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Träffsäkra juniorer
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Jag var lite för optimistisk i 
föregående nummer av La-
gandan då jag skrev att de 
flesta av våra medlemmar 
kvarstår även detta år. 

Nu i början av juni har vi 1311 
medlemmar vilket är 62 mindre än 
föregående år. Ett sextital gamla 
medlemmar har inte hört av sig och 
inte heller betalat årets medlemsav-
gift varför de nu tagits bort ur vårt 
medlemsregister.

Vi har dock ett större intresse 
från nya golfare i år och förhopp-
ningsvis kan vi få en del medlem-
mar via dessa.

Det som är glädjande i år är att 
vi har en större beläggning på våra 
banor. Egna medlemmar verkar 
spelar mer och vi har haft en positiv 
utveckling av greenfee spelare 
under våren.

Våra banor är i mycket bra skick 
och vi har fått beröm av både egna 
medlemmar och greenfeespelare.  
En eloge till våra banarbetare.

Golfhälsningar med hopp om en 
fortsatt trevlig golfsäsong.

Bert Nordolm

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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Hål 9 och 14 är det blå-vita område, d.v.s 
man måste ta lättnad för olägenheten.

Enligt den tillfälliga lokala regeln som fi nns uppsatt så får 
man antingen använda regel 25-1   ( Onormala markför-
hållande ) , vilket innebär att ta ut närmaste punkt för 
lättnad och droppa inom en klubblängd dock ej närmare 
hål, eller droppa en boll i den närmast belägna dropprutan 
och spela därifrån.

Hål 18 är enbart blå markerat område vilket innebär att 
man får antingen använda regel 25-1, samma förfarande 
som beskrivs ovan, eller spela bollen som den ligger.

Betänk också att dammen och diket inom det blå områ-
det är enligt en tillfällig lokal regel MUA.

Alltså i blå-vit område förbjudet att spela bollen som 
den ligger, men i enbart blått område får man välja 
antingen spela bollen som den ligger eller ta lättnad för 
onormalt  markförhållande.

Oavsett vilket av ovanstående alternativ du väljer, så 
utgår inget pliktslag.

Enkel förklaring på hur hantera 
MUA-områderna på hål 9, 14 och 18.
Enkel förklaring

SKÄMS!
• Flera golfspelare gör inte rätt för sig i kiosken. 

Inget är gratis, utan alla ska betala för det de kon-
sumerar. Fortsätter missbruket kommer kiosken att 
stängas. För att få stopp på stölderna kommer en 
övervakningskamera att sättas upp

• Vi har också fått veta att några personer med be-
gränsat medlemskap spelar på 18 hålsbanan utan 
att erlägga stipulerad greenfee. För att förekomma 
fuskandet, kommer medlemskontroller att regel-
bundet göras på banan. Obs att en straffavgift ska 
erläggas vid olovligt spel.

Juniorträningen fortsätter. Se juniorka-lendern på hemsidan.
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Sommarlovsgolfen 

för juniorer har börjat. Onsdagar kl. 9.00. 

Se juniorernas kalender på hemsidan!

Seriespel –
Vår bana är spelplats för elitspel 26 och 
27 juni. Seriespel omgång 1, div.2 herrar 
sydöstra. Kom gärna och titta på fin golf.

Rotarygolfen –
Tjuvstart på golfveckan. 

Välgörenhetsgolf 

fredag 3 juli. 

Anmäl på golf.se

Grönt kort –
Har du vänner eller grannar 
som vill börja spela golf? Ny 
kurs för Grönt kort startar 
när tillräckligt många anmält 
sig. Anmälan till kansliet.

Algarveresa i potten!
Nyinsatt tävling arrangeras söndagen den 16 
augusti. Tävlingsformen blir bästboll med max 
50 i hcp. Startavgift endast 200 kr/par och 
prisbordet är värt 25000 kr.

Reftele GK är ny klubb 

i vårt utbyte. 

Här spelar du varje dag 

för 200 kr i greenfee.
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Läs mer på www.ljungbyfibernat.se

Ett enklare val
Data, tv och telefoni

Det finns gott om 
svin på vägarna...
skadeförebyggande tips på

www.undvikskada.se

0470-72 00 00 
www.lfkronoberg.se

YES Putters! 

Tisdagen den 7 juli (under Golfveckan) 
kommer Yes hit för att ha demodag med 
sina putters! 

Shopen kommer naturligtvis också ha nå-
gon form av överaskning! 

