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Nu peggar vi upp för 
en ny säsong!
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När detta skrivs så ligger vår 
fina golfbana under en fint 
täcke av snö. Alla vi golfare 
kan dock ha förtröstan. Snart 
är det vår igen och vi kan börja 
beträda vår fina anläggning 
och utöva vår sport.

Vi har en hel del förändringar 
på viktiga poster i vår klubb i år. I 
föregående nummer av Lagandan 
informerades om att Carl-Johan 
Roubert tillträtt som klubbchef 
från första januari i år. Vi har också 
lyckats finna en ny greenkeeper 
som presenteras på annat ställa i 
denna tidning.

På tränarsidan har tyvärr vårt Pro 
Bengt Ekenberg beslutat att lämna 
oss pga vår rådande ekonomiska 
situation och de uppdrag han har 
på sin klubb i Värmland. Vi tackar 
Bengt för det fina arbete han lade 
ner på vår klubb under föregående 
säsong. Bengt kommer dock tillsam-
mans med Magnus att driva shop-
pen vidare. Vi har på tränarsidan 

engagerat Per Franzén som kommer 
från Haverdal. Per kommer att vara 
på plats vissa dagar i veckan efter 
påsk i år.

På klubbens höstmöte informe-
rades om våra planer att påbörja 
byggnationen för att färdigställa 
vår 18-håls slinga under inneva-
rande år. Vi har dock fått negativa 
besked från vägverket där vi försökt 
att få ut de medel som klubben har 
kontrakt på när E-4:an ska byggas 
ut. Vi har dock trots detta bakslag 
inte gett upp våra planer. Om vi 
får in de beräknade intäkterna från 
medlemmar, sponsring och green-
fee så kan det finnas en möjlighet 
att starta utbyggnaden i alla fall. 
Vi måste dock avvakta början av 
säsongen för att se hur vår ekonomi 
utvecklas i dessa oförutsägbara 
tider.

Väl mött till en trevlig golfsäsong 
på Lagans Golfklubb

Bert Nordholm, Ordf.

Ordföranden har ordet

Ordförande har ordet

Visstedu att
Lasse är distriktsdomare i Smålands golfförbund.
”Banan” är hela området innanför de 
gränser som fastställts av klubben.



Lagandan 1 2009 • 3

Kallelse till vårmötet
Kallelse till vårmöte 26 mars kl 19.00!  

Årets vårmöte avhålls torsdagen den 26 mars kl 19.00 i 
klubbens restaurang.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, budgetförslag o dyl 
anslås på klubbens informationstavla och hemsida senast 
en vecka innan mötet.

Styrelsen föreslår en stadgeändring beträffande vår- och 
höstmötets utlysande. Idag gäller att mötet ska utly-

sas genom tillsänt meddelande och anslag på klubbens 
anslagstavla. Det nya förslaget innebär att kallelsen kan 
ske genom utlysning på klubbens anslagstavla tillsammans 
med hemsidan alternativt annons i lokal tidning. Syftet 
med förändringen är att då kan klubbtidningens tryck 
senareläggas och därigenom blir det möjligt att publicera 
mer aktuell information.

Program:  1. Vår nye greenkeeper informerar
                2.  Årsmötetsförhandlingar
                3 . Kaffe.

Bästa Oldboysgolfare
Snart är det dags, vi närmar oss nu snabbt 
årets golfsäsong 2009. 

Vi vill därför påminna om vårt UPPTAKTSMÖTE

Som vanligt har vi mötesförhandlingar gällande Årets 
Tävlings program, Gubbaklubban, Utfl ykter, Besök från 
andra klubbar m.m. 

Tuan bjuder på fi ka med kaffe och ”fralla” och om 
vädret tillåter spelar vi 9 alt. 18 hål. 

