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Årets golfsäsong har inte 
börjat lika positivt som fö-
regående år för vår klubb. 
Den sena våren ledde till att 
vi öppnade våra banor se-
nare i år. Den regniga och 
kalla våren har också lett 
till att vi hittills har tappat 
ca 40 000 kr i greenfeein-
täkt jämfört med föregåen-
de år.

Ca 150 gamla medlemmar har 
ej hört av sig och ej heller betalat 
medlemsavgift varför dessa nu tagits 
bort ur vårt medlemsregister. Vi har 
för närvarande 22 nya golfare under 
utbildning och har plats för att ta in 
fler medlemmar. Känner du någon 
som är intresserad av och vill börja 
spela golf så hjälp vår klubb att re-
krytera nya medlemmar. Vi har både 
plats och behöver fler medlemmar.

Vår marknadskommitte har svå-
righeter att hitta nya sponsorer och 
att sälja sponsorpaket till våra gamla 
sponsorer i den omfattning vi gjort 
under tidigare år, på grund av den 
rådande konjunkturen i vår region. 
Även här ber vi om hjälp från våra 
medlemmar att komma med tips på 
företag och institutioner som kan 
vara intresserade av ett samarbete 
med vår golfklubb.

För att kompensera de lägre 
intäkterna under golfårets inledning 
har vi därför tvingats hålla igen på 
kostnadssidan så mycket det går.

Våra banarbetare har gjort ett 
mycket bra jobb även denna vår och 
vi har en anläggning i bra skick. Vi 
har fått många positiva signaler från 
vårt ombyggda hål 16 från både 
medlemmar och gäster. Vårt nya 
kansli och shop har också mottagits 
på ett mycket positivt sätt.

Golfhälsningar med hopp om en bra 
golfsäsong för alla våra medlemmar!

Bert Nordholm

Ordföranden
har ordet

Bert N
ordholm

Innehåll Nr 2 2010
Anslagstavlan 3
Mingelupptakt med damerna 4
Kall start på säsongen 5
Kanonstart 6
Inför golfveckan 2010 7
Laganjunior uttagen till breddelitsatsning 8
Tävlingarna har startat! 9
Friskvård på korthålsbanan 10
Rockin’ Robin 10
Gökottegolfen 11
Kampen om Gubbaklubban har börjat! 12
Oldboysens hemliga resa 14
Klirr i kassan 15
Ta med en ”gratis”-kompis 15
Vattenhinder 16
Bankommittén informerar 16



Lagandan 2 - 2010 • 3

Den färskaste informationen 
och de senaste nyheterna 

får du på klubbens webbplats 
www.lagansgk.se

med webbtidningen

direkt

Vår tränare, Calle, har gjort ett träningsprogram som du kan hämta i kansliet.

I vagnboden finns 
lediga överskåp, hyra: 

300 kronor/år.

Bemanna Pay & PlaybananDu som vill bemanna Pay & Playbanan några timmar får tillbaka ”städavgiften” på 200 kronor. De som stått där har verkligen gjort nytta. 

Ljungby profiLprogram 1.0
Logotype, färger, typografi, användningsexempeL
2009-12-01

Dags att gallra eller avverka? Tillsammans med oss och våra 
erfarna entreprenörer får du som skogsägare ett garanterat bra 
resultat. Både i skogen och plånboken. 

Vi kan också hjälpa dig med skogsvård, skogsbilvägar och 
certifiering enligt FSC och PEFC. Kontakta mig gärna för  

kostnadsfri skoglig rådgivning!

www.sydved.se

Bo Eriksson, distrikt Halmstad 
Tel. 01046-786 35 
bo.eriksson@sydved.se

Ett garanterat bra resultat.

Matkuponger!

Hämta dina ”matkuponger” i kansliet. 

Detta gäller alla seniormedlemmar på 

18- och 9-hålsbanan. FEL TELEFONNR!!! 
Klubbens telefonnr 
är 0372-30450. 
Bl a har telefon- 
katalogen Lokal-
delen fel nummer.

Lämna din e-post-adress till kansliet!

Nybörjar-

kurser ord-

nas löpande!
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Text: Anita Andersson

Birgitta och Heléne var glada vinnare vid damnians första 
tävling, en scramble.

Damerna har kommit igång med både sin 
måndagsgolf och sina tävlingar på onsdagar-
na. Omkring 20 damer har deltagit vid de oli-
ka tillfällena.

Nytt för i år när det gäller damernas vandringpris är att 
de som deltager i tävlingen får en lott på avslutningen. 

Anslagstavlan i klubbhuset för damerna är flyttad till 
omklädningsrummet. Spelplanen för vårt eget matchspel 
finns uppsatt på anslagstavlan. En lista är även uppsatt 
där man kan anteckna sig om man är sugen på att spela 
och inte vill gå ut ensam.

