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Hej alla golfvänner!
Årets golfvecka genomfördes planenligt under vecka 28 och vi hade
vädrets makter med oss detta år.
Även om det totala antalet spelare
minskade något jämfört med föregående år så kan vi konstatera att
årets arrangemang var en succé.
En stor eloge till tävlingskommitté, kansli, banpersonal, shop
och restaurang som alla erbjöd en
utmärkt service.

Vår klubbchef Carl-Johan Roubert
har beslutat att lämna vår klubb
och sin tjänst som klubbchef vilket
vi beklagar men önskar också
Carl-Johan lycka till i sin fortsatta
karriär.
I det ekonomiska läge klubben befinner sig i har vi beslutat slå samman klubbchefsbefattningen med
greenkeeper funktionen. Vi hälsar
därför vår greenkeeper Lennart
Svensson välkommen i sin nya roll
också som klubbchef och önskar
honom lycka till i den nya rollen.
Lennart tillträder som klubbchef
den första september 2010.
Bert Nordholm

Christer Björkmarker (Alvesta GK)
slår från vattenhindret på hål 10.
Foto: Sara G Karlsson
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FEL TELEFONNR!!!
Klubbens telefonnr är
0372-30450. Bl a har
telefonkatalogen Lokaldelen
fel nummer.
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Nybörjarkurs startar den 10 september
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Den färskaste informationen
och de senaste nyheterna
får du på klubbens webbplats

www.lagansgk.se
med webbtidningen

Lagans Golfklubb har aktiva dam- och
oldboyskommittéer, som regelbundet
arrangerar tävlingar och utlflykter. En
grupp som faller utanför är däremot
grabbar som inte får eller har möjlighet
att vara med oldboysen.
En del har organiserat sig i s k ligor för regelbundet spel på vardagskvällarna, men dessa har
normalt inga möjligheter att ta in fler deltagare.
Därför vill undersöka intresset för en grabbtimme
under exempelvis tidig lördagsförmiddag. Hit skulle
alla vara välkomna som inte är med i någon liga
eller med oldboysen.
Du som är intresserad, hör av dig till kansliet med
synpunkter eller anmälan.

direkt

Vi hörs!
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Text: Carl-Johan Roubert

Hur står det till i klubben?

Vi har precis som de flesta andra
drabbats av ett vikande intresse och
detta syns både i medlemsutvecklingen och i greenfeeintäkterna. I
slutet av juli är vi 1164 aktiva medlemmar och 96 passiva. Detta innebär
en minskning med drygt hundra
sedan fjolåret. Förhoppningsvis
kommer vi att få ett tiotal till under
sensommaren genom nybörjarkurser.
Greenfeeintäkterna sladdar också
med drygt 120 tkr gentemot i fjol.
Delvis kan detta förklaras med den
kalla våren (samtidigt som förra årets

vår var osedvanligt god för golfanläggningarna), men ett allmänt tapp
runt om i Sverige verkar vara fallet.
Sommargreenfeen är också lägre än
föregående år.
Vi ser nu över alla kostnader och
vissa s k heliga kor kan komma att
slaktas. Styrelsen gav på försommaren
bankommittén i uppdrag att undersöka om någon del av verksamheten
kan läggas i s k träda. Vi har idag en
alltför stor anläggning i förhållande
till medlemsantalet eller i varje fall
gentemot intäkterna. Någon akut fara
finns inte eftersom klubben har mycket låga skulder. Om vi inte lyckas öka
intäkterna, så måste kostnaderna
ner. Vi behöver också ett stabilt ekonomiskt överskott för att kunna klara
de maskin- och anläggningsinveste-

ringar som ligger framför oss. En stor
del av maskinparken måste bytas ut
inom några år, samtidigt som bevattningsanläggning fungerar allt sämre.
Därtill har vi ett eftersatt underhåll
i och runt klubbhuset, som var och
en snabbt kan konstatera genom ett
besök.
Undertecknad slutar siste augusti
som klubbchef och ersättare blir vår
eminente greenkeeper Lennart Svensson. Han ska kombinera delar av sina
tidigare arbetsuppgifter med klubbchefsrollen.
Jag vill själv tacka för visat förtroendet och hoppas på en god framtid
för min ersättare och Lagans Golfklubb.

Har vi en klädkod på banan?

Text & foto: Sara G Karlsson

– Är det okej med brottarlinne eller linne med trådsmala axelband på damer?
– Hur korta får shortsen vara?
– Vilken klädsel är tillåten för herrar?
Under golfveckan aktualiserades detta med klädseln på banan.
I damrummet finns en illustration över vad damer får ha och inte
får ha på sig. Där är inte linne tillåtet, men detta plagg har i verkligheten blivit tillåtet om det inte är ”för litet”. Även kortare shorts
har tillåtits. I herrummet finns inget dokument uppsatt.
En del banor har som krav att en spelare måste ha krage.
Så stränga är vi inte i Lagan, säger klubbens ordförande Bert Nordholm, men klädseln ska vara prydlig. Tidigare var det inte tillåtet
med jeans men modet ändras ju och nu kan man ha jeans om de är
hela och rena. Det är tydligt att styrelsen måste ta sig en funderare
och uppdatera klädkoden. Denna kod ska finnas väl synlig i klubbhuset. De kläder som säljs i shopen måste man ju kunna använda
på banan.
Allmänt kan man säga att klädseln ska vara vårdad, hel och ren. Vi
vill inte ha något badstrandsmode på banan.
För gäster vore det bra om klädkoden även finns på klubbens
hemsida.
Alltid lika välklädda Heléne Elfving.
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Foto: Sara G Karlsson

Vi får idag många rapporter
om att golfen har problem
runt om i Sverige och därför
vill vi informera medlemmarna om läget i Lagans GK.