//Magnus i shopen
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Säsongen har börjat bra för damernas täv-
lingar, med många deltagande damer både på 
damnian och onsdagstävlingarna. 

Alla som vill och speciellt du som är nybörjare och 36+ är 
extra välkommen till damnian på måndagar strax innan 
fem. Vi träffas och går ut för en spontantävling på nio-
hålsbanan. Det finns alltid en dam i bollen med officiellt 
handicap och vi träffas efter att vi spelat för en prisutdel-
ning och för att prata lite om hur spelet har gått, ett bra 
tillfälle att lära känna nya damer som spelar golf och att 
komma igång med golfspelet. Observera att vi inte ordnar 
någon damnia i golfveckan.   

Vi hoppas att det har fungerat med anmälningarna till 
onsdagstävlingarna, personalen i kansliet har mycket att 
göra och nytt att lära sig så det kommer säkert att gå bra i 
fortsättningen.

Ta chansen att vara med i de tävlingar som kommer 
framöver. I juli har vi fyra onsdagstävlingar, Livssvingen, 
Semestergolfen , Lagansvingen och den 3:e omgången av 
vandringspriset. 

Det är glädjande att se att några juniortjejer utmanar 
oss seniordamer på onsdagarna. När vi spelade Guldslaget 
kom Linn Magnusson etta och Johanna Roubert trea. Nu 
gäller det att vi andra skärper oss!

Den första onsdagen i augusti har vi den traditionella 
hemliga utflykten. Anmälningslista kommer att finnas i 
klubbhuset.

Bankommitén behöver en intresserad dam som medlem 
för att ge synpunkter på hur banan bör vara och utvecklas 
för att passa oss damer bra i framtiden. Är du intresserad 
så hör av dej till någon av oss i damkommitén.

Juniortjejer spelar med 
seniordamerna

Text: Anett Jakobsson, Sara G Karlsson
Bild: Sara G Karlsson

Glada tjejer i alla åldrar samlade 
på terrassen efter damnian för 
eftersnack.
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Året första tävling blev i år Gökottegolfen 
den 21 maj.

Som vanligt får man stiga upp i ottan, men det är ju det 
som är hela idén med just denna tävling. Vädret såg ut att 
bli vackert även om dimman var ovanligt tät för att vara i 
maj. Men solen lyckades trolla bort dimman när vi närmade 
oss Lagan.

Trots alla förutsättningar att vara i tid om man ska starta 
på något av hålen på ”andra sidan” ringlade sig kön till 
kansliet lång och klockan närmade sig kl 07.00 med storm-
steg. Tips från en ”gammal” tävlingsledare, gör två köer en 
för jämna och en för ojämna starthål, det går lite snabbare.

Men kanonstarten gör ju i alla fall att man får en rejäl 
uppvärmning genom de snabba promenaderna till respek-
tive hål. På hål 4 var vi 8 personer som skulle starta kl 07.00 
och kl 07.10 men det blev kl07.15 och kl 07.25. 

Robin Robertsson kom vandrande med tre klubbor i han-
den och jag fick berättat för mig att han alltid bara spelar 
med tre klubbor och två bollar, blev så imponerad av detta 
att jag var tvungen att fotografera honom innan start.

Men när jag slår mitt andraslag ser jag en ensam bag 
parkerad bland buskarna och alla skrattar hjärtligt åt mig 
när jag fattade att jag blivit lurad ”april” den 21 maj.

Vi hade en härlig runda med många fina slag av både 
Johan, Tony och Bengt som kanske missade en och annan 
birdieputt, men han lyckades även att göra en hel del av 
denna sort. 

Vi hörde aldrig den andra fågeln men jag fick rapporter 
om att flera hört den morgonpigga göken både på hål 5 
och 13 så han fanns tydligen på plats!  

Det är roligt att gå med killar som slår långt och framfö-
rallt rakt, vi letade inte efter många bollar, kanske någon av 
mina ”julgranskulor” i så fall. Vädret blev bättre och bättre 
och solen värmde och vi hade en trevlig dag på vår fina 
bana. En eloge till alla som arbetar för att vi ska ha den 
finaste banan i Småland. Vi tackar också Tuan för en god 
lunch som avslutning på en härlig golftävling.

Tävlingskommittén som sliter för att kunna ordna bra 
tävlingar och priser i dessa bistra tider, lägger ner ett fan-
tastiskt bra jobb! Ryssby Hotell och Sportringen ställde upp 
med fina och många priser. Tack för det!