Vi ses!
Med vänlig hälsning

Oldboyskommiten genom Bill Ögren

DATUM: Torsdagen den 2:e April

Tid: Kl 09.00

Plats: Klubbrestaurangen

Alla golfsugna tjejer, kvinnor, damer, eller 
vad….är välkomna till golfrestaurangen 
Lagan 2 april 2009 kl 19.00!

Kommittén presenterar det nya spelprogrammet och 
andra aktiviteter som är på gång.

Carl-Johan Roubert berättar om kansliet, klubben och 
annat som är värt att veta inför den nya säsongen.

Sara Karlsson berättar om tidningen Lagandan och nyhe-
terna på hemsidan

Magnus i shopen visar/berättar om årets nyheter.

Har vi tur kommer den nya tränaren, Peter Franzén om 
det är möjligt.

Tuan dukar upp något gott från sitt nyrenoverade kök. 
Priset för detta blir 100:- exlusive dryck.

Anmälan: till kansliet tele 0372-30450 alternativt: 
0372-35460 Det går också bra att höra av sig via 
E-mail: info@lagansgk.se senast 25/3.

Damupptakt

Juniorupptakt
Söndag 26 april kl 15.00 i restaurangen!

Anmäl till kansliet via mail och telefon. Har ni ej möj-
lighet att närvara men vill vara med i juniorträningen är 
det viktigt att ni anmäler detta till kansliet.

Barn, föräldrar och mor- och farföräldrar är varmt 
välkomna.
 
Juniorkommittén 

Heltidsstudenter får rabatt mot 
uppvisande av intyg! Avgiften blir 
som för juniorerna: 1750 :-
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Carl-Johan är ju för de flesta ett välkänt ansikte. Han är sedan 
några år en entusiastisk golfare och har också under senaste åren 
varit verksam som uppskattad styrelseledamot i klubben.

Carl-Johan var tidigt engagerad i familjeföretaget Gösta Rou-
bert Byggnads AB som han också ledde under många år. Efter att 
avyttrat familjeföretaget flyttade Carl-Johan med familj till Brys-
sel. ”Det var mycket intressanta och lärorika år” säger Carl-Johan. 
Under det senaste decenniet har Carl-Johan bla arbetat som lärare 
vid Sunnerbogymnasiet. I företagsekonomi och distribution men 
också i historia har han delat med sig av sina kunskaper.

Den som är det minsta idrottsintresserad vet också att Carl-Jo-
han under 70-talet har ett förflutet som hockeyspelare i IF Troja/
Ljungby. Han avslutade sin hockeytid i Troja 1981, då med lagkap-
tenens ansvar. FK Finn är en annan förening som Carl-Johan varit 
verksam i, både som glad motionär, ledare och ordförande.

Hos oss i Lagans GK blir Carl-Johan klubbchef. Det innebär ett 
större personalansvar för klubbens samtliga anställda än tidigare 
intendenttjänster. ”Tjänsten är avlönad till 60% av heltid” berättar 
Carl-Johan. ”Jag kommer att vara synnerligen flexibel med min 
arbetstid. Självklart kommer det att krävas mera tid under den tid 
som golfen har säsong. Jag är också beredd att fylla ut med en del 
ideell tid.”

”Mina första månader i klubben har varit mycket intressanta 
och lärorika. Det känns som en stor fördel att få jobba med folks 
fritidsintressen. Vi har en fin anläggning som vi skall utveckla och 
förvalta Min stora utmaning blir att lyckas i den föresatsen med 
ganska begränsade ekonomiska förutsättningar. Ambitionen är 
att medlemmarna skall få god valuta för sina pengar när de spelar 
golf på Lagans GK”

Carl-Johan och Lennart – två nya stöttespelare i klubben

Inför årets säsong har två rutinerade personer 
tagit plats på viktiga poster i klubben. Carl-Jo-
han Roubert är ny klubbchef och Lennart Svens-
son är vår nya Head greenkeeper.
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Text: Sonny Knutsson
Bild: Lena SvenssonCarl-Johan och Lennart – två nya stöttespelare i klubben

Lennart Svensson, vår nya Head greenkeeper, är en 
direktimport från Skåne. När Lagandan får ett samtal 
på telefon med Lennart berättar han om sin bakgrund. 
Lennart har mångårig erfarenhet av gräsytor i allmän-
het och golfanläggningar i synnerhet. Under 80-talet 
var Lennart verksam inom bevattningsföretaget Rain 
Bird. Det gav erfarenhet av hur man bäst behandlar en 
gräsyta. 