Mingelupptakt med damerna

Damernas upptakt i april började 
med mingel i den nyöppnade shopen.
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Smedjegatan 3, 341 30 Ljungby

Tel: 0372-10863
Hemsida: www.onska.se
Mail: ljungby@onska.se

Välkommen till din present- och 
inredningsbutik i Ljungby. 

Kom in och registrera dig i vår lokala 
kundklubb så kommer du att få förmånliga 

erbjudande på sms eller mail. 

Hos oss hittar du ett stort urval av 
produkter från marknadsledande leverantörer 

inom Design, Glas/Porslin, Bestick, 
Husgeråd, Smycken

Välkomna!
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Sist jag skrev inledde jag med att kommente-
ra den långa och snörika vintern. Vädret har 
fortsatt att visa sig med sin blygsamma sida, 
kallt och blåsigt. Efter en trög start med trä-
ningen och spelet på banan har det nu kom-
mit igång på allvar. Vi har startat kurser-
na för året och det blir nästan fullt i alla de 
grupper som vi planerat. 

De allra yngsta juniorerna är igång och nästan 50 styck-
en tränar i sin grupp antingen på onsdag eller på sönda-
gar. En ny aktivitet som juniorerna och deras anhöriga 
kan vara med på i år är något som valt att kalla ”Öppen 
Range” - det innebär att de kan på tisdagar kan komma 
och träna på rangen 19.00-20.00 eller 20.00-21.00.  
För 10 kr för junior kan de slå hur mycket de vill under en 
timme. Aktiviteten är givetvis öppen för juniorer som inte 
deltar i träningen också.

Som tränare ligger såklart träning och förbättring mig 
varm om hjärtat. För att göra träningen både roligare och 
mer utvecklande utan att jag är på plats finns det nu två 
nya saker för er att göra. 

Närspelsbana vid klubbhuset
I kansliet kan ni hämta en scorekort för att spela en bana 
som ligger finns på området vid puttninggreen. Ni kom-
mer att kunna spela banan på två sätt som skiljer sig åt 
för att träna er på olika sätt. Ni som varit där kan se att 
jag målat upp cirklar kring hålen för att enkelt kunna se 
vilken poäng ert slag ger er. Snälla - slå inte slag från den 
finklippta delen kring hålen - torvmärken är inte kul att 
se!

7 Träningspass
Jag har satt samman sju enkla men effektiva träningspass 
som ni kan genomföra på egen hand. Att träna på rätt 
sätt är nödvändigt för att bli bra, ofta är det enkla saker 
som du gör många gånger som leder till förbättring. De 
finns att hämta i kansliet.

Kall start på 
säsongen
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Text: Calle Gustavsson

All träning börjar med uppvärmning.

Juniorträningen är både lek och allvar.

Jag vill också passa på att göra reklam för 
de träningsdagar som ni kan vara med på 
framöver. 

De finns i två varianter, dels en som sker en halvdag och 
dels en som sker en heldag. Heldagen innehåller också 
spela på banan. Ni kan läsa mer om detta i träningspro-
grammet som finns på hemsidan. 

Datum för respektive dag är:
Halvdagen är datum 21/6, 6/7 och 3/8
Heldag är datum 22/6, 29/6, 5/7 och 9/7

Anmälan sker på hemsidan under Pro-fliken eller genom 
samtal till kansliet.
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FOTOTÄVLINGFOTOTÄVLING
Bästa bilden från 
golfveckan 2010
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 2010. 
 
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.

De flesta tävlingar i år kom-
mer att genomföras med  
s k kanonstart (engelskans 
”shotgun”). Anledningen är 
att samtliga deltagare både 
startar och blir färdiga vid 
samma tidpunkt. Härigenom 
kan deltagaren bättre pla-
nera sin dag och föreningen 
kan utnyttja anläggningen 
optimalare.

Vi tillämpar s k omvänd startföljd, 
vilket innebär att den första bol-
len går ut på hål 1, boll nr 2 på hål 
18, boll 3 på hål 17 osv. Vid många 

deltagare kan man också tillåta två 
bollar på varje hål, dock med ca fem 
minuters mellanrum. 

Om samtliga hål fylls upp vid start, 
dvs hål 1-18-…-2, kommer tävlingen 
att belägga banan drygt fyra tim-
mar. Skulle däremot vi ha ett halvt 
startfält, dvs hål 1-18-..-11, kommer 
de som startar på 11 att passera förbi 
hål 1 efter ca 2 timmar. Efter denna 
passage kan vi då släppa ut andra 
medlemmar/greenfeegäster som vill 
gå en runda.