Gökottegolf Text: Ulla Sibner
Bild: Ulla Sibner & Sara G Karlsson

Några av de lyckliga vinnarna på Gökottegolfen.
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Ingrid gör fynd bland kläderna när shopen reade i samband 
med Gökottegolfen.

Robin Robertsson spelar med tre klubbor.

En av Bengt Elwings birdies.

Tävlingsledare för 
Gökottegolfen var Magnus 
och Johan.

Hole in one? Nej nyblivna 
far- och morföräldrar! 

Ulla & Sten  Sibner.

Vinnare Gökottegolfen

Klass A
Mattias Svensson 37 p
Klass B
Linus Eklund 41 p
Klass C
Jesper Jensen 35 p

Titta gärna in hos Tuan i 
Golfrestaurangen 

för en bit mat 
i samband med golfrundan!

Tuan
Restaurang & Catering
Golfrestaurangen i Lagan
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Juniorträningen detta året blev bättre 
än vad vi först trott då drygt 60 junio-
rer nu är med i träningen. Träningspe-
rioden sträcker sig från maj till sep-
tember med uppehåll v.28 - v.31. 

Utöver årets juniorträning kommer vi även att an-
ordna två träningsläger. Det första kommer vara 
på hemmaplan i anslutning till Skandia Cup som 
är en av världens största juniortävlingar. Tävlingen 
kommer spelas med ett klubbkval vilket sedan kan 
leda vidare till distriktsfinal, regionfinal och slutli-
gen riksfinalen. Det andra träningslägret kommer 
också vara på hemmaplan men med mycket spel 
på banor i närområdet så som Värnamo GK och 
Alvesta GK. 

Något som heter sommarlovsgolfen kom-
mer också att finnas, där vi på onsdagar samlas 
utanför shopen för att dela upp oss i bollar där vi 
sedan spelar 18, 9 eller 4 hål efter vad man kän-
ner att man klara av och vill. Fina priser kommer 
efter varje gång att delas ut där alla får något. 

Vi har delat upp juniorerna i sju grupper. 
Träningen kommer i stora drag planeras efter att 
vi varannan söndag är på banan där vi provar 
på olika spelformer, där scramble redan blivit en 
klar favorit, och varannan söndag har stationer, 
övningar och andra skojigheter.  

Juniorerna kommer även själva  
stå för en träning var, där de bestäm- 
mer över innehållet, som jag sedan planerar och 
gör ett arrangemang kring. På så sätt får de utöva 
de aktiviteter de tycker är allra bäst.

Grupp 1 är en grupp som är väldigt ambitiös 
och som tycker precis allt med golf är kul.

Grupp 2 med de yngsta deltagarna som visar 
stort intresse och har stora ambitioner. 

Grupp 3 där alla känner varandra och som alltid 
har väldigt roligt tillsammans på träningarna.

Grupp 4 en härlig tjejgrupp som har den  
bästa procentuella träningsnärvaron.  
Roligt med tjejer som visar framfötterna  
och befinner sig på varje träning.

Grupp 5 bra grupp som lyssnar och är  
intresserade. En grupp som tycker om att  
tävla.

Grupp 6 den största, som även de har en bra 
närvaro och som redan har fått en bra och 
påtaglig gemenskap.

Grupp 7 kommer vår PRO Calle Gustavsson att 
ansvara lite mer för. Denna grupp ligger nu 
under vårt elitlag där spelare sedermera skall 
slussas upp.  

Juniorträning
Förväntansfulla inför träningen med David. Från vänster: Nils, Jakob, Valter, Thea, Ebba, Nelly, Isac och Gabriel.

Text: David Ahlin
Bild: Sara G Karlsson

Här gäller det att koncentrera 
sig. Nils tränar chippning.

Johanna tränar 
chippning.
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chippning.

Torsdagsgolf, Bunkerrenovering, Ut-
flykter, Gubbaklubban och Klubb-
match mot Götaströms gubbar.

På torsdagsgolfen har satts deltagarrekord i 
vår. Den 16 maj spelade hela 56 Lagansherrar, 
rekordet sattes i klart och soligt väder, även 
om det i skuggan var kallt och bistert om 
öronen. I kiosken väntade fralla och kaffe, vil-
ket behövdes efter nio hål i den kalla vinden. 
Händerna behövde värmas kring en varm kaf-
fekopp. Spelet gick som vanligt upp och ner, 
men de flesta var nöjda med sin runda.