Han har också ett förflutet av golfbanearbete på St. 
Arilds GK. Sedan 1999 har Lennart varit anställd på väl 
ansedda Landskrona GK beläget i Borstahausen, från 
och med 2005 som assisterande Head greenkeeper. De 
senaste två åren har Lennart också varit projektansvarig 
för klubbens omfattande ombyggnad av gamla banan. 
3000 kvm greenområden har förnyats och förbättrats. 

Lennart kommer inom kort att flytta upp till Ljungby 
och starta sitt arbete som klubbens Head greenkeeper. 
”Jag har varit och tittat på anläggningen i Lagan flera 
gånger” berättar Lennart. ”Bland annat gick jag runt 
hela banan tillsammans med en bankonsulent från 
Svenska Golfförbundet. 

Lagan är en fin anläggning. Banan har en spännande 
layout men det finns också saker som kan utvecklas”. 
Framförallt vill Lennart sätta fokus på greenerna. Vi 
skall minska det sk. touchlagret genom att tillföra mera 
luft och sand. Det kommer att ge en bättre puttyta och 
mindre känslighet för olika angrepp. 

I grunden vill jag skapa en ekologisk anläggning där 
endast ett minimum av bekämpningsmedel används” 
avslutar klubbens nya Head greenkeeper.

Information om 
telefonnummer
Vi har i januari haft problem med vår växel och därför 
inte alltid kunnat svara när ni ringt. Du har vi delvis änd-
rat telefonssystemet och delvis fått nya telefonnummer.

Kansliet  0372-30450
Headgreenkeeper/bana 0766-226881 (nytt)
Tävling exp, ekonomi 0766-226882 (nytt)
Restaurangen 0372-35308
Fax 0372-35307
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Årets städdagar är lördagarna den 
4 och den 18 april kl 9.00 – 12.00. 
Samling vid klubbhuset med 
redskap och oömma kläder. Testa 
gärna vårt nyrenoverade kök efter 
jobbet.

Vi ser gärna att flera medlem-
mar kan göra sin arbetsinsats vid 
andra tillfällen, som då exempelvis 

blomplantering och fönsterputs-
ning behövs. Alla som varit med 
får tillbaka 200 kr.

Om du vill deltaga, v g meddela 
genom mail info@lagansgk.se  
eller telefon 30450, senast  
torsdagen den 2 april. 

Klubbens hemsida genomgår 
under våren en uppfräschning. 
Dels uppdateras som vanligt 
alla gamla uppgifter men även 
utseendet och tilltalet kommer 
att ändras en del. 

Personligt tilltal
Tanken är att texterna på hemsidan ska 
vända sig direkt till läsaren genom ett 
personligt tilltal. Läsaren ska uppleva 
att sidan talar direkt till henne eller 
honom. På sidan finns mycket infor-
mation både för medlemmarna och för 
gäster. Denna information är färskvara 
och ambitionen är att den alltid ska 
vara aktuell.

Mer foton
Sidan kommer också att uppdateras 
med fler foton som visar mer aktivite-
ter och personer. Bilderna ska visa att 
det finns golfspelare på vår bana.

Skyltfönster
En målsättning är att sidan ska visa en 
positiv sida av klubben, göra reklam för 
vår fina golfklubb och förhoppningsvis 
locka både greenfeegäster och nya 
medlemmar. Hemsidan är ett viktigt 
skyltfönster och det måste vi vårda och 
använda oss av. 

