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När vi nu kan börja sum-
mera årets golfsäsong, är 
det tydligt att nya förut-
sättningar har infunnit sig i 
föreningen. 

Golfsveriges nedgång i antalet 
medlemmar har som alla sett även 
drabbat oss och många har också 
kunnat se detta genom att det 
sällan har varit trångt på banan. 
Årets avgiftshöjning kompenserade 
ändå medlemstappet, vilket gör att 
intäkterna ändå verkar bli oföränd-
rade. Tyvärr har sponsorsintäkterna 
minskat något och detta inger en 
oro inför kommande säsong.Vi har 
haft något fler greenfeegäster, 
men dessa har å andra sidan betalt 
mindre för rundan.

När det gäller kostnaderna drab-
bades vi av rejäla energiprishöj-
ningar under året, men genom att 
försöka hålla i övriga utgifter tror 
jag ändå att vi kan få ett s k nollre-
sultat. En förklaring är att vi under 
hösten inte har ersatt Christoffers 
tjänst, utan väntar till nästa år.

Lagans Golfklubb står ändå stark 
tack vare att i vi har låga skulder 
och en fin anläggning. Men det 
väntar många utmaningar under 
den kommande säsongen.

Carl Johan Roubert
Kassör

Ordföranden har ordet

Till samtliga medlemmar i Lagans Golfklubb

Härmed kallas du till ordinarie höstmöte torsdagen den  
20 november 2008, kl 19.00 i Lagans Golfklubbs restaurang. 
Styrelsen hoppas på god uppslutning.

Program

- Höstmötesförhandlingar
- Kaffe

Kallelse till 
höstmötet

Hur ser ekonomin ut?
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Golfen i Sverige genomgår förändringar.

Från 1900-talents början fram till 2004 har en kontinu-
erlig tillväxt av antalet golfare skett. Från 2004 har varje 
år antalet aktiva golfare minskat. Antalet aktiva utövare 
minskade från 532 944 år 2007 till 521 980 innevarande 
år.

En förändring av medlemskap i golfklubbar sker också. 
De klubbar som har högsta antalet medlemmar i år är 
Vikbolandets GK med 14 137 medlemmar. En ökning med 
5 948 medlemmar det senaste året. På andra plats kommer 
Söderköpings GK med 11 859 medlemmar. En ökning med 
2 805 medlemmar under 2008. Flera liknande klubbar top-
par lista med högsta medlemsantalet.

Kännetecken för flera av dessa klubbar är att de har en 
liten anläggning, ofta en 9-hålsbana och med mycket låga 
medlemsavgifter. Vikbolandet har 475 kr i medlemsavgift. 
Det skulle förmodligen bli trångt om alla 14137 medlem-
marna vill spela på 9-hålsslingan samtidigt.

Undersökningar som golfförbundet har gjort visar också 
att allt fler golfare är ointresserade av klubbtillhörighet 
och förmånen att kunna spela på sin hemmabana.

Detta förändrade beteende har förändrat villkoren för 
många klubbar i vårt land. Medlemsminskningen har i 
många klubbar lett till svag ekonomi, eftersom med-
lemsavgiften ofta utgör ca 50% av en traditionell klubbs 
intäkter. Allt fler klubbar har tvingats i konkurs, även i vårt 
närområde. Golfförbundet har tagit fram vissa förslag att 
försöka reglera denna utveckling genom att föreslå ett 
maximerat antal medlemmar per klubb. T.ex. max 1 000 
medlemmar på en 9-håls anläggning, 2 000 medlemmar 
för en 18-hålsbana osv.

Ett annat förslag är att införa en spelarlicens och sedan 
ta ut en spelrättsavgift alternativt greenfeeavgift som vi 
har idag. Vissa golfklubbar har infört en extra greenfee-
avgift för spelare som är medlemmar i dessa så kallade 
brevlådeklubbar. Vi får avvakta förbundsmötets beslut i 
denna fråga under 2009.