Oldboysen har under Lennart Svenssons led-
ning fixat till en hel del bunkar. Kanterna har 
skurits jämnt och fint och ny sand har fyllts 
på. Det kantskars, krattades och skyfflades 
sand i flera dagar. 

En vårutflykt har ordnats till Rydö GK. Resan 
startade i Lagan med lite fukt i luften men väl 
framme på Rydö GK tittade solen fram. Trots 
ökad vind lyckades Härje Möller nå det fina 
resultatet  på 71 slag tätt följt av Lars Hen-
riksson även han på 71 slag trea kom Anders 
Andersson 73 slag.

Gubbaklubban hade sin första drabbning 
i Alvesta. Där kom Åke Brodén tvåa med 68 
slag och Kiat Yau Lim trea med 69 slag. När 
Gubbaklubban spelade andra omgången i 
Växjö blev Stig Johansson totalt trea och 
var därmed bäste laganspelare. Vädret var 
inte nådigt för golfspel med både åska, regn 
och stark vind. Trots vädret var 151 ”små-
landsgubbar” anmälda till tävlingen, 41 av 
dem var från Lagan. Stig klarade av både 
vädret och de snabba greenerna bra och gick 
på 70 slag. Ingvar Palm och Erik Gustavsson 
placerade sig på 8:de och 9:de platserna med 
73 slag, inte dåligt det heller.

I maj spelades en klubbmatch borta mot 
Götaström. Laganspelarna lyckades ta de tre 
första platsen, Ingvar Petersson 71, Karl-
Gustav Johansson 72, och Torsten Säll 73 slag. 
Även på plats fem fanns en Laganspelare, Bo 
Carlsson med 75 slag.

Gubbarna har 
ett digert 
program

Text: Sara G Karlsson
Bild: Sara G Karlsson

Med lagom mycket 
sand före bollen 
blir bunkerslagen 
lätta.

 ”Gubbar” på banan i Lagan.
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Gröna kort kurserna 
Vi har under våren genomfört tre 
stycken Gröna Kort utbildningar med 
praktik och teori varvat. 29 stycken 
entusiaster har varit med och alla 
verkar vara mycket nöjda med kur-
sen. Samtliga instruktörer har fått 
mycket beröm för sina insatser. Un-
der midsommarveckan har ytterligare 
en kurs gått igång, vilket gör att fler 
nybörjare kan svinga klubborna un-
der semestern. Eventuellt kommer en 
femte kurs att genomföras i augusti.

Vi hoppas nu att alla blir med-
lemmar eftersom vi lockar med det 
förmånliga priset 1000 kr för premi-
äråret.

Medlemsutvecklingen
Vi på kansliet har sett många 
exempel på att medlemmarna har 
varit mycket mer aktiva i år än på 
länge. Under de flesta fina söndagar 
har i stort sett samtliga tider varit 
fullbokade på 18-hålsslingan. Vi var 
därför optimistiska inför analysen av 
medlemsutvecklingen.

Tyvärr var det ändå många som 
varken betalade eller hörde av sig till 
oss i kansliet om sitt medlemskap, 
vilket innebar att vi avregistrerade 
ett 60-tal under maj månad. Totalt 
är det därför ca 100 medlemmar som 
har slutat, en nivå som antagligen är 
i paritet med tidigare år. Positivt är 
att vi ändå fått många nya medlem-
mar och prognosen för årets slut 
pekar på ett nettotapp på ca 20-30 
stycken, dvs ca 2 % av medlems-
stocken. Lite statistik (8 juni 09):

Från tabellen ser vi att det främst 
är ungdomssidan som procentuellt 
minskar mest, medan damer senior t 
o m ökar något i antal.

Största åldersgrupp utgörs av män 
i gruppen 61-70 år vilka utgör 12 % 
av samtliga medlemmar. Bland kvin-
norna är det också samma grupp och 
de utgör 8 %.

Minsta åldersgruppen män är de 
som är 71 år och äldre samt yngre 
mellan 22-30 år, vars grupper repre-
senterar drygt 3 % av samtliga med-

lemmar. Minst antal kvinnor finns 
bland de som är 71 – äldre och utgör 
ca 1 % av antalet medlemmar.

