från golfbanan, 
stranden och marinan. Hotellet är vida känt för sin goda mat och 
flera kvällar bjuds det underhållning i form av afrikansk dans, 
svärdslukning, karaoke mm. Förutom en stor utomhuspool finns 
också en inomhusavdelning med pool, biljard- och pingisbord. 
Behöver lederna uppmjukning efter dagens runda så uppsök spa-
avdelningen där även massage erbjuds.
Inom området finns även lägenheter där det finns ett pentry samt en 
vardagsrumsdel och en sovrumsdel. Lägenheterna är nyrenoverade 
och mycket fina. Man utnyttjar ändå hotellets alla faciliteter och 
äter inne i hotelldelen. Vid bokning kan du välja mellan hotellrum 
och lägenhet, priset är detsamma.
Välkommen till Tunisien!

Pris per person: 9.490:-

I resans pris ingår:

 Köpenhamn till Monastir t/r inkl 
 transport av golfbag och flygskatter

Begränsat antal platser! 

För mer info och bokning kontakta 

Avresa31/10

Golf-
vecka
i 
Tunisien
Nu är det hög tid att planera 
för höst-vinter och vårresor. 

Jag kan tänka mej att arrang-
era det mesta i golfresväg. 

Vill du utveckla ditt spel och 
ha mer träning eller vill du åka 
iväg en vecka och ha väldigt 
kul tillsammans med Värmländ-
ska golfare med mycket golf, 
god mat och skratt?

Maila mej dina funderingar el-
ler önskemål så kan jag arrang-
era och hänga med. Det blir 
alltid trevligt när man träffas 
från lite olika klubbar men med 
gemensamma intressen. 

En resa är redan bestämd (Tu-
nisien-se annonsen)och till den 
är det redan ett gäng värmlän-
ningar anmälda. På den resan 
kör vi tävlingar varje spelrunda 
och tränar efter önskemål. Lite 
utbildning men absolut mesta-
dels har vi det mycket trevligt. 
Vill du hänga med? 

 Bengt Ekenberg