För Lagans GK har trenden varit liknande. Vi har också 
de senaste åren tappat ett antal medlemmar. 2007 var 
vi 1 496 medlemmar, varav 175 passiva. I år är vi 1 395 
medlemmar, varav 142 passiva. Styrelsen har diskute-
rat dessa frågor ingående under året. Beslut har fattats 
att inte införa högre greenfeeavgifter för spelare från 

ovan angivna klubbar. Vi har inte kunnat se någon större 
övergång av våra medlemmar till de så kallade brevlåde-
klubbarna. Medlemsavgifternas utformning i förhållande 
till spelrätter är en viktig fråga för framtiden som vi gärna 
vill diskutera på höstmötet för att höra våra medlemmars 
synpunkter. Kom därför till höstmötet och delta i diskus-
sionen. Har du förhinder så lämna gärna dina synpunkter 
till kansliet skriftligt eller via e-mail. Att allt fler golfspe-
lare väljer dessa typer av nya medlemskap betyder också 
att vi har möjlighet att öka antalet greenfeegäster på vår 
klubb. Antalet greenfeeronder har också ökat jämfört med 
samma tid föregående år. Tyvärr har inte intäkterna ökat 
i samma utsträckning framförallt beroende på alla green-
feeöverenskommelser som finns.

Förändringar i vår organisation.
Vår Intendent Christofer har lämnat vår klubb för att gå 
till andra arbetsuppgifter utanför vår klubb. Vi tackar 
Christofer för det fina arbeta han utfört på vår klubb och 
önskar honom lycka till i sin nya anställning.

Vi kommer att lösta den uppkomna situationen genom 
att Carl-Johan Roubert tillträder som klubbchef från första 
januari 2008.

Vår greenkeeper Magnus har beslutat att lämna vår 
klubb efter många års anställning. Vi tackar Magnus för 
allt det fina arbete han laget ner på vår klubb under 14 
års anställning. Ersättare till Magnus är ännu ej löst men 
styrelsen jobbar på denna fråga och ska ha en lösning till 
våren 2009.

Sunnebogymnasiet har omförhandlat avtalet gällande 
golfgymnasium i brist på elevantal. Detta betyder för klub-
ben att ersättningsnivån från skolan har sänkts kraftigt 
och vi måste därför anpassa oss till den nya situationen. 
Efter gemensamt beslut med Sunnerbogymnasiet så kom-
mer golfgymnasiet att avvecklas när nuvarande elever har 
avslutat sin utbildning. För vår klubbs del innebär detta 
att vi ej ser oss ha råd med att behålla vår tränare Johan 
Henckel som därför kommer att lämna vår klubb den sista 
november i år.

Ansvarig tränare för golfgymnasiet blir från första 
december vår headpro Bengt Ekenberg. Våra elever samt 
föräldrar kommer att kallas till informationsmöte för att 
denna förändring ska kunna ske så smidigt som möjligt.

Väl mött på höstmötet
Bert Nordholm, Ordförande

Inför höstmötet
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 Årsavgift 2008 Försl. 2009 

Fullvärdigt medlemskap Senior 
(22 år- ) 3300:- 3400:-
Fullvärdigt medlemskap Senior 
utan medlemslån (22 år-) 3800:- 3900:-
Fullvärdigt medlemskap Heltids-
student och Junior (19-21 år) 1700:- 1750:-
Fullvärdigt medlemskap Junior 
  (11-18 år) 1200:- 1250:-
  (0-10 år) 600:- 650:-
Medlemskap 9-hålsbanan 2200:- 2250:-
Greenfeemedlemskap                995:- 995:-
Vilande medlemskap 500:- 500:- 

Greenfeeavgifter på 18-hålsbanan för medlemmar med 9-hålsmed-
lemskap och Greenfeemedlemskap: För medlemmar med 9-hålsmed-
lemskap och Greenfeemedlemskap gäller 100:- rabatt på greenfee på 
18-hålsbanan alla dagar. 

Greenfeeavgifter på 9-hålsbanan för medlemmar med Greenfeemed-
lemskap: För medlemmar med Greenfeemedlemskap gäller 50:- rabatt 
på greenfee på 9-hålsbanan alla dagar.