Innan tävlingen finns det också 
möjlighet att gå ut på banan, under 
förutsättning att kanonstarten inte 

sker på samliga 18 hål. Om vi antar 
att startfältet återigen använder 
hälften av hålen, dvs hål 1-18-..-11, 
är det möjligt att icke tävlanden kan 
gå ut ca 2 timmar innan kanonstar-
ten. De kommer då att få fritt fram i 
stort sett hela tävlingen. Skulle någon 
gå ut ca tre timmar innan kanonstar-
ten, kommer dessa att stoppas upp av 
tävlanden på säg runt hål 14 eller 15. 

Alltså, vill du gå en träningsrond då 
vi har kanonstart, var snäll och kolla 
med kansliet hur många startande 
det blir och på vilka hål. Då får du 
möjlighet att gå ut en stund innan 
tävlingen eller några timmar efter att 
den har startat.

Kanonstart! Text: Carl-Johan Roubert



Lagandan 2 - 2010 • 7

Vecka 28 spelar vi golf sex dagar i 
sträck, måndag till lördag. Som vanligt 
är det ett blandat tävlingsutbud med 
både singelspel och lagspel. Du som 
vill tävla alla sex dagarna gör det, du 
som nöjer dig med några tävlingar gör 
det. Ett är säkert, det kommer att vara 
liv och rörelse på banan och i klubb-
huset under veckan, från tidig morgon 
till sen kväll. De flesta dagarna går första 
start klockan 6:00.

Måndagens singelspel
Tävlingarna inleds på måndagen med en 
singeltävling där Svetruck är sponsor. 
Klass A spelar slagtävling och klasserna B 
och C spelar poängbogey. 

Irish greensome på tisdag
Den andra dagen sponsras tävlingen 
av Strålfors. Då spelar vi Irish greenso-
me i två klasser. 

I Irish greensome är man två spelare 
i ett lag. Båda spelarna slår ut sina 
bollar från tee. Andra slaget slår 
spelare A på spelare B:s boll och spelare B 
på spelare A:s boll. Efter det väljer laget 
vilken boll man vill fortsätta på, för att slå 
vartannat slag till hål. Om man valt den 
boll A slog andra slaget på så ska B slå det 
tredje slaget. På par-3 hålen bestämmer 
man boll efter utslaget.

Onsdagens 36 hål singel
Onsdagens 36-hålstävling har fräschats 
upp. I år spelar vi eclectic, vilket innebär 
att den bästa scoren på varje hål räk-
nas. Om jag t.ex. har 7 slag på hål 1 den 
första rundan och 5 slag den andra så är 
det 5 slag som räknas. Detta betyder att 
man kan få ett väldigt bra resultat totalt. 
Sponsor är ELTT.

Torsdagen på två banor
Även torsdagen bjuder på en nyhet. 
Shopen är sponsor och vi spelar både 
18-hålsbanan och 9-hålsbanan. Tävlingen 
är en partävling och den delas i tre delar. 
De första nio spelar vi Bästboll, nästa nio 
Greensome och de sista nio Foursome. 

I bästboll spelar var och en på sin boll 
och man räknar parets bästa resultat på 
varje hål. I greensome slår båda spelarna 

Text: Sara G Karlsson

Som traditionen bjuder ordnar 
Lagans golfklubb en hel vecka 
med golf i juli. Denna vecka 
blir det extra liv och rörelse på 
klubben.
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Vattenbesök under golfveckan 2009.

Inför 
Golfveckan 2010

ut från tee. Andra slaget slås på den 
boll som laget väljer. Fr.o.m. andra 
slaget slår man vartannat slag. Four-
some innebär att spelarna slår ut på 
vartannat hål, t.ex. spelare B från 
jämna hål och spelare A från udda 
hål. Hela tiden slår man vartannat 
slag.

Fredagens scramble
På fredagen är det dags för klubbens 
egen tävling. Det blir två kanonst-
arter med två separata tävlingar. Tre 
personer bildar lag. Alla 3 slår ut sina 
bollar. Lager bestämmer vilken boll 
som har bäst läge och sätter en pegg 
där. Samtliga i laget placerar sin 
boll inom ett scorekort från peggen 
och slår sitt andra slag därifrån. Så 
fortsätter man tills bollen är i hål.
 
Lördagens bästboll
Golfveckans sista dag spelas yt-
terligare en partävling, en bästboll. 
Tävlingen är en poängbogey och 
Electrolux är tävlingssponsor.

Saknar du spelkompis?
Om du vill spela i ett lag men inte 
har någon att spela med så kan du 
anmäla dig till kansliet som parar 
ihop dig med någon annan som 
saknar spelkompis.

Speciellt i golfveckan
Lite extra kul med golfveckan är att 
ute på banan kan det förekomma 
glada överraskningar på några hål. 
Tävlingsavgiften är 10 koronor högre 
just denna veckan. Dessutom kom-
mer det att finnas en insamlings-
bössa till Barncancerfonden där du 
kan bidra med en frivillig summa. I 
samtliga tävlingar räknas nettosco-
ren.