Greenfeestatistik
Fram till slutet av maj har vi fått in 
ca 30 000 mer i greenfeeintäkter 
(+14 %) i år än i fjol. Detta inklu-
derar pay & playbanan vars intäkter 
är i samma nivå som fjolårets. En 
förklaring till ökningen vara det 
mycket fina aprilvädret och påskens 
placering, men också ryktet om 
anläggningens kvalitet. Vi hoppas 
naturligtvis att gästerna har varit 
nöjda och återkommer samt rekom-
menderar oss till andra.

Medlemsinformation
Kategori 2008 2009

Seniorherrar 749 740
Seniordamer 318 321
Juniorherrar 119 102
Juniordamer 45 37
S:a aktiva 1231 1200
Passiva 142 118

S:a medlemmar 1373 1318

D35 var på Vetlanda GK söndagen 31 maj för 
att göra sitt för vår klubb. D35 spelar i division 
2 västra Småland som innefattar följande lag: 
Lagans GK, Nässjö GK, Alvesta GK, Tranås GK, 
Skinnarebo G&CC, Vetlanda GK, Glasrikets GK 
och Lanna GK.

I strålande sommarsol spelades det först foursome över 9 
hål och sedan singel över 18 hål.

Temperaturen var hög, runt 30 grader med endast några 
lätta vindpustar. Några tog till sitt paraply för att skydda 
sig från solen. Det fanns gott om fåglar vid vattenhålen. 
Fåglarna vaktade sina ungar med ett aggressivt fräsande, 
för att komma nära bollen fick man ta till sin bag som 
skyddsvägg. På andra hål fanns det kaniner/harar som lugnt 

och stilla utan rädsla för golfbollar tuggade i sig det saftiga 
gräset för att stilla sin hunger.

Banan har flera dogleg-hål och på många hål kändes det 
som det bara gick uppför. Banan var grön och fin, dock var 
många greener skadade och saknade gräs fläckvis. Putt-
ningen blev svår då det var snabbt och hoppigt.

Laget bestod av Lotta Bäcklund, Carina Kronstedt, Anette 
Johansson och Karin Johnsson.

Dagens resultat gav oss en 4:e placering av 8 lag. Anette 
stod för bästa singelspel med 90 slag. Resultatet kommer att 
försvaras på Glasrikets GK i augusti där nästa tävling sker.

Strålande golfväder när  
D35 spelade seriespel

Ställning D35

1. Glasriket GK  379
2. Tranås GK  381
3. Skinnarebo G&CC 382
4. Lagans GK  397
5. Vetlanda  401
6. Alvesta GK  402
    Lanna GK  WO
    Nässjö GK  WO
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FOTOTÄVLINGFOTOTÄVLING
Bästa bilden från 
golfveckan 2009
Lagandan inbjuder till fototävling. Vi tänker utse bästa bilden
från årets golfvecka. Det kan vara en spelbild eller en naturbild,
gemenskapsbild eller en tokig bild. Det enda kravet för att få 
deltaga är att det är en bild som har koppling till klubbens
golfvecka 2009. Redaktionens tanke är ett publicera 
vinnarbilden på första sidan i nästa nummer av Lagandan. 
För att vara lämplig som förstasides bild bör den vara högre än
vad den är bred. Men det är inget krav, bästa bilden vinner.

Skicka ditt bidrag på mail till sara.karlsson@ljungby.nu senast
den 31 juli. Märk ditt mail ”Fototävling”. 
Du får deltaga med flera bilder om du vill.
Lagandans redaktion är jury i tävlingen.
När du deltar i fototävlingen ger du
klubben rätt att kostnadsfritt publice-
ra dina bidrag i Lagandan 
eller på klubbens hemsida. Första
pris är två greenfeebiljetter till valfri
Smålandsklubb. (Gäller på nästan
alla klubbar). Vi räknar med flera
pristagare. Alla som får sin bild 
publicerad får pris.

Seriespel Smålandsserien

Klubben deltar i smålandsseriens 
seriespel med nio lag. De deltagande 
lagen är uppdelade efter ålder och 
kön. Damerna spelar i D35, D50 och 
D60 och herrarna i H22, H35, H45, 
H55, H65 och H75. De båda äldsta 
herrlagen spelar fyra gånger och 
övriga lag spelar två gånger under sä-
songen. I seriespelet spelas slagtävling, 
scratch, dvs. spelaren får inte dra bort 
sitt handicap från antalet bruttoslag. 
Lagets resultat är summan av de bästa 
singelresultaten. En del lag spelar både 
singel och foursome.