Alla medlemskap inkluderar fritt spel på Pay&Play-bana. 
Ansökan om medlemskap skall göras till kansliet. 
De som blir medlemmar efter den 1 augusti får 50% rabatt på 
årsavgiften detta år och efter den 1 september ges 70% rabatt på 
årsavgiften detta år. 
De få kvarvarande NR-medlemmar som finns, får om de så önskar 
kvarstå som sådana med en reduktion av 200:- gentemot årsavgiften 
för senior. Nya NR-medlemmar tas ej in.

De som deltager på klubbens städdag får städavgiften tillbaka på 
städdagen. 

Indelning i de olika ålderskategorierna gäller från det år man fyller.

Seniorer med Fullvärdigt medlemskap Senior skall erlägga medlemslån 
i samband med betalning av medlemsavgiften. 
Nya medlemmar med Fullvärdigt medlemskap utan lån, 9-hålsmed-
lemskap, Greenfeemedlemskap och Passivt medlemskap erlägger ej 
medlemslån.
Befintliga medlemmar med medlemslån kan ej byta till annat med-
lemskap och få medlemslånet återbetalt.
Återbetalning av medlemslånet sker 12 månader efter utträde ur klub-
ben. 
Begäran om uppskov med inbetalning av medlemslånet och inträdes-
avgiften skall göras skriftligen varje år av t ex heltidsstuderande.

Övriga avgifter   
 2008 Försl. 2009 
Medlemslån, senior 4500:- 4500:-
Städavgift (medlemmar i 
åldern 19-75 år) 200:- 200:-
Grönt Kortkurs  1995:-                1995:- 
(+Medlemsavgift 1000:- 
innevarande år)
Inomhushall (säsongsavgift) 
senior/junior 300:-/100:- 300:-/100:-
Årsavgift Pay & Play för icke 
medlemmar 1950:- 995:-
Vagnbod, årshyra 300:-/350:- 300:-/350:-
Vagnbod el, årshyra 500:- 500:- 
Startavgift singeltävl. 18/36 hål 80:-/100:- 80:-/100:-
Startavgift partävling 120:-/par 120:-/par
El-bil, Körkort 200:- 200:-
El-bil, Körkort+läkarintyg 100:- 100:-
Mynt/kort till drivingrange 
(30 hinkar) 10:-/250:- 10:-/250:-
Dagshyra av vagn 30:- 30:-
Påminnelseavgift 100:- 100:-
Autogiroavgift 10:-/månad 10:-/månad

Greenfee 18-hålsbanan
Senior vard/helg dagsgreenfee   300:-/350:- 300:-/350:- 
Junior vard/helg dagsgreenfee 150:-/175:- 150:-/175:- 
Veckogreenfee senior/junior 1200:-/600:- 1200:-/600:-
Greenfee 9-hålsbanan
Senior dagsgreenfe 200:- 200:-
Junior dagsgreenfee 100:- 100:-
Vintergreenfee  senior/junior 
(1/11-31/3) 100:-/50:- 100:-/50:-
Pay&Play senior /junior  200:-/100:- 200:-/100:-

Greenfee Pay&Playbanan
Senior 100:- 100:-
Junior 40:- 40:-

Förslag till medlemsvillkor 2009
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Text & bild: Lisbeth Gustavsson

Namn Hål
Magnus Andersson 4
Jonas Svensson 3
Bo Carlsson 16
Mattias Karlsson 3
Bertil Bengtsson 7
Jan-Erik Åkesson 9
Peter Szili 3
Thommy Norrman 11
Elisabeth Brandt 3
Mattias Svensson 11
Viktor Brage 9

Grattis till alla HIO’s. Nu är det bara 
alla vi andra som gärna vill vara med 
i ”HIO-Klubben”. Så här nära var en av deltagarna i Gåsagolfen! Bättre lycka nästa gång.