Anmälan
När veckan närmar sig kommer det 
bl.a. att finnas annons i Smålänning-
en, affischer i klubbhuset och infor-
mation på hemsidan. Du anmäler dig 
som vanligt på www.golf.se.

Paus på 14:e tee. Även om det blev kö på tee ibland så ser det ju ganska 
mysigt ut med två ”gubbar” på bänken.
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Allt vårt färska kött kommer från svenska gårdar. 
Det styckas och paketeras på plats i butiken, 
fl era gånger om dagen. Du kan alltid 
lita på att köttet håller hög kvalité. 
Vår styckmästare erbjuder alltid 
sin hjälp när du behöver den.
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Ljungby8-21ÖPPET 
ALLA DAGAR

Bra mat till alla

Mästare på 
färskt svenskt 

kött!

Grattis säger vi till Johanna 
Roubert som är uttagen att 
vara med i Smålands Golfför-
bunds breddelitsatsning.  

Varje år väljer man ut ett 20-tal 
ungdomar mellan 13 – 16 år från di-
striktet.  Ungdomarna träffas mellan 
10 – 12 gånger under året på sam-

mandragningar där man sätter fokus 
på olika saker kring golfen. Avsikten 
är ett ge en gedigen kunskap om elit-
golf och vad som kommer att krävas i 
framtiden om man vill satsa vidare. 

När Lagandan kommer i kontakt 
med Johanna är hon sprudlande glad 
för att hon har blivit uttagen. Hon 
berättar entusiastiskt att hon redan 

varit på två sam-
mandragningar, 
en på Ekerum och en i Alvesta. På 
Ekerum var det träning i grupp och 
individuellt under ledning av golfproo 
Fredrik Eriksson, som är den som är 
träningsansvarig för breddsatsningen. 
I Alvesta var det helt fokus på utrust-
ningen. Råd och tips kring materialet 
utifrån ett individuellt perspektiv. 

Johanna berättar att det i år ingår 
14 killar och 9 tjejer i breddsatsning-
en. Hon berättar vidare att hon spelat 
golf i 5 år och att hennes handicap nu 
är 9,2! Självklart kommer jag att satsa 
på golfen. Särskilt nu när jag kom-
mit med i breddelitsatsningen. Hon 
planerar för att läsa på golfgymna-
sium och ser redan fram emot nästa 
lägersammandragning, på Ekerum i 
slutet av juni. 

Lagandan önskar: ”Lycka till!” 

Laganjunior uttagen till 
breddelitsatsning

Text & foto: Sonny Knutsson

Johanna Roubert
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Tävlingarna har startat!

Vi har klarat av Gökottegolfen och 
tävlingen den 23 maj, båda med ka-
nonstart. I juni stundar en partävling 
som klubben och Konecranes spons-
rar samt ungdomarnas klubbkval till 
Scandia cup. 

Algarve Trophy
Dessutom spelas Algarve Trophy i 
juni. Denna tävling är samma som vi 
hade förra året. I år måste dock minst 
en person i laget vara senior. Algarve 
Golf Trophy 2010 består av sex kval-
tillfällen (på Lagan, Holm, Ängelholm, 
Söderåsen, Grödinge och Svalöv), där 
vinnande paret från respektive kval 
går vidare till finalen i underbara 
Algarve i november. (För finalisterna 
ingår flyg, transfer, hotell, frukost, 
greenfees och avskedsmiddag i sam-
band med prisutdelningen.) Dessutom 
finns ett prisbord, värt ca 25.000 kr, 
per kvaltillfälle.

Rotarygolf
Den 2 juli står Ljungby-Kungshögen 
Rotaryklubb som arrangör. Detta är 
en välgörenhetstävling som har lite 
högre startavgift. Behållningen går 
till Rotarys projekt att utrota polion 
i världen. Även icke Rotaryaner är 
välkomna att spela i denna tävling 
som har många priser.

Smålandscupen
Tävling igen, den 4 juli då vi spelar 
klubbkval i Smålandscupen. Detta är 
en partävling, bästboll och det måste 
vara minst 100 spelare för att täv-
lingen ska genomföras. Första pris är 
en resa till Alicante för finalspel. En 
av spelarna i laget måste ha fyllt 18 
år. I tävlingen ingår flera småtävling-
ar såsom Putten, Chippen, Närmast 
hål och Längsta drive.

Klubbmästerskapet
Helgen 7 och 8 augusti spelas 
klubbmästerskapet. Detta är en 
tävling endast för klubbmedlemmar. 
Tävlingen är en scratch-tävling där 
du måste håla ut, med andra ord en 

riktig utmaning. Förra året var vi fler 
spelare än år 2008, antalet damer var 
dubbelt så många som året innan. 
Det vore roligt om ännu fler vå-
gar anmäla sig till denna ”riktiga” 
golftävling.