H65 och H75 har genomfört två av 
sina tävlingar. I första tävlingen för 
H65 kom Lagan tvåa med 345 slag och 
i andra tävlingen kom de fyra med 382 
slag. I H75 kom Lagansherrarna femma 
i första tävlingen med 282 slag och 
i andra omgången vann de med sina 
186 slag.

Herrarna i H45 spelade sin första 
tävling i Götaström där resultatet blev 
433 slag, vilket gav en fjärde plats. 
H22 och H35 spelade i Lagan. H22 kom 
tvåa på 321 slag och H35 kom trea 
med 320 slag. 

D60 var den 31 maj på Jönkö-
pings GK...
...och spelade sin tävling. De som re-
presenterade Lagan var Etelka Johans-
son, Anita Andersson, Monica Milling 
och Lena Steene. Enligt rapport hade 
de en trevlig och varm dag i backarna 

utanför Jönköping. De hamnade på en 
hedrande 6:e plats. De som vann var 
kanske naturligt Jönköpings damer, 
följda av Glasriket och Alvesta. Tyvärr 
har vi ingen bild på dessa damer, men 
tack för att ni ställer upp och försvarar 
Lagans damgolf.

Karin, Lotta, Anette och Carina i Vetlanda.
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Sponsorgolfen

Ett femtiotal företagsrepresentanter hade 
mött upp på den årliga sponsorgolfen den 11 
juni. Värdskapet delades i år med Canon Busi-
ness Center, var representant Andreas Hellberg 
hade sett till att det fanns ett spännande och 
attraktivt prisbord. Bland annat var det en fin 
digitalkamera som första pris. Canon är ock-
så det företag som ligger bakom vår förenings 
miljösatsning.

Vår headgreenkeeper Lennart Svensson och hans ”Green 
team” hade putsat och ansat banan minutiöst som nu var 
bättre än någonsin. Greenerna var nerklippta maximalt och 
fairwayn var figurklippt. Därtill såg vi med spänning fram 
att pröva den nya utslagsplatsen på hål 16.

Tävlingsformen var poängbogey med kanonstart och del-
tagarna var ivriga att komma iväg efter Tuans goda lunch. 
Väderspågubbarna eller gummorna hade ju varnat för ett 
rejält oväder framemot kvällningen. 

Kampen kunde dock avgöras i ett överraskande fint väder 
och det kom endast några regnstänk mot slutet av efter-
middagen.

Många fina resultat redovisades och vinnare blev Mattias 
Svensson från Smålandslogistik som med sina 38 poäng gick 
på banans par. Mattias lyckades bl a göra imponerande 4 
birdies. På andra plats kom McDonalschefen Ulric Zinnerfors 
från Värnamo, som också fick ihop 38 poäng trots att han 
pga arbete dök upp i sista minuten. Bronsplatsen belade 
Björn Magnusson från Barsebäcks GK.

Canon hade också utlyst pris för long drive och närmast 
hål. Bäst här med imponerande resultat hade Peter Kardum 
från Lagans Byggnads och Helen Nyman från Combi Wear 
Part.

Bäst precision när de gällde, visade bankdirektören Uno 
Salomonsson från Swedbank på hål nr 16.

Canons representant Andreas Hellberg, trea från vänster, omgiven av samtliga vinnare i sponsorsgolfen.

Text: Carl-Johan Roubert
Bild: Sara G Karlsson
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Långt från golfen 
– och tillbaka

Text & bild: Sölve Rydell

Har just vandrat över bergen, fem hål långt. 
Såg ut över Kosterfjorden, registrerade grund 

och grynnor, trånga farleder, kala skär, långsamt 
lyfta ur havet av den osynliga landhöjningen. 
Som ett jättelikt golfhål till sjöss ligger den där, 
med samma svårigheter att ta sig från hem-
mabryggan till bortahamnen som från tee till 
green på land. 

När jag står på det 43 meter höga Knutsberget kan jag 
se in mot Sannäsfjorden och Mjölkeröds golfbana i grön-
skan bakom. Det var där jag en gång spelade med en prat-
glad norrman, direktööör för en av de mest kända banorna 
i Spanien och som hade Floooridabollar att sälja till mig för 
en krona styck. ”Du kan ju alltid stå på stranden och slå dem 
ut i haaaavet,” sa han. Nej tack, tänkte jag.