Vi som gjort HIO under 2008

Torsdagen den 22 maj var det årspremiär för Gubba-
klubban på Växjö golfbana. 154 spelare ställde upp. 
Bäste Laganspelare blev Erik Gustavsson som kom på 
åttonde plats, på nionde plats kom Kjell Mässing - 
båda hade 73 slag.

Glasriket belade de tre första platserna på sin hemmabana 
den 12 juni, Åter igen blev Erik Gustavsson och Kjell Mäs-
sing bäst av Laganspelarna. Båda hade 70 slag och kom på 
nionde respektive tionde plats. 130 spelare deltog. Den 26 
juni var det dags för Älmhult att arrangera Gubbaklubban, 
115 spelare deltog. Bäste Laganspelare blev Folke Anders-
son som kom på femte plats med 71 slag. Den 7 augusti 
spelades Gubbaklubban i Lagan med 120 deltagare, 48 
Laganspelare deltog. Lagan var totalt överlägsna och hade 
sex spelare bland de nio främsta. Överlägsen vinnare blev 
Jan-Erik Svensson med 64 slag. Den femte omgången 
spelades i Lidhem den 21 augusti med 145 deltagare. Jan 
Gustavsson blev bäste Laganspelare med 72 slag och kom 
på  fjärde plats. Den sista omgången av Gubbaklubban 
spelades i Alvesta, den 4 september. 162 spelare deltog, 
vilket var nytt rekord. Bäste Laganspelare blev Ingvar Palm 
som kom på tredje plats med 70 slag. Lagan tog även i 
år hem vandringspriset. Lagan hade 2.623 slag och fem 
slag efter kom Växjö med 2.628 slag. Det har varit 826 
deltagare på sex tävlingar, vilket innebär 138 deltagare i 
genomsnitt på varje tävling.

Klubbmästerskap
Gubbaklubbsmästare blev Erik Gustavsson med 17 poäng. 
Klubbmästare H65 blev Bo Carlsson med 87 slag och Rolf 
Sjöberg blev Klubbmästare H75 med 89 slag.

Utflykter och utbytestävlingar
Årets första golfutflykt gick till Tönnersjö golfbana, den 5 
maj. 41 deltagare njöt av det fina vädret och den trevliga 

banan. Vinnare blev Erik Gustavsson tätt följd av Lennart 
Nilsson, båda hade 74 slag. Bill Ögren svarade för dagens 
prestation då han gjorde en Eagle på hål nr 1, ett 470 me-
ter par 5 hål. Den årliga utbytestävlingen med Götaström 
spelades i år i Lagan. Lagan vann lagpriset. Erik Gustavsson 
vann med 68 slag och på andra plats kom Stig Johansson, 
med samma antal slag. 

58 spelare deltog
Den hemliga resan gick i år till Söderåsens golfklubb i 
Skåne. Överlägsen vinnare, med 66 slag, blev Bernie Kiat 
Lim som be-mästrade den regnvåta banan på ett före-
dömligt sätt. Årets sista golfresa gick till Rydöbruk den 
22 september, vi var 31 spelare som ställde upp. Vinnare 
blev Inge Pettersson, två kom Jan Gustafsson och på tredje 
plats kom Stig Johansson. Samtliga hade 71 slag.

Torsdagstävlingar
Vi har spelat 20 Oldboystävlingar i år. Den första tävlingen 
gick av stapeln den 10 april och den sista spelades den 
16 oktober. Det har varit 77 spelare som har ställt upp. 
Flest deltagare var det den 25 september då vi var 47 
tävlande och minsta antal var det en vecka senare då vi 
var 19 spelare som ställde upp. Medeltemperaturen har 
varit ungefär 17 grader. Vi har haft 14 solskensdagar och 
i övrigt mulet och regn. Vi har haft 743 starter under året 
och genomsnittet på våra torsdagstävlingar har varit 37 
startande. Oldboysmästare 2008 blev Jan-Erik Svensson 
med 37 poäng.  
 
Maratontabellen avgjordes inte förrän i sista omgången. 
Vinnare blev Ingvar Palm med 140 poäng tätt följd av Bill 
Ögren som hade 139 poäng.