Barncancergolfen
I augusti har vi två tävlingar till 
förmån för barncancerfonden. I den 
första är Nordea sponsor och den 
andra sponsras av Strålfors. Dessutom 
kommer en extra guldtia att tas ut i 
startavgift till förmån för Barncan-
cerfonden.

Hogland Masters
Detta är en semifinaltävling. För att 
kvalificera dig till den måste du spela 
ett klubbkval på någon av ett antal 
utvalda banor senast 15 juli. Täv-
lingen är för alla golfare födda 1995 
eller tidigare, men du får inte ha 
högre handicap än 25,4. Sverigefinal 
spelas på Kyssinge GK i september. 
Fem finalvinnare åker till Thailand, 
HuaHin i början av november för att 
representera Sverige.  

Kolla www.hoglandgolf.com

Röd Tee
Damernas tävling för alla från röd 
tee är mycket populär. Efter tävling-
en serveras mat och alla spelare får 
pris. Tävlingen spelas i september.

Lagans GK
Klubben står för ännu en tävling i 
september, en bästboll med kanonst-
art. Denna tävling är en slagtävling. 

Gåsagolfen
Den 3 oktober avslutas säsongen med 
den traditionella Gåsagolfen. Detta är 
en singeltävling med kanonstart.  

Prisutdelning
Av artighetsskäl till tävlingssponso-
rerna är spelare som placerar sig på 
prisplats skyldig att själv närvara vid 
prisutdelningen, i annat fall förverkas 
rätten till pris.

Text & foto: Sara G Karlsson

Rotarygolfen brukar loka spelare från 
många andra klubbar. Irene och Stig 
Malmsten är trogna besökare.

Sponsrade tävlingar, egna tävlingar, välgörenhetsgolf och 
kvalificering till spel utomlands.
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Friskvård på korthålsbanan

Rockin’ Robin

Hjärt- och lungsjukas för-
ening håller igång med 
många aktiviteter. Bland an-
nat spelar man golf på vår 
korthålsbana.

När jag ringer Lasse Oscarsson, som 
är samordnare för golfen, hälsar han 
mig välkommen till korthålsbanan 
på tisdag. När klockan närmar sig 10 
kommer den ena efter den andra och 
packar ut klubborna ur bilen. Vi hälsar 
och tävlingsledaren Janne Hermans-
son tar över. Tolv personer har kom-
mit, Janne talar om vilket handicap 

var och en spelar på i dag och skickar 
ut tre fyrbollar på banan.

Gruppen består av både ”golfare” 
och ”ickegolfare” och därför har man 
skapat egna handicap-regler för att 
kunna jämföra sina resultat med 
varandra. Som handicapgrundande 
spelas en runda på 9 hål och handicap 
blir det antal slag som man har mer 
än 27. Efter varje runda justeras sedan 
handicapet inför nästa gång.

Spelarna är överens om att detta är 
ett av de bästa sätten att få friskvård. 

– Vi är ute i friska luften och rör 

oss samtidigt som vi har roligt och får 
social samvaro. 

– Banan är en aning svår för dem 
som inte spelat golf tidigare, säger 
Erik. Framför allt är bunkrarna för 
djupa säger Siv, med glimten i ögat. 
Samtidigt är alla medvetna om att 
många golfare tränar närspel på 
korthålsbanan och behöver utma-
ningarna.

Lasse hälsar fler välkomna till kort-
hålsbanan på tisdagar och torsdagar 
klockan 10:00. Du behöver inte vara 
med i Hjärt- och lungsjukas förening 
för att deltaga i golfspelet.

Hjärt- och Lungsjukas förening i 
Ljungby har cirka 800 medlemmar. I 
föreningen finns både personer som 
drabbats av sjukdom och stödjande 
medlemmar. Förutom golf finns ak-
tiviteter som stavgång, boule, lined-
ance, cykling, bangolf, vattengympa, 
kortspel, matlagningskurser och 
rökavvänjning.

Text & foto: Sara G Karlsson

Sargit Karlsson på första tee. Sargit 
är tillsammans med Gösta Varnefalk, 
som nyss fyllt 88, de äldsta deltagarna 
i gruppen.

Robin Robertsson lyckades bra 
i Danmark där han spelade 
andra omgången av Ecco Tour 
i pingsthelgen. 

I kylan och snålblåsten hittar jag 
Robin på övningsbanan vid vårt 
klubbhus. 

Robin är proffs och får ta emot 
pengar som vinst när han spelar bra. 
Han har valt att tävla på den Danska 
touren dels för att han har släktingar 

där som låter honom sova över och dels 
missade han det svenska kvalspelet. 

