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När vi räknat ihop föregående 
års ekonomiska resultat så kan 
vi konstatera att vi fick ett 
positivt resultat även 2008. 

Det känns naturligtvis bra att 
påbörja årets golfsäsong utan 
förluster i dessa tider då så 
många andra golfklubbar dras 
med stora ekonomiska problem. 
Glädjande är också att de flesta 
av våra medlemmar även kvar-
står detta år och intresset för 
nybörjarutbildning är högre än 
föregående år.

Alla våra banor är redan öpp-
na och jag hoppas att vi alla får 
uppleva en trevlig samvaro på 

vår klubb med mycket golfspel.

På årets vårmöte avtackades 
tre avgående styrelseledamö-
ter, nämligen Bo Carlsson, Lis-
beth Gustafsson och Bengt El-
ving. Jag vill också här passa på 
att tacka dessa tre för alla fina 
insatser som de gjort som styrel-
semedlemmar i Lagans GK. Spe-
ciellt ett stort tack till Bo som 
har varit medlem i tävlingskom-
mitten i hela 15 år och i styrel-
sen i 9 år.

Med tillönskan om en trevlig 
golfsäsong

Bert Nordholm, Ordf. 

Ordförande har ordet

Den färskaste informationen 
och de senaste nyheterna 

får du på klubbens webbplats 
www.lagansgk.se

med webbtidningen

direkt
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Informationsmöte för Gröna kortutbildningarna 
är söndagen den 26 april kl 17.00 i klubbhusets 
restaurang. 

Vi kommer att köra kurserna på både söndagar 
och onsdag/torsdag för att så många som möjligt 
ska kunna delta. 

Nytt för i år är att deltagarna erbjuds ett för-
sta års medlemskap (med rätt att utnyttja hela 
anläggningen) för endast 1000 kr. Mer info fi nns 
på hemsidan.

Anmälan till kansliet. 

Gröna kortutbildning

Medlems-
träningen
Upptaktsmöte och föreläsning om träning den 
25 april. Vi kommer att prata om träning och hur 
man blir bättre. Vi kommer mer ingående prata 
om våra kursupplägg och du kan på plats anmäla 
dig till grupperna. Tiden är 14.00 till 15.00 och 
sker i restaurangen. Pris för träning är 50:- per 
tillfälle. 
Läs mer på klubbens webbplats. 

Peter o Calle

Värva en ny medlem
Kan Du skaffa en ny medlem (minst 11 års ålder) alternativt en som går vår Gröna kort kurs, får du en 
greenfee biljett som bonus till vår bana. Med denna kan du sedan bjuda en gäst på en golfrunda.

Gröna kortutbildning

Visstedu att
Lasse är distriktsdomare i 
Smålands golfförbund.

Ansvaret för att spela rätt 
boll vilar på spelaren. Varje spelare 
bör därför sätta ett identifieringsmärke på sin boll.

Juniorupptakt
Söndag 26 april kl 15.00 i restaurangen!

Har ni ej möjlighet 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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Vi hjälper Dig med  
Dina ekonomiska 
mål!    
 

 

 

Handelsbanken 
 

- En riktig bank - 
Smedjegatan 1, Ljungby 

www.handelsbanken.se/ljungby 
Tel: 0372 – 860 10 

 

 

Erbjudande för medlemmar 
i Lagans Golfklubb

Alla medlemmar får handla 
samtliga varor i butiken, med 
25 % rabatt, t o m 31 maj 
2009. Giltigt golf id måste 

uppvisas.

Ljungby Bok och Papper
 (J-O Fredriksson)

Kungsg 4, Ljungby
0372-83701

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22

Manuell Fisk & Delikatess
Nybakat bröd - Alla dagar

Självscanning • Självbetalning 
• Myntväxlingsautomat • Café & Korv

LJUNGBY

Allt under ett tak!

Bok
& Kontorshandel
Bok
Ljungby

Kungsgatan 4, Ljungby, Tel 0372-837 01 

Visstedu attLasse är distriktsdomare i 
Smålands golfförbund.

Spelaren får förklara sin boll ospelbar var som helst på banan 
utom när bollen är i ett vattenhinder. Spelaren avgör ensam 
om hans boll är ospelbar.