Resultatredovisning: 
Ingvar Palm

Gubbaklubban
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För en tid sedan kunde man läsa en artikel på 
Golf.se:s hemsida om att det är för liten skill-
nad mellan gul och röd tee. Artikeln är skri-
ven av SGF:s servicechef Jan Ekblom och den 
är mycket intressant och vänder invanda be-
grepp ut och in. Han menar att det är allde-
les för liten skillnad mellan gul och röd tee 
på banorna i Sverige vilket ger våra damer en 
sämre golfupplevelse.

Av gammal hävd skall skillnaden vara ca 15 % mellan gul 
och röd tee. I Lagan är skillnaden 12.45 %. Ekblom har 
undersökt förhållandet i Sverige och i USA och då kom-
mit fram till att skillnaden i USA är ca 25 %. Han besöker 
många golfklubbar i vårt land i samband med informa-
tionsträffar och passar då på att torgföra sina åsikter om 
teeskillnaderna och han ”har inte blivit motsagd någon 
gång”, som han säger.

När man tittar på vår bana som alltså har 12.45 % 
skillnad kan man notera en del märkligheter från ett 
amatöröga. Man undrar försynt hur banarkitekten har 
tänkt när man konstaterar att t.ex. hål nr 2 och 14 har 6,5 
% respektive 7,7 % skillnad. Dessa hål tillhör våra svåraste 
med index  4 respektive 3. Hål nr 9 har 7,2 % skillnad 
medan hål nr 5 har ingen skillnad alls. På hål 3 där skillna-

den är 6 % drar nog medeldamen en rescueklubba, medan 
medelherren spelar kort järn mot den lilla greenen, vilket 
innebär helt olika typer av slag.

Man kan naturligtvis ställa sig frågan om man så där 
utan vidare kan bygga nya tees för att öka skillnaden 
till uppåt 25 %. Nya ba nor som Vasatorp, Bro Hof, Sand 
m.fl. (utan att i övrigt göra jämförelse med vår bana) har 
5-6 tees per hål där man väljer tee efter sin förmåga. Det 
kostar pengar att ligga på framkant men utvecklingen får 
naturligtvis aldrig avstanna på grund av traditionellt syn-
sätt. Frågan är om man kan justera vår bana inom ramen 
för skälig kostnad. Frågan är kanske ointressant men i alla 
fall väckt!

Lite statistik:
Vår klubb har idag 1300 medlemmar fördelat på 931 

herrar och 369 damer och medelhcp för båda grupperna är 
23,11. Om man tittar på handicapgenomsnittet i respektive 
grupp kan man konstatera att herrarna har 20,56 i medel 
medan damerna har 29,52, en skillnad på 9 slag. Om detta 
förhållande kan man naturligtvis dra olika slutsatser.

Vad tycker då våra damer om tanken att öka skillnaden 
till uppåt 25 %? Vi har frågat några av damerna i samband 
med Gåsagolfen. ”Rödspelande” herrar får ursäkta, men 
har ni åsikter är ni välkomna på insändarsidan eller varför 
inte snacka om det över en kopp kaffe hos Tuan.

Gul eller röd tee? Text & bild: Jan-Erik Åkesson
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Vad tror du själv? Fundera och skapa positiv 
debatt så vi får ytterligare drag i klubben. 
Noterar också att många av våra damer 
saknar avståndsuppgifter vid röd tee.

PS! Jan Ekbloms artikel var införd på 
SGF:s hemsida den 2008-09-25. Värd att 
läsas!