Lagandan direkt
En nyhet på hemsidan är ”Lagandan di-
rekt” en typ av webbtidning. Denna blir 

ett komplement till papperstidningen 
Lagandan. En webbtidning kan publice-
ra snabba och korta nyheter samtidigt 
som den kan länkas ihop med fördjup-
ningar och hänvisningar som snabbt 
kan plockas fram. Vår fina klubbtidning 
Lagandan finns fortfarande kvar men 
nu kan du få nyheter och vara uppda-
terad hela tiden.

www.golf.se   
Från klubbens hemsida kan du logga in 
på ”Min Golf” där du bland annat bokar 
speltider och anmäler dig till tävlingar. 
På denna sida kan du också se resultat 
från olika tävlingar som genomförts. 

Hjälp oss bli bättre
Du som är medlem i klubben är 
välkommen med tips, kommentarer, 
artiklar eller andra bidrag både till ”La-
gandan” och till vår hemsida med ”La-
gandan direkt”. Det är roligt om vi som 
jobbar ideellt med dessa känner att vi 
har respons från våra läsare. Gammal 
eller ung, juniorer eller oldboys, dam 
eller herre, elit eller knatte, alla ska 
kunna få information på vår hemsida 
och via Lagandan. Hjälp oss genom att 
tala om vilken information du vill ha 
på dessa ställen.

www.lagansgk.se

Städa eller gör något annat!

Städdagar innebär mer än att räfsa och plocka grenar. 
Här fylls uppslagsmärken med sand.

Text & bild: Sara G Karlsson
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Lagandan har besökt Joma, företaget som 
trycker vår klubbtidning och träffat Jessica 
Ehn som sammanställer vårt material.

Jessica har jobbat på Joma sedan juni år 2000, hennes 
jobb innebär att hon gör allt arbete som kommer före 
tryckningen, ”prepress”. Utbildning inom Grafisk process o 
media fick hon på KY-utbildningen på Idé 
och Resurscentrum i Ljungby. Det mesta 
arbetet sker vid datorn, men hon har 
också en del arbete som inte är bundet till 
datorn, t.ex. att göra plåtarna till pressen 
och framställa affischer. Jessica spelar inte 
golf, men fyller gärna sin fritid med att 
måla, fotografera och läsa, dessutom åker 
hon gärna på fotbollsresor, favoritlaget är 
Manchester United.

Hur går det då till att göra en klubbtid-
ning? För att du ska få Lagandan i din hand 
jobbar några klubbmedlemmar ideellt för 
att samla material och fotografera det som 
kan intressera medlemmarna. Detta mate-
rial skickas till Jessica som efter stoppda-
tum tar itu med sammanställningen. Först vill Jessica ha 
en överblick av materialet och sedan börjar hon lägga in 
sida för sida. Texterna placeras ut på lämpliga platser och 
foton beskärs för att passa in på sidan. Efter att ha flyttat 
och pusslat en del så är allt på plats. När Jessica är nöjd 
med resultatet sparar hon det och skickar ut för korrektur-
läsning.  

Eventuellt ändras det lite när korrekturet är läst och 
sedan görs en justering och så är arbetet i datorn klart och 
det är dags för ”utskjutning”. Denna gör hon för att göra 
ett provtryck innan tryckplåtarna förbereds. 

Tidningen trycks i fyrfärg. Pressen består av åtta färg-
verk, de fyra första trycker ena sidan av pappret. Pap-
persarket vänds automatiskt och går sedan genom de 
återstående fyra verken. För att inte färgen ska kladda och 
bli suddig bärs pappret på luft genom maskinen. Tidning-
ens sidor läggs i rätt ordning och kanterna skärs, den 
häftas ihop, adresseras och skickas iväg med posten till din 
postlåda.

Här är tjejen som fixar vår 
klubbtidning!