Tänker i stället på Claes Ryberg, Gustav T som discjockey, 
en glad västgöte på golfbanan. Vi gick i samma fyrboll nyli-
gen, han körde golfbil, spelade från rött. För bara några må-
nader sedan låg han svårt sjuk och opererades fyra gånger 
på fem dagar. Cellgiftbehandlingar och konstanta infek-
tioner tog ner honom. Det fanns dagar det inte var mycket 
med honom. Nu stod han på tee igen. Musklerna hade inte 
återfått sin spänst, men han slog mjukt, varsamt och rakt 
och kom i hål på par och bogeys med ett närspel som fort-

farande bevisade att han tidigare haft tolv i handicap. 
Golf kan vara en lycka att spela, men det finns olika 

nivåer också av lycka, framförallt om den ställs mot en an-
nan och svartare fond än morgonens friskhet eller kvällens 
stilla värme. Vi andra kände hans lycka över att vara tillbaka 
på banan, att åter kunna göra det han alltid kunnat. Det är 
klart han misströstade när smärtan plågade och hopplöshe-
ten belägrade sängen, som vi alla gör när skador, sjukdomar 
och slutligen ålder tar ifrån oss kraft och förmåga, tillfälligt 
eller för alltid. 

För Clas var det tillfälligt. Han ska tillbaka och på den 
vandringen är golf inte att förakta. Där finns gemenskapen 
och där finns det skapande och levande ögonblicket, det 
som lär oss att bättre både hantera bollen och livet. Att få 
en vit golfboll att röra sig mot den blå himlen i en bana 
runt jorden, om så bara för några sekunder, att någorlunda 
kunna styra den, bestämma dess båge och färd, är en fin 
parabol för livet och vad vi själva kan göra av det. 

Tror att Clas kommer att lyckas ganska bra med det igen. 
Från gul tee. Och utan golfbil. 

Själv ska jag just gå ner till sjöbodens brygga och sjösätta 
båten. Det är en helt annan resa.

Det är tidig morgon på vår sommarö i norra Bohuslän. Vinden står stilla över ha-
vet, vid horisonten reser sig Ursholmarna med sina båda fyrtorn, Sveriges västli-
gaste.  Allt klarblått och stilla, några pilsnabba svalor klipper sönder himlen och 
släpper ner några bitar av den till oss på jorden.

Claes 
Ryberg
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I år har klubben startat upp 
med gruppträning. Man an-
mäler sig till samtidig trä-
ning vid 10 tillfällen. Tider 
och dagar är förutbestämda 
från början. Varje grupp be-
står av 8-9 personer.

När Lagandan gjorde ett besök på 
en av träningarna var puttinggreen 
full av aktivitet. Träningen leds av 
Kalle Gustavsson, som är en av de 
tränare som klubben knutit till sig 
den här säsongen. Kalle har varit 
verksam på Växjö GK i många år och 
har dessutom haft landslagsupp-
drag, berättar att han har mycket 
goda erfarenheter av den här typen 
av träning. 

Vi jobbar med olika moment vid 
olika tillfällen. Puttning, närspel 
(såväl låga som höga inspel), bun-
kerslag, fairwayslag och utslag. Man 
tränar och diskuterar också använd-
ning av olika klubbtyper. 

Nästan alla förbättrar sin golf ef-
ter en sådan här träning, dessutom 
kommer man samman med andra 
golfare och har trevligt tillsammans 
avslutar Kalle Gustavsson.

Program och tider för träningarna 
finns på klubbens hemsida. Du kan 
även hämta det på kansliet.

Gruppträningen har 
blivit en succé!

Torbjörn Persson är helnöjd med 
träningen så här långt. Det här kom-
mer verkligen att utveckla min golf 
säger Torbjörn. Det är särskilt det 
långa spelet som Torbjörn hoppas 
kunna förbättra med Kalles hjälp.

Roger Svensson har varit borta 
från golfen i närmare 10 år. Roger 
berättar att han opererats för disk-
bråk och nästa hade gett upp hoppet 
att kunna återuppta golfen. Men att 
börja igen har fungerat utmärkt och 
ett sådant här träningsupplägg är 
helrätt för mig säger Roger. Här får 
man konkreta tips som man direkt 
märker ger resultat.  

Lotta Kaergaard-Fogelberg som 
spelat golf i 5-6 år är också nöjd 
med kursen. Kalle är suverän på att 
förklara på ett sätt som jag kan ta till 
mig. Lotta känner att hennes närspel 
kommer att förbättras. Nu skall det 
bli slut på att toppa bollen som jag 
ofta gjort tidigare säger Lotta.
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Margareta Cedvik tränar puttning med hjälp av Peter.