Gängesvägen 12
341 31 Ljungby
Tel 0372-748 50

VÄLKOMMEN TILL OSS!
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Årets vårmöte avhölls med 41 stycken med-
lemmar i klubbhusets restaurang. Ordföran-
den Bert Nordholm redogjorde kortfattat om 
verksamhetsberättelsen och det framkom att 
det gångna året har varit både händelserikt 
och utvecklande. 

De olika sektionerna har genomfört många framgångs-
rika aktiviteter och mötesdeltagarna verkade se framemot 
ett nytt spännande golfår. Mötet antog också en ny verk-
samhetsplan, vilken framförallt fokuserade på en omfat-
tande miljösatsning. (Se utförligare redovisning på annat 
ställe i tidningen.)

Som sig bör genomgicks det gångna årets årsredovisning, 
som visade på en minskad omsättning, men kunde ändå av-
slutas med ett överskott på knappt 80000 kr. Vi hade under 
året ett relativt stort tapp på medlemmar, men en mins-
kad bemanning under hösten gjorde att föreningen ändå 
till slut kunde visa svarta siffror. Budgeten för 2009, som 
antogs, är stram med tanke på den ekonomiska krisen, men 
innehåller ändå flera positiva satsningar. Utöver nämnda 
miljösatsning ska både ungdomsverksamhet och gruppträ-
ning för äldre medlemmar prioriteras. Däremot kommer vi 
ha fler säsongsanställda i klubben, samtidigt som beman-
ningen minskar i kansliet. Mer och bättre information ska 
delges medlemmarna främst genom internet.

Mötet antog också en förändring av stadgarna, vilket 
innebar att utlysning till vår- och höstmöten kan ske 
genom kallelse på klubbens anslagstavla tillsammans med 
hemsidan alternativt annons i lokal tidning. Orsaken till 
förändringen är att pressläggningen hittills måst ske i så 
god tid att en mängd aktuell information inte har kunnat 
komma med i Lagandan.

De s k brevlådeklubbarnas ageranden diskuterades och 
mötet beslöt att medlemmar från dylika klubbar med 
alltför många medlemmar, ska utöver ordinarie greenfee 
erlägga 200 kr.

Efter de stadgeenliga punkterna avtackades också de 
avgående styrelsemedlemmarna. Slutligen höll vår nye 
headgreenkeeper, Lennart  Svensson, ett engagerat före-
drag om hur han vill utveckla klubbens anläggning.

Rapport från vårmötet

Hur har medlemsutvecklingen varit?

År 2008 2007 2006 2005 2004

Aktiva 1231 1312 1336 1393 1503 
Passiva 142 179 227 285 204
S:a medl 1373 1491 1563 1678 1707

Nu ska vi vända trenden!

Text: Carl-Johan Roubert
Bild: Sara G Karlsson
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Vi medlemmar i Lagans GK 
tycker mycket om att täv-
la. Många gör det under sina 
sällskapsronder med sina golf-
vänner men många gör det 
dessutom i klubbens tävlingar. 

Ifjol gjordes över 2100 (!) tävlingsstar-
ter i Lagans klubbtävlingar, hälften av 
dessa under golfveckan. Det är många 
som tycker om att tävla i klubben, 
säger tävlingskommitténs ordförande 
Owe Robertsson. Jämfört med många 
andra klubbar i liknande storlek är vår 
tävlingsaktivitet hög.

Programmet för årets tävlingar, 
var strax innan påsk, inte helt spikat. 
Men om någon vecka är det helt klart 
berättar Owe. Då kan man ta del av 
det på hemsidan och sedan anslår vi 
det på kansliet. Ifjol var det totalt 19 

tävlingar i år blir det kanske 2-3 färre. 
Det är också viktigt att ha några helt 
tävlingsfria helger för greenfee-gäster 
och spontanspel säger Owe.

Liksom tidigare år kulminerar 
klubbtävlandet under golfveckan. Den 
är som vanligt under vecka 28 och det 
blir sex olika tävlingar från måndag till 
lördag om inte vädret sätter käppar i 
hjulet.

Säsongens första tävling blir sönda-
gen den 10 maj. Det är en greensome-
tävling berättar Owe. Tävlingspro-
grammet är en mix av olika typer av 
tävlingar och spelformer. Individuellet, 
par och lag. Slag, slaggolf och poäng-
boggy. Allt för att skapa ett smörgås-
bord där de flesta hittar något riktigt 
trevligt.