Anette Johansson, 
hcp 14

1. Ja, roligare upp-
levelse
2. Trä 5
3. Ja det tror jag, blir 
roligare att spela

Lisbeth Gustavsson, 
hcp 29

1. Ja
2. Trä 5
3. Ja jag tror att 
många par och 
tjejgäng skulle upp-
skatta det.

Helene Nyman,  
hcp 21

1. Ja, absolut
2. Hybrid
3. Inte speciellt

Rita Svensson,  
hcp 23

1. Ja, ingen tvekan
2. Hybrid, trä-5
3. Tror inte det

Jeanette Simonsen, 
hcp 24

1. Ja
2. Trä-5 eller trä-7
3. Tror inte det har 
någon betydelse

Karin Pettersson,  
hcp 36

1. Ja, det tror jag
2. Hybrid
3. Vet inte, men 
kanske kan det upp-
levas positivt.

Eva Ågren-Johans-
son, hcp 30

1. Mer positivt
2. Järn 6, för den 
går bäst
3. Nej, jag tror det 
är annat som påver-
kar val av bana.

Ingrid Bergenholtz, 
hcp 11 och långtslå-
ende

1. Nej
2. Kort järn, 9:a eller 
8:a
3. Nej, det är annat 
som påverkar val av 
bana.

Vad tycker då våra damer om tanken att öka 
skillnaden till uppåt 25 %? Vi har frågat någ-
ra av damerna i samband med Gåsagolfen.

Frågorna var:
1. Tror du att damerna får en bättre golfupplevelse om 
skillnaden mellan gul och röd tee skulle öka till ca 25 %?
2. Vilken klubba använder du mest vid 2:a slaget på ett par 
4 hål?
3. Tror du att man skulle öka antalet greenfeegäster om 
vår bana blev känd för att vara mera ”rödteevänlig”?
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Det spekulerades som vanligt hej vilt i bus-
sen om vart vår hemliga resa skulle gå denna 
gång. Men är resan hemlig så är den. En old-
boysare läcker inga uppgifter, han tiger! 

Vi var 45 stycken som samlades vid klubbhuset en tidig 
morgon i slutet på augusti för att göra vår traditionella 
hemliga resa. Det var bara reseledningen med Bill i spetsen 
som visste vilken bana vi skulle besöka. Inte ens buss-
chauffören verkade ha koll på slutmålet eller rättare sagt 
var det hans gps som blev förvirrad när vi kom ner till 
Skåneland där regnet mötte oss i höjd med Åstorp. De som 
aldrig varit i Norra Vram utanför Åstorp fick nu chansen 
att bese byn när nu gps:en virrade omkring bland betfäl-
ten. Gps-maskinen hade tydligen tagit kontakt med en 
vädersatellit istället för en navigationssatellit. Vi glömde 
för en kort stund handicap och slopetabeller och ville bara 
komma fram till banan så vi kunde slå ut och börja leta, 
som man säger.

Skulle det nu bli regn när prognosen för dagen var 
solsken. Men icke, regnet slutade när vi landade på golf-
klubben och solen sken sedan under hela dagen.  Klub-
ben visade sig vara Söderåsens GK. Ett gott val som alla 
verkade gilla. 

Under resan ner spekulerades det som sagt om resmålet, 
men i takt med att vi passerade trafikplatser och rondeller 
förkastades förslagen och nya dök upp. Någon föreslog A 
6 trots att vi var på väg E 4 söderut från Lagan och man 
kan ju undra om denne var med på alla geografilektio-
nerna i skolan. Det var bara Evert Sjökvist som gissade rätt 
bana trots att några i bussen var skåningar och borde veta 
bättre. Sten Schön hade i vanlig ordning satt ihop några 
kluriga frågor som t.ex. - när tullades kaffet in i Sverige 
för första gången? Ingen visste eftersom vi inte var födda 
då, men vi blev naturligtvis kaffesugna och fikade innan 
första start. Kaffe, ostfralla och en slopetabell sedan är en 
oldboysare nöjd och livet leker!

Söderåsens GK ligger som sig bör på Söderåsen eller 
rättare sagt på sluttningen ner mot slättlandet.  Banan 

är från 1970 
och lades 
ut av Ture 
Bruce. Den har 
genom åren stått värd för många elittävlingar men som så 
många andra banor från den tiden räcker den längdmäs-
sigt inte längre till för elitspelarna. Synd för layouten är av 
bästa märke med varierande hål och banan är alltid känd 
för att ha snabba greener. Några rejäla skyfall innan vår 
ankomst hade gjort greenerna något mjuka och på fairway 
var rullen så gott som obefintlig. Hela banan ligger på 
lerjord och det var lätt ”att slå en mölla” om man hade för 
dåliga spikskor och inte passade sig på sluttningarna. Man 
skall emellertid vara glad för att man inte ramlade ner i de 
milslånga gruvgångarna som finns under banan.