Tack vare sponsorer kan vår klubb bedriva den verksam-
het den gör. Vi blev nyfikna på vad våra sponsorsföretag 
sysslar med. Först ut är Joma Grafisk Produktion som 
sponsrar hål nummer 14.

Joma trycker bl.a. affischer, broschyrer, tidningar och 
böcker. De gör både små och stora upplagor och är 
miljömärkta. Sagt med företagets egna ord: Offset 
produktion, digitalteknik, storformat, systemlösningar 
och logistik.

Text & bild: Sara G Karlsson
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LAGAN 

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Till sist…

Mitt  namn är Linus Eklund, och jag 
fyller 15 år till sommaren. Jag har 
spelat golf i 7 år, jag började med 
golfkul. Mitt handicap är 14.3 och 
min målsättning med säsongen är att 
bli singel hcpare. Min favoritklubba 

är drivern. Jag känner 
mig oftast säker 

med den klubban. 
På sommaren 
tränar jag 
5-6 gånger i 
veckan, på vin-

tern tränar jag inomhus 1-2 gånger i 
veckan. Den bästa bana jag har spelat 
är Växjö GK,. En ganska svår bana. Vi 
brukar åka på junior läger, senaste 2 
åren har vi åkt till Ljungbyhed. Vi var 
där fredag till söndag. Det har varit 
kul. Mina andra intresse är innebandy 
och jakt. Jag slutade med innebandy 
i höstas. jakt är kul och jag ska ta jä-
garexamen till hösten. Det tråkigaste 
med golf är fuskare och det roligaste 
är att man har någon att utmana 
bland annat sig själv.

Föreningen har sedan tidi-
gare prioriterat medlemsvård 
och nu är det dags att satsa 
hårdare. 

Ett viktigt mål är att förbättra kom-
munikationen. Genom att lyssna och 
informera mer tror vi att vi inte bara 
kan förbättra och utveckla verksam-
heten utan även behålla och rekrytera 
fler till vår förening. Ett exempel på 
nya insatser är vår hemsida som nu, 
med hjälp av Sara G Karlsson, hela 
tiden hålls uppdaterad och spännande. 
Gör regelbundna besök här så vet du 
vad som händer.

Vi har också en ambition att 
ha gruppträningar indelat efter 
egen förmåga och ambition, 
till det ”småländska priset” 50 
kr per tillfälle. Priset är satt för 
att få så många som möjligt att 
komma. Alla intäkter går också 
nu till klubben och vår egen 
verksamhet.

Ungdomar kommer även 
i fortsättningen att vara en 
prioriterad grupp och vi räknar 
med att både sänka avgifterna och 
öka antalet träningstillfällen för ”vår 
framtid”. Däremot funderar vi, pga 
det ekonomiskt kärvare klimatet, att 
minska anslaget för vår elitgrupp.

Tyck till och maila oss (info@
lagansgk.se) om hur du tycker vi ska 
förbättra verksamheten.

Carl Johan och Magnus

Vad är medlemsvård?
Anita, Christina och 
Lotta spelar gärna 
en runda på vår 
bana.

Parkanders minne 2008

Jag heter Linn Magnusson, är 15 år och har 
spelat golf i några år. Min favorit klubba är 
är åttan. Just nu på min fritid håller jag på 
att ta EU-kort, jag gillar att motionera, um-
gås med vänner och göra egna smycken.

Linus Eklund och Linn Magnusson är 2008 års stipendiater! De har visat stora framsteg inom 
golfsporten genom både ambitiös träning och inställning. För att få Parkanders minne är det 
också viktigt att man är en god kamrat och visar ödmjukhet inför sina uppgifter, både inom 
idrotten och skolarbetet. Linn och Linus är därför fina representanter för vår förening.

Linus Eklund

Linn Magnusson

Följande kriterier ligger till 
grund för bedömning:

•	 Träning: Närvaro & Ambition
•	 Tävling: Resultat & Deltagande
•	 Uppförande: Föredöme genom 

ett positivt engagemang