Robin ska tävla nästan varje helg, 
tävlingar över en, två eller tre dagar. 
Han har anmält sig till en del svenska 
tävlingar men är osäker på om han 
kommer med i dem. 

Vi önskar Robin lycka till med livet på 
touren och säger: 

– på återseende i nästa nummer av 
Lagandan.

Text & foto: Sara G Karlsson
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Text & foto: Ulla Sibner

Efter en kall och regnig vår blev 
deltagarantalet något lägre än vad 
det brukar vara. Trots att temperatu-
ren bara var ca 7 grader och molnen 
hängde strax över huvudet på oss blev 
det en skön runda för de flesta.

Ett gäng hörde till och med göken, 
men han lät lite rosslig så han gol väl 
för att hålla värmen. Man märkte att 
bollen inte gick så långt i den fuktiga 
luften, den blöta men mycket gröna 
banan gav inget extra rull så det var 
bara att försöka göra så många bra 
slag som möjligt för att ta sig framåt.

Det blev högre luft och det lilla 
duggregnet försvann och det blev 
egentligen ganska bra golfväder. 
Vår bana är i mycket bra skick och 
greenerna är fantastiskt fina trots den 
långa vintern. Tack alla som arbetar 
med att hålla den i trim. Den nya 
layouten på hål nr 16 blir nog väldigt 

bra när vi får börja använda den 
nybyggda teen. Spännande!

Kiosken var välbesökt hela förmid-
dagen, man satt både ute och inne 
och provade Tuans utökade sortiment, 
flera nyheter i form av fina smörgå-
sar med härliga pålägg. Man såg ju 
även fram emot att äta lunchen som 
serverades när alla var klara med sin 
4 timmars golfrunda. Det är smidigt 
med kanonstart och trevligt när alla 
stannar kvar för att utnyttja vår 
restaurang.

Tuan tar hand om oss alla och vi 
tipsade honom om att till nästa års 
gökotta servera sill-frukost efter 
tävlingen och det tyckte han lät trev-
ligt, så det ser 
vi fram emot. 
Påminner om 
att alla fullvär-
desmedlemmar 

kan hämta sina 
rabattkuponger 
på kansliet, de gäller både i kiosken 
och i restaurangen och har ni andra 
önskemål när det gäller kiosken eller 
restaurangen tar Tuan mer än gärna 
emot förslag, han är öppen för alla 
tips!

Tillbaka till tävlingen: Dagens spon-
sor Ryssby Hotell hade varit frikostig 
med presentkort som tillsammans 
med golfbollar delades ut i priser till 
fyra vinnare i varje klass.

Tack till Ryssby Hotell, tävlingskom-
mittén, banarbetarna och alla glada 
deltagare i årets första tävling!    

Lisbeth Gustavsson & 
Jan-Inge Roubert

De två bästa i varje klass:
A-klassen  B-klassen C-klassen
Jonas Karlsson  40 p Kiat Yau Lim  36 p Frank Langer 36 p
Linus Eklund    40 p Linus Olsson  34 p Pierre Thander 34 p

Fikapaus

Årets klassiska första 
tävling bjöd på hes 

gök i ottan!

Jonas Karlsson

Linus Olsson

Kiat Yau Lim

Frank Langer

Årets första tävling började med ”Gökottegolfen” på Kristi Himmelfärdsdag.
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Ingen uppfattade sina problem 
som hinder för det de var på väg att 
göra – och en och annan uppvisade 
faktiskt inga som helst krämpor eller 
nedsättningar. 

Gemensamt för alla var att de i 
tidig morgonstund och med gott hu-
mör gett sig av till Lagan för en dags 
samvaro i golfens tecken.

Vi talar om de 122 män med en ål-
der över 55 år, flera var över 80, som 
den 20 maj samlades på Lagans GK 
för att genomföra årets första deltäv-
ling om vandringspriset ”Gubbaklub-
ban”. Alla tillhör de någon av golf-
klubbarna Växjö, Älmhult, Glasriket, 
Alvesta eller Lagan. 

Frågan är om det finns någon fysisk 
verksamhet som till den grad förmår 

aktivera och engagera personer av 
alla åldrar som just golfen. De old-
timers som denna vårmorgon samlas i 
Lagan är ute efter en eller flera av de 
många incentivs som golfen erbjuder; 
naturupplevelsen, självförverkligan-
det, utmaningen att bli bättre, den 
fysiska träningen, tävlingsmomentet, 
kamratumgänget eller något annat. 
Spelar golf gör de inte av en slump 
utan därför att de vill. 

Kampen om Gubbaklubban 
har börjat! Text & foto: Per Gannerud

De var många med stela leder, flera med mer eller mindre svår hälta, ett antal med tunn el-
ler ingen huvud behåring och hos flertalet hade syn och hörsel passerat bäst före datum. Högt 
blodtryck, diabetes, prostatabesvär och diverse hjärtrubbningar var andra förekommande 
attribut. 