Gökottegolfen på Kristi himmelfärds 
dag och Gåsagolfen som säsongav-
slutning i oktober är två klassiker som 
återkommer. Båda med kanonstart och 
med gemensam måltid och prisutdel-
ning efteråt.

Utöver alla tävlingar som tävlings-
kommittén anordnar arrangeras tex 
Röd tee av damkommittén. Mycket 
uppskattad och med många startande. 
Ljungby Rotarygolf arrangerar också 
en välgörenhetstävling den 3 juli som 
en tjuvstart på golfveckan avslutar 
Owe Robertsson.

Nu är det alltså dags att ta del av 
tävlingsprogrammet och planera för 
när du skall vara med.  

Årets tävlingsprogram 
snart spikat!

Owe Robertsson

Text & bild: Sonny Knutsson

Juniorverksamheten är en 
mycket viktig del i klubben. 
I år satsas det lite extra på 
våra knattar och juniorer.

Sista Junior träningen i inomhus 
hallen

Vi hade en liten tävling efter upp-
värmningen som bestod av chip, putt 
och slå en  boll inom ett träffområde. 
Det var jämt mellan lagen men det 

var Linus och Isak som stod som seg-
rare efter särputtning. Men nu ser alla 
fram emot att komma ut och träna 
och spela i Lagan.   

Träning
Träningen för juniorer och knat-

tar kommer att vara på söndagar. Vi 
planerar att träna under perioden maj 
– september men gör ett träningsup-
pehåll vecka 28, 29, 30, 31. Avgiften 
för juniorträningen kommer i år att 
vara 100:-, och tanken är att allt går 
till priser när vi har Sommarlovsgol-
fen. Alla juniorer som ingår i träning 
erhåller 1 st rangekort. Därefter köps 
rangekort till reducerat pris 150:-/st

Sommarlovsgolf
Under sommarlovet spelar vi Som-

marlovsgolf på onsdagar. 17 och 
24 juni, 1 och 29 juli samt 5 och 12 
augusti är tänkta speldatum. Samling 
kl 9 och det är valfritt att spela 4, 9 
eller 18 hål. Ingen startavgift och vi 
har prisutdelning efter varje tävling. 
Det är önskvärt med en förälder, mor- 
eller farförälder i varje boll.

Träningsläger och tävlingar
Vi har planerat att ha ett tränings-

läger på hemmaplan måndag 22 och 
tisdag 23 juni. På måndagen tränar 
vi och förbereder oss inför tisdagens 
tävling som är klubbkval i Skandia 
Cup. Vi siktar även på ett träningslä-
ger med spel på annan bana. Vi åker 
iväg och spelar på någon närliggande 
bana. Planerade datum är måndag 
3 och tisdag 4 augusti. Deltagande i 
träningsläger kostar 100:-/dag och 
inkluderar lunch och eventuell green-
fee. Nytt för i år är att juniorer endast 
behöver betala halva startavgiften vid 
klubbtävlingar. Andra halvan betalas 
av juniorkommittén.

Restaurangen
Juniorer betalar endast 50:- för 

dagens lunch i restaurangen.

Kalender
På klubbens webbplats finns en 

kalender där de flesta aktiviteter finns 
med. Tag för vana att besöka juniorsi-
dan då och då.

Juniorinformation

Linus, Linus, Ludvig, Oskar, 
Isak och Alva ser fram 

emot att få börja tävla mot 
varandra.

Text: Peter Kardum och Christofer Hansson Pelkonen
Bild: Peter Kardum
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Vem är Peter?
Peter Franzén kom, tillsammans med sin flickvän, som en 

vårvind en aprileftermiddag till Lagan för en intervju. Han 
var solbränd efter en hel vinter på golfbanorna i Spanien, 
men själv menade han att det var typisk ”golfbränna”, 
ingenting för badstranden.

Peter har jobbat i Spanien fyra vintrar, där han är 
tränare för golfare med långsemester samt leder en del 
vinprovningskvällar och fågelskådning. Under åtta år har 
Peter arbetat som tränare, bl.a. på Ängelholm och Haver-
dal. Peter kommer att finnas i Lagan onsdagar och torsda-
gar, övrig tid jobbar han på Haverdal och Ringenäs. 