Hur gick då spelet? Jo, som det brukar. Någon vann 
och denne var Kiat Yau Lim. Lasse Henriksson som också 
hyllades för att han fyllt jämt kom tvåa och sedan var det 
pristagare i fallande längder ner till någon som blev sist 
men var lika glad för det. 

Snyggaste hooken slog Härje Möller som klockrent träf-
fade gräsklipparen modell större som parkerat till vänster 
om green. Den granna tösen som klippte hade visat att vi 
kunde slå och hon var aldrig i fara eftersom hon klivit av 
klipparen och tagit skydd. Hon anade nog att det var en 
gammal bandyspelare från Hammarbys höjder som skulle 
till att slå. Möller insåg snabbt att hade greenen legat där 
gräsklipparen stod hade slaget varit bra. 

Det är tacksamt att bara få vara med om en sådan här 
välordnad utflykt i gott kamratskap och god oldboysanda. 
Och inte minst att få komma ner till Skåne där solen alltid 
skiner, maten och banorna är bäst, språket är vackrast men 
säreget så till den milda grad att till och med en dyr gps 
faller ur ramen och hamnar out of bounce i den skånska 
myllan.

Vi tackar varandra för en trevlig resa och till nästa år 
kanske det blir A 6 eller någon annan bana i Norrland. En 
oldboysare reser vart som helst bara han får god mat, en 
bra bana och inte minst en vänlig slopetabell.

Hemliga resan

Text & bild: Jan-Erik Åkesson
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Tävlingssäsongen avslutades traditionellt med 
Gåsagolfen och man konstaterar återigen att 
golfåret går alldeles för fort. Årets tävlings-
program har haft en varierande mix av olika 
tävlingsformer och detta har uppskattats av 
medlemmarna för deltagarantalet har varit 
bra vid de olika tävlingarna. 

Gåsagolfen var inget undantag och det kom 83 spelare till 
start i de tre klasserna. Det fina höstvädret som vi vaknade 
upp till höll i sig hela dagen och gav alla en fin golfupple-
velse. Frågan är om inte höstgolf i solsken, höstfärger, hög 
luft och lagom vind är bästa njutningen.

Den sedvanliga kanonstarten gjorde att vi som gick ut 
till våra tees fick en rejäl uppvärmning. Övriga som körde 
bil ut till sina hål fick nog endast uppvärmning av kupé-

värmen men skall åtminstone ha en eloge för den snygga 
biluppställningen vid kiosken. Golfspelare är ordningsmän-
niskor och håller linjerna i alla lägen.

Hur gick då golfen? Jo, Mattias Svensson gick runt 
banan på 69 slag (72 brutto) tätt följd av Ola Andersson. 
I B-klassen segrade  Tony Jörhorn före Linus Eklund och i 
C-klassen spurtade Ronny Andersson in på 41 poäng före 
Anita Andersson, också på 41 poäng. Ronny har äntligen 
sett hur sonen Ola spelar golf och i någon mån tagit efter 
dennes fina spel.

Tävlingssäsongen är därmed slut men vi hoppas att det 
blir en fin golfhöst, kort vinter och sedan är det snart dag 
igen att vrida om axlarna och trycka till bollen mot nya 
djärva mål.

Tack för i år till alla som medverkat till att vi haft en fin 
golfsäsong!

Gåsagolfen
Text & bild: Jan-Erik Åkesson
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Bilder från 
junioravslutningen
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...och Cancergolfen!
...och här sitter vi och trivs!
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LAGAN 

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Till sist…

11-14 december 

11/12 - 12/12 kl. 15.00 - 18.00
13/12 - 14/12 kl. 09.00 - 15.00

Vi bjuder på glögg!