Nu är säsongen i full gång. Som 
tränare och därmed utomhusarbetare 
har man ett speciellt förhållande till 
vädret. Dåligt väder med regn och 
blåst innebär sämre förutsättningar 
för eleverna. Spelet i sig är svårt nog. 
När maj och april passerat kan vi kon-
statera att vädret varit suveränt. Som 
nya tränare på klubben har vi också 
hunnit att bekanta oss med klubben 
och er medlemmar. Efter vad vi hör är 
banan bättre än på flera år, samtidigt 
som flera av grannklubbarna verkar 
ha haft lite problem med greenerna. 

Från tränarens perspektiv tittar man 
också hur anläggningen ser ut för att 
kunna bedriva utbildning och träning. 
Kombinationen med 18 hål och en 
9-håls bana är suverän. Vi har en fin 
range med en Par-3 håls bana som 
håller en hög standard. Det är med 
andra ord väl ordnat med få saker att 
önska. Kanske då en linbana mellan 
klubbhuset och rangen! 

Både undertecknad och Peter kom 
in i verksamheten ganska sent vilket 
gjorde att det inte fanns så mycket 
tid att fundera kring träningsuppläg-
get. Vi har erbjudit framför allt tre 
olika former, lektioner, kurser och 
Öppna Pass. De sist nämnda fungerar 
på så sätt att det finns fyra olika tider 
i veckan där du som medlem kan 
anmäla dig till träning i grupp. Vi har 
sedan ett rullande schema för inne-
hållet där vi alternerar mellan sving, 
putt och närspel. Till en början var 
intresset lite svalt men vi ser att allt 
fler upptäcker detta alternativ. 

Nu när sommaren är i antågande 
har vi lagt upp ett sommarprogram, 
du kan läsa mer om de olika alterna-
tiven på nästa sida. Gemensamt är att 
vi tänker oss att man under somma-
ren inte vill binda upp sig för en fast 
tid i flera veckor. Det finns ju trots 
allt andra saker än att spela golf. Du 

kommer att kunna vara med på hel 
eller halvdagars träning, till småländ-
ska priser. Lektioner kan köpas i paket. 
Tiderna och innehållet bestämmer du 
då själv. Varför inte prova att använda 
videokamera för att verkligen se vad 
du gör under någon av lektionerna?!

Vi har som många andra klub-
bar sett att en stor del av klubbens 
medlemmar har HCP 36+. Vi kom-
mer att göra en speciellt utbildning 
som sträcker sig över en halvdag för 
den gruppen. Du som tillhör dessa 
kommer inom kort att få ett brev 
hem i brevlådan med erbjudande om 
träning. 

Om du har tankar och idéer om hur 
du vill ha träningen utformad vill vi 
gärna komma i kontakt med dig. Ring 
eller skicka ett mail.

vid pennan
Calle

Träning - bli bättre med oss

Öppet Pass Tider & Dag

Onsdag
16.00-17.00 Öppet Pass1

Torsdag
16.00-17.00 Öppet Pass2

Söndag
13.00-14.00 Öppet Pass3
14.00-15.00 Öppet Pass4

Erbjudande
Lektionspaket

Fem lektioner enligt  
följande:

2 st. 50 min.
3 st. 25 min. 950 kr

Mer information och erbjudanden finns 
på hemsidan!
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LAGAN 

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Till sist…

GOLFVECKA I LAGANGOLFVECKA I LAGAN
6–11 juli

Tävlingssponsorer

Måndag 6 juli
Första start 06.00
Klass A, B, C poängbogey
Anmälan senast söndag 5/7 kl 11.00

Tisdag 7 juli
Första start 06.00
Irish greensome, 2 klasser poängbogey
Anmälan senast måndag 6/7 kl. 11.00

Torsdag 9 juli
Första start 06.00
Foursome, 2 klasser slag
Anmälan senast onsdag 8/7 kl. 11.00

Fredag 10 juli
Scramble, 3-mannalag, slag
2 st kanonstarter, max 84 lag
2 prisutdelningar
Anmälan senast torsdag 9/7 kl. 11.00

Lördag 11 juli
Första start 06.00
Bästboll, 2 klasser Mix och Ej mix
poängbogey
Anmälan senast fredag 10/7 kl. 11.00

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

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

Välkomna!