Slog ut med järn-7 från vit tee
Peter har aldrig spelat vår bana, men passade på att slå 

ett slag från vit tee på ettan när han var på besök. När det 
gäller hans roll hos oss tänker han vara lyhörd och lyssna 
på vad som funkat och inte funkat på klubben då det gäl-
ler träning. 

Vem är Calle?
Calle Gustafsson hade redan slagit sig ner hos sin namne 

bakom disken i kansliet när jag mötte honom. Ja, nu har 
vi två Carl-Johan bland personalen, men vi kom överens 
om att tränaren är Calle och klubbchefen är Carl-Johan. 
Calle har jobbat som tränare sedan 1992 och var klar med 
sin tränarutbildning 1996. Under åren har han jobbat på 
Glasriket, Växjö, Isaberg och Växjö igen. Under den senaste 
perioden i Växjö gjorde han ett avbrott för att under ett år 
vara förbundskapten för landslaget, dam och flickor. Calle 

jobbar även med golfgymnasiet i Växjö. På fritiden handlar 
det mycket om dottern 2 år, sambon och villan i Växjö. 
Calle är medförfattare till en del utbildningsmaterial för 
ledare, t. ex. Golf för Barn och ska vara hos oss på sönda-
gar och måndagar, i första hand fram till golfveckan.

Har spelat banan
Calle har spelat vår bana många gånger, både tävlat och 

spelat sällskapsrundor. Han vill hjälpa Lagans golfspelare 
att utvecklas och tycka att golf är kul (tycker inte alla 
det?). För Calle handlar det mycket om att anpassa trä-
ningen efter individen, att du hamnar i en träningsgrupp 
som passar din nivå. 

Vad bör medelhandicaparen träna på?  
Peter: Alla, oavsett handicap behöver träna närspel, 

dessutom bör spelaren träna att slå bollen från besvärliga 
lägen. När du är ute på banan ligger inte bollen alltid 
plant eller ”upp-peggad” på några grässtrån. Skapa lite 
taskiga lägen så tränar du mer verklighetsnära slag. Det 
sista är singelhandicaparen definitivt bättre på än vi andra, 
enligt Peter.

Calle: Det är svårt att generalisera, men kontinuerlig 
träning är bra. Det är tränarens uppgift att göra träningen 
rolig. Träning kan vara att spela en runda.

Förberedelser innan en runda
Peter: Hur man förbereder sig är mycket individuellt, 

det gäller att du hittar din egen rutin som funkar för dig. 
Någon står på rangen och slår, andra puttar lite och en del 
spelar gör inget speciellt.

Calle: De flesta bör slappna av och ha lite mindre 
förväntningar på sig själva. Var snäll mot dig själv! Det är 
lättare att spela om du är avslappnad.

Ett gott råd
Peter: Njut av naturen, den sociala gemenskapen och 

motionen, golf behöver inte alltid vara idrott. Du som 
alltid vill vinna: Träna som om du spelar banan, varje slag 
ska ha ett syfte. 

Calle: Gör sällskapsrundan lite lekfull, glöm poängjakt 
och regler ibland och hitta på egna regler, lek!  

Text & bild: Sara G Karlsson

Två tränare turas om 
på klubben
Lagandan var med när Peter 
Franzén slog sitt allra första 
slag på Lagans golfbana och 
Calle Gustavsson fick en 
rivstart med lektion direkt efter 
intervjun. Peter och Calle är 
nya tränare på vår klubb och 
båda är PGA of Sweden Club 
Professionals.

Calle Gustafsson tittade 
längtansfullt ut mot fairways 
när han besökte oss.

Peter Franzén slår sitt 
första slag någonsin på 
vår bana.
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Förra året fick vi en upp-
värmnings-range i anslutning 
till klubbhuset. Har du varit 
där? Om inte så är det dags 
att åtgärda det.

Viktigt att värma upp
Då och då händer det väl att man 

går direkt ut och spelar en runda utan 
att värma upp. Kanske puttar man 
några gånger på övningsgreenen och 
så får det vara nog. Alla vet vi ju att 
uppvärmningen är viktig, men ändå   
Tag för vana att göra lite uppmjuk-
ningsrörelser eller tag den korta 
promenaden till uppvärmningsrangen.