Jan-Ewert checkar in Stig Johansson till dagens tävling. Mats Wallenthin och Anders Andersson väntar tålmodigt.
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Tävlingen om ”Gubbaklubban” 
startade redan 1981 och har under 
åren genomförts med varierande 
spelformer, regler och deltagande 
klubbar. Tävlingen är öppen för alla 
klubbmedlemmar från det år de fyller 
55. Sedan 1997 spelas tävlingen som 
slaggolf och från och med i år till-
lämpas kanonstart. Med kanonstart 
ökar möjligheten att umgås med de 
andra gubbarna eftersom alla kommer 
och går ungefär samtidigt. Snacket 
före och efter spelet är en viktig och 
uppskattad social del av umgänget 
mellan klubbarnas medlemmar. 

Var och en av de deltagande 
klubbarna är värd för en tävling per 
säsong och bjuder då in de andra 

klubbarna till sin bana. Vandringspri-
set går till den klubb som uppnår bäst 
resultat ackumulerat över alla fem 
tävlingarna. Förutom lagtävlingen 
mellan klubbarna om det ständigt 
vandrade priset spelas varje gång 
även en individuell tävling. Deltäv-
lingarna spelas huvudsakligen och av 
tradition med handicap men från i år 
tävlar man också om ett openpris per 
tävlingstillfälle. 

Årets tävling på Lagans GK genom-
fördes under bästa möjliga förhål-
landen - en av årets varmaste dagar 
och helt regnfritt. Banan har efter 
ett utdraget uppvaknande ur vinter-
sömnen äntligen kommit igång. Och 
även om alla fairways inte riktigt 

hunnit växa till sig blev det samlade 
omdömet ”klart godkänt”.  Hål 16 med 
nya ö-greenen ställde till med stora 
bekymmer för många denna dag.

Tävlingsresultatet presenteras på 
annan plats men nämnas bör ändå 
att vinnare blev Lars-Erik Öberg från 
Glasrikets GK med fina 66 slag. Tvåa 
blev Lagans Kiat Yau Lim 68, följd av 
Åke Magnusson Växjö GK 70. Lagans 
nestor Stig Johansson blev fyra med 
70 slag.

Vi som inte lyckades så bra siktar nu 
in oss på revansch den 3 juni då nästa 
deltävling går av stapeln. Vi möts då 
i Alvesta. 

Vår egen Kenneth Mörk var så här glad – före tävlingen!Carl-Gustaf Göthe från Glasriket anländer till Lagan full av 
förväntningar
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Vi fick oss en rejäl smäll över put-
tarmen och en tankeställare över hur 
proffsen har det när vi ser dem missa 
”enkla” puttar. Vi begick vårt stålbad 
på Skepparslövs snabba och åt Kristi-
anstadhållet lutande greener.

Alltnog, vår busschaffis Göran från 
Byholma Buss tog oss via Delary-
Hallaryd-Osby ner till nordöstra Skåne 
med Skepparslövs GK som slutmål. 
Han fintade via en inbromsning vid 
Östra Göinge GK, men fortsatte ett 
tag till och vidare upp på Nävlingeå-
sen där banan ligger inbäddad i gam-
mal skog och med vidunderlig utsikt 
över det skånska slättlandet. 

Under tiden hade vi i vanlig ordning 
försökt svara på Sten Schöns kluriga 
frågor. Att äkta mozzarellaost kom 
från vattenbuffel var det nog bara en 

som visste, nämligen Bengt Jonasson 
som hade rätt på alla frågorna. En 
man för postkodmiljonären måhända? 
Två man svarade rätt vad gäller val 
av bana. Någon sa att de satt jämte 
varandra i bussen, men sådant pliktar 
man inte för enligt gällande oldboys-
regler.

Klubbhusområdet var, som det 
anstår en skånsk klubb, inramat av 
gamla stenhus från förrförra seklet 
och satte en lugnande prägel över 
vår fortsatta dag på banan. Trodde 
vi!! Övningsgreenen som lutande från 
gamla laggårn ner mot restaurangen 
gav oss en första aning om att vi 
befann oss på en åssluttning. En re-
presentant från klubben gav oss också 
före start ett varningens finger om 
lutningen, men att det var så jäkligt 
kunde vi inte föreställa oss förrän ef-

ter rundan när vi räknade ihop slagen. 
100-klubben utökades kraftigt men 
rättvist och man lär så länge man 
lever. Banan var lång, nästan 6000 
meter, men par 73. Inget rull, men 
vädret var bra och gemenskapen god. 