Uppvärmningsrange
Vid övningsgreenen vid klubbhuset 

leder en upptrampad stig bort mot 
ladugården på höger sida. När du run-
dat ladugården ser du vår uppvärm-
ningsrange. På baksidan av byggna-
den finns bollautomaten där du köper 
en hink bollar med en guld-tia, här 
kan du inte använda rangekortet.  

Hit kan du gå och 
värma upp inför 
en tävling eller 
en sällskapsrunda. 
Eftersom denna 
range är kortare, 
200 meter, och 
smalare än den 
stora vid Lagan-
land får du bara 
får slå med järn-
klubbor här.  
Avstånden är 
markerade med 
bildäck som är 
målade i olika 
färg. Grön för 25, gul för 50, blå för 
75 och vit för 100 meter.

Träningsrange
Vid vår korthålsbana ligger den 

stora driving-rangen. Denna range 
använder du när du tränar och om 
du vill slå med träklubborna. Priset 
är det samma, men här kan du också 
använda ett rangekort med 30 hinkar 
på. Rangekort köper du i kansliet.

Mjuk i kroppen 
innan rundan

Stigen som leder till 
uppvärmningsrangen

Text & bild: Sara G Karlsson

Det var lapp på luckan när 
oldboysen samlades i klubb-
huset för säsongsuppstart. 
Restaurangen var fylld till 
sista plats och vi var över 60 
golfspelare som tog del av 
säsongsplaneringen. Träf-

fen avslutades med en tävling 
över 18 hål på den nyöppna-
de banan.

Vår nye greenkeeper Lennart Svens-
son informerade om det förestående 
arbetet på banan och han önskade 
hjälp med visst arbete från oldboys-

gruppen. Detta mottogs 
med optimism bland 
medlemmarna och in-
tresset för att hjälpa till 
var stort, vilket rende-
rade i vältecknade ar-
betslistor. 6 arbetsdagar 
är inplanerade i april 
och fler dagar kommer 
efterhand om behov 

uppstår. Det behövs hjälp från med-
lemmarna om vi skall få den finish på 
banan som vi eftersträvar. Ett dags-
verke då och stärker både kropp och 
själ och om inte annat finns det chans 
att hitta några bortslagna bollar.

Ett digert tävlingsprogram med 
torsdagsgolf, Gubbaklubban, seriespel, 
utflykter mm presenterades och mot-
togs i vanlig ordning med stor glädje. 
Att få tillhöra oldboysgruppens po-
sitiva gemenskap är en stor förmån i 
dessa tider när det mest är negativa 
nyheter världen över.

Vi ser fram emot golfsäsongen och 
önskar varandra en trevlig golfsam-
varo.

Oldboysens upptaktsmöte Text & bild: 
Jan-Erik Åkesson

Uppvärmningsrangen 
bakom ladugården
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Kläder, vagnar, bagar, bollar 
och klubbor. Ja, i vår golf-
shop saknas inget. Här kan 
du både handla till ordinarie 
priser och göra fynd.

Öppningserbjudanden
Samma dag som vi hade städdag 

passade shopen på att öppna för 
säsongen. Bengt och Magnus hade 
dukat upp med många extraerbju-
danden på nya prylar. Dessutom 
fanns erbjudanden som ”halva 
priset” och ”tag tre betala för två”. 
I butiken finns ett brett sortiment 
av utvalda produkter till bra pris. 
Nya läckra kläder i härliga färger, 
mycket i lila, rosa och grönt, hängde 
på galgarna, blanka klubbor fyllde 
klubbavdelningen och skorna stod 
på rad vid fönstret. 

Tee Pack till de första
Det var en jämn ström med 

kunder på öppningsdagen och de 50 
första kunderna fick en påse med 
bl.a. peggar och markeringsknap-
par. Både damer och herrar provade 
skor och kläder. En och annan kände 
på klubborna och drömde om en 
perfekt bollträff med det härliga 
ljudet och den fantastiska känslan i 
hela kroppen. Vår shop drivs enligt 
Golfstores koncept av Bengt Eken-
berg och i butiken hjälper Magnus 
Svensson dig till rätta. En stor fördel 
med att ha en golfshop vid banan 
är att du kan gå ut och prova några 
klubbor i verkligheten innan du 
bestämmer dig. 

Billigt som outlet
Be Magnus plocka fram t.ex. en 

tröja eller en järnklubba för 100 
kronor så försvinner han ut på 
lagret av utgångna modeller. Om du 
har tur kommer han tillbaka med 
det du vill ha och du har gjort ett 
riktigt fynd.

Säsongstart även i shopen
Text & bild: Sara G Karlsson

Gunnar Gustafsson passar på 
att prova en härlig tröja.

Första intrycket…

Första städdagen för säsongen hade 
lockat ut 45 glada golfare som tog 
sig an städningen runt och i klubb-
huset. Detta för att visa att det första 
intrycket är viktigt när man kommer 
till vår golfbana i Lagan.

Det vackra vädret gjorde städning-
en mycket lättare men som vanligt är 
ju vädret nyckfullt i april. Dagen efter 
hade vädret slagit om igen.

Eftersom banan öppnades efter 
städningen var det väl en och annan 
som tog sin första runda på 18-håls-
banan för året.

Städdagar

Text & bild: Ulla Sibner
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Ifjol visste jag bättre hur golfarna och 
särskilt medlemmarna ville ha det. Vi 
ökade servicegraden kraftigt och det 
kommer vi att fortsätta med också 
i år lovar Taun. Redan i fjol utökade 
vi sortimentet i kiosken väsentligt. 
I år kommer vi att ta hjälp av några 
juniorer för att kunna öka upp öppet-
tiderna i kiosken ännu mera. 

Liksom ifjol går det bra att handla i 
kiosken även om den inte är beman-
nad. För medlemmar går det också 
bra att skriva upp hur mycket man 
handlat för och sedan betala i restau-
rangen när man spelat klart eller när 
man kommer nästa gång. På så sätt 
minskar risken att pengar försvinner, 
det har tyvärr hänt vid några tillfällen 
fortsätter Tuan.

Fler smårätter
På restaurangen inne i klubbhu-

set erbjuds det traditionell svensk 

husmanskost liksom asiatisk buffé. 
På vardagar, under säsong, finns det 
flera dagens lunchalternativ. Det har 
många från både Ljungby och Lagan 
upptäckt. Man tycker att  det är av-
kopplande och lite spännande att av-
njuta lunchen på terrassen med utsikt 
över stora delar av golfbanan säger 
Tuan. Dessutom kommer vi att försöka 
erbjuda fler smårätter. Sillmackor och 
toast är två sådana exempel, men här 
är man lyhörd för tips på fler smårät-
ter. Tyck till vad just du skulle vilja äta

Tuan uttrycker flera gånger under 
vårt samtal sin tacksamhet till Lagans 
golfare för att man handlar i kiosken 
och på restaurangen alltmer. Förra 
året var en klar förbättring mot året 
innan. Vi hoppas på att det håller i sig 
i år säger Tuan

Specialkvällar på restaurangen
Ibland tar Tuan initativ till någon 

specialkväll på restaurangen. Då är 
alla välkomna. Det är också möjligt 
att hyra lokalen för grupper och 
privatpersoner, så fixar Tuan och hans 
gäng precis vad ni önskar att äta

Fler affärsinriktningar
Även om försäljningen ökat så går 

det inte att leva på bara golfrestau-
rangverksamheter säger Tuan. Ca-
tering och försäljning i glasskiosken 
och matvagnen i Ljungby centrum är 
två nödvändiga kompletteringsverk-
samheter. Cateringen är faktiskt den 
största verksamheten avslöjar Tuan. 
Den stor för 40% av företagets totala 
omsättning medan golfrestaurangen 
och verksamheterna på Lilla torg står 
för 30% vardera.

Men nu ser Tuan och hans personal 
fram emot en ny golfsäsong med 
många gäster både i kiosken och på 
”19:e hålet”

Tredje året för Tuan 
som krögare!

Text & bild: Sonny Knutsson

Tuans restauranger och catering arrenderar även i år restaurangverksamheten på klubben. 
Första året, 2007, blev lite av ett prövoår för mig som krögare på klubben berättar Tuan. 

Här ser vi vår krögare i full 
gång i restaurangköket
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En av de allra första vack-
ra vårdagarna i år gick jag 
lite tidigare från jobbet för 
att äntligen åka till Lagan 
igen. Ville hinna gå några hål 
på 9-hålsbanan innan årets 
damupptakt skulle börja.