Bill och övriga i arrangörsstaben 
hade som vanligt gjort ett förnämligt 
arbete. Prisbordet som vi själva har 
betalt under året var dignande och 
nästan alla fick ta del av det. Efter 
en dag tillsammans känner vi oss alla 
som vinnare och puttfrossan har vi 
redan glömt.

Tack till alla för en som vanligt 
trevlig resa och inte minst till vår 
chaffis Göran som ”hotade” med att 
ta med sina klubbor till nästa resa!!

Oldboysens hemliga resa 2009
Svininfluensa i all ära men finns det något värre än puttfrossa? Vi 56 oldboysare som förnöj-
samt steg upp vid halv 5 en måndagmorgon i september för att göra vår hemliga resa visste 
inte vad som väntade oss när det gäller spel på och runt greener. 

Text & foto: Janne Åkesson
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Klirr i 
kassan
Lagans golfklubb har an-
sökt om pengar från Dah-
lins biblioteks- och kul-
turfond. Ansökan var på 
185 000 kronor och vi fick 
hela summan. 

Ansökan var uppdelad i 6 punkter:
 marknadsföring vid E4
 mattor och enkel kiosk/recep-

tion vid Pay & Play banan
 träningsredskap
 låneklubbor
 träningsläger
 utrustning till inomhusträning.

 
Nu är det upp till klubben att 
genomföra dessa sex projekt. 

Dalinfonden ger bidrag till bib-
lioteksverksamhet samt kulturell 
och social verksamhet. För att få 
medel från fonden ska verksam-
heten bedrivas i det som tidigare 
var Berga kommun.

Tag med 
en ”gratis-
kompis”
Tag med kompisen på en 

gratis golfrunda på 9-håls-

banan. Syftet är att få fler 

att börja spela golf. 

 Din ”gratis-kompis” kan låna 

klubbor i kansli/shop. 

 Du kan ta med en ”gratis-

kompis” åt gången. 

 Registrera spelaren i kansliet 

eller i greenfee-boken.

 Kompisen spelar gratis en 

gång, men ni kan gå två varv 

om ni vill.
 Nästa gång kan du ta med dig 

en ny ”gratis-kompis”.
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LAGAN 

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Till sist…   

Hålplacering 

Nu får du besked om var på green 
flaggan är placerad. Så här fung-
erar det berättar headgreenkeeper 
Lennart Svensson: ”Varje green är 
uppdelad i tre områden (1, 2, 3). I 
klubbhuset och vid första tee får 
du besked om vilken flaggplacering 
som gäller när du går ut för att 
spela. Det kan vara placering 1, 2 
eller 3. På tee, vid varje hål ser du 
hur de tre fälten ligger  just på det 
aktuella hålet. Fälten är indelade 
framtill, i mitten eller långt bak. Det 
kan också vara en indelning i sida, 
dvs till vänster, i mitten eller till 
höger” 

Så nu vet vi precis var vi skall pla-
cera bollen! 

Visstedu att
Lasse är distriktsdomare i Smålands golfförbund.

Special om 
vattenhinder

Nu är hål 16 klart! 

Lennart Svensson berättar i samtal med 
Lagandan att det nya hål 16 nu är helt 
klart. Nu har vi alltså ett hål med en 
ö-green, alltså med vatten runt om. 
Såväl ny dam- som herrtee är också 
klar, snett vid sidan om green på hål 3. 
Så nu är det bara att pegga upp och slå 
det perfekta slaget. Vem blir först med 
hole-in-one på ”nya” 16:e? 

Flaggspel och fontän 

Lagandan har också erfarit att man 
planerar för en fontän i vattnet 
vid 16:e green. Dessutom finns 
det planer på ett flaggspel 
vid detta hål. Detta är ett 
suveränt sätt för klubben 

och/eller sponsorer att profilera sig mot alla 
som passerar på E4:an, säger headgreenkee-
per Lennart Svensson. 

26.  Vattenhinder – sidovattenhinder 

Om din boll ligger i ett vattenhinder (gula markeringar) 
får du spela bollen som den ligger eller med ett slags plikt:

Spela en boll från den plats varifrån du slog ner den i 
hindret eller droppa hur långt bakom hindret som helst 
(flagglinjen).  Man utgår då från den punkt där bollen skar 
in i området (senaste skärningspunkten).

Om din boll ligger i ett sidovattenhinder (röda marke-
ringar) får du, utöver valmöjligheterna för en boll i vat-
tenhinder (se ovan), med ett slags plikt, droppa inom två 
klubblängder från och inte närmare hål än:

Den punkt där bollen sist skar hindrets gräns eller på 
en punkt på motsatta sidan av hindret på samma avstånd 
från hålet som den punkt där bollen sist skar hindrets 
gräns.

Bankommittén informerar

Text: Sonny Knutsson
Foto: Sara G Karlsson