Vädret var varmt och skönt, solen 
värmde och ”gubbarna” hade just 
avslutat sina 18 hål efter sitt upp-
taktsmöte. Hade egentligen bara 
tänkt gå nio hål, men hann 18, men 
hann tyvärr inte byta om till ”finklä-
der”. Men egentligen tycker 
jag att mina golfkläder är de 
bästa som finns.

Drygt 50 damer hade tagit 
plats i vår nyrenoverade 
restaurang och stämningen 
var hög, sorlet visade att alla 
hade längtat ut till Lagan 
och nu var det äntligen dags. 
Anett Jakobsson hälsade alla 
välkomna och presenterade 
först de tre nya i damkom-

mittén. Jeanette Simonsson berättade 
om måndagsgolfen och Anett fort-
satte sedan med onsdagsgolfen. 

Carina berättade sedan om det 
nya vandringspriset ”Blåslaget”. Hon 
berättade vidare om vårt egna match-
spel som går under hela säsongen 
maj-september. Sedan var det dags 
för Carl-Johan Roubert att berätta 
om vad som ”Är på gång” i klubben 
och det är mycket som händer inom 
klubben. Bl.a. vår stora miljösatsning 
som förhoppningsvis ska få oss diplo-
merade och certifierade.

Ny tränare och ny greenkeeper 
m.m. som ni kan läsa om på Lagandan 
direkt som finns på hemsidan. 

Sara som lagt ner ett fantastiskt 
arbete med vår hemsida berättade 
mer om detta. Tuan hade ordnat en 
fantastisk buffé till självkostnadspris 
och han hälsade oss välkomna till en 
ny säsong och bad oss berätta vad vi 
vill ha för att alla ska utnyttja hela 
vår trevliga anläggning i Lagan. 

Låt oss hjälpa till att göra Lagan till 
den mest besökta banan genom att 
vara goda ambassadörer!

Damupptakt
    Torsdagen den 2 april

Nya damkommittén Gunnel Kanstrup, Carina 
Kronstedt, Anett Jakobsson, Anita Andersson och 

Jeanette Simonsson, saknas
på bilden gör Marie Rönndal.

”Blåslaget” 

Vi efterlyser 
golfvärdar
Det är mycket trevligt om vi kan erbjuda någon 
form av personlig service när flera gäster besöker oss. 

Har du möjlighet, hör av dig till kansliet. 
Symbolisk ersättning utgår.

Golfvärd – något för dig?

Avtackning av Helen Johansson, Sara G Karlsson och Carin Fristedt 
som alla gjort en jätteinsats i Damkommittén TACK!

Text & bild: Ulla Sibner
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LAGAN 

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Till sist…

Golfanläggningar har under flera år kritise-
rats för att inte i tillräcklig utsträckning vär-
na om miljön. I många fall har inte kritiken 
varit helt saklig, utan ibland både godtycklig 
och svepande. 

Golfförbundet har sedan några år börjat satsa på att ta 
fram olika instrument för klubbarnas miljöarbete, vilket 
också i allt större utsträckning har krävts av myndighe-
terna. 

Samtidigt har allt fler medlemmar, greenfeegäster och 
sponsor ställt högre krav på att vi ska ta vårt ansvar. Med 
denna bakgrund fattade vårmötet beslut om att vi nu ska 
påbörja ett aktivare miljöarbete. 

I satsningen ingår att först göra en miljöplan och där-
efter bli miljöcertifierade. Detta mål nås genom att först 

och främst satsa på en annan typ av gödsling, s k sprut-
gödsling, vilket innebär att banan oftare gödslas, dock 
med en sammanlagd mindre mängd kemikalier. Gödslingen 
anpassas därför bättre till det lokala behovet och förhål-
landena. En viktig del är också att värna om den biologiska 
mångfalden inom såväl växt- som djurriket.

Vidare ska energiåtgången ses över och reduceras. Vi 
byter därför nu energiförbrukande vattenpumpar, instal-
lerar värmepumpar där det är möjligt och försöker planera 
arbetet så att inga onödiga transporter ska ske. Vi har 
också beställt en ny och bredare gräsklippare som 
bidrar till mindre dieselförbrukning.

En annan viktig bit är att vår anläggning är 
fräsch, hel och inte minst välkomnande. Detta 
ökar trivseln för alla.

Miljösatsningen

Miljösatsning på banan: Fredrik, Ove, Leif, Folke och Lennart på väg ut.

Text: Carl-Johan Roubert
Bild: Sara G Karlsson