Text & foto: Sara G Karlsson
Foto: Ulla Sibner

Damresan gick
västerut!

Årets fantastiska arrangörer: Marie Rönndahl, Heléne Nyman och Tanja Palm!

Den årliga hemliga
utflykten för Lagans
damgolfare gjordes som
vanligt den första onsdagen
i augusti. Trion som ordnat
resan hade lyckats hålla
Frukost på Rydö GK.
allt hemligt, men avslöjade
i bussen att det skulle vara
närmast hål på hål 1.

Årets duktiga vinnare och nästa års
arrangörer: Betty Rydegren, Birgitta
Palm och Sara G Karlsson.

-Vilka banor börjar med ett par 3? Dessutom skulle
vi ha paus efter hål 8. Då knäckte någon bak i
bussen nöten: -Då måste det vara Rydö.
Vi var 29 damer som hade en härlig dag. Resa
till banan, busskul, sponsorpåse, frukost, uppladdning, spel och mat. På vägen hem hade vi
picnic i det gröna med prisutdelning.
Tack Tanja, Heléne och Marie för en mycket
trevlig utflykt. Birgitta, Betty och Sara välkomnar
till nästa års resa som blir den 3 augusti 2011.
Bussen är redan bokad!

Betty förevigar en av
lagkamraterna på sista
hålets tee.

Vad är det i påsen? Lisbeth och Anette
kollar innehållet i sponsorpåsen som
alla damer fick i bussen på väg till det
hemliga resmålet. Här fanns provtuber
på krämer till de flesta kroppsdelar,
penna, kortlek, frukt och annat smått
och gott.
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Text & foto: Sara G Karlsson

Årets golfvecka var omväxlande

Tävlingskommittén med Johan Wallin, bas för gänget, Ingemar Nilsson, Owe Robertsson Karin Johnsson och Magnus Persson.

Vädret har varit omväxlande, mest
varmt och soligt men med några
regnskurar. Tre av dagarna kretsade
åskan kring banan och på lördagen
gjordes ett kort spelavbrott.
Ett HIO, hole in one, har gjorts under veckan. Det var Daniel Pettersson
som på hål 3 lyckades nå koppen på
ett slag. Vi säger grattis!

Under veckan har Tuan serverat en
välsmakande grillbuffé på altanen. De
flesta spelarna har låtit sig väl smaka
före eller efter sina tävlingsrundor.
Shopen har haft ”betting” på olika
korthål under veckan. ”Köp ett
presentkort på 100 kr, om du träffar
green dubblas värdet.” Dessutom hade
de varje dag ”närmast hål- tävling på
dessa hål.
Fototävlingen har varit ytterligare
en aktivitet som lockat deltagare.

Årets vinnare presenteras i nästa
nummer av Lagandan.
Hela veckan har det varit möjligt
att kvalificera sig till final i en puttningstävling. Finalen hölls före sista
dagens prisutdelning. Av de 11 som
gått till final kunde bara 9 ställa upp.
Vinnare blev Ola Henriksson.
Samtliga dagar har avslutats med
prisutdelning. Om en vinnare inte varit närvarande har denna vinst lottats
ut bland de närvarande spelarna.
Till prisutdelningen på avslutningsdagen hade många samlats. Altanen
var mer än fullsatt och glädjande nog
var alla vinnande lag representerade.

Foto: Ulla Sibner

Som vanligt är banan i god kondi-

tion och greenerna har varit fina. På
grund av torkan har det varit mycket
”rull”, vilken uppskattats av många.
Lennart och hans ”Greenteam” har
jobbat bra.

Bettning på 7:e hålet.
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Foto: Ulla Sibner

Så var det dags att summera
golfveckan. Tävlingsledningen har jobbat intensivt under
veckan. Antalet deltagare var
något färre än förra året. Tisdagens Irish Greensome lockade flest spelare.

Djup koncentration.

Texter: Sara G Karlsson, Ulla Sibner & Carl-Johan Roubert
Foton: Sara G Karlsson & Ulla Sibner

Golfveckan: Måndag/Tisdag

Måndag – veckans varmaste dag!
En mycket varm start på Laganveckan. Hur mycket ska man egentligen dricka när det är över 30 grader
varmt?
Frågan ställdes till en läkare som
svarade att det är mycket individuellt.
Men helt klart är att man ska dricka
lite mer sådana dagar. Men det är
inte vätskebristen som är det allra
jobbigaste utan just värmen för hela
kroppen, så det gäller att ta det lugnt
och absolut inte stressa utan själv
känna efter hur mycket man tål.
Men enligt resultaten verkar det
som om väldigt många klarar värmen
riktigt bra!

Vagnen välte på väg ner i backen...

Vinnare på måndagen blev Peter Kardum, Linna Magnusson och Anett Jakobsson.

En glad vinnare i
puttningstävlingen: Ola
Henriksson.

Daniel Pettersson lyckades
göra HiO på hål 3. (text s. 9)

Irish Greensome på
tisdagen!
Under tisdagen kastades
många blickar, av de 104 anmälda paren, mot de hotande tunga
molen som turligt nog svepte
förbi golfbanan. Det kom bara
några få regnstänk och tävlingen kunde genomföras helt
enligt planerna.

Ronny Andersson
spanar efter
regnmoln.

I A-klassen visade paret Emma
Falk-Johansson och Dennis
Lundin att de är ett väl sammansvetsat team och vann med
41 poäng knappt före syskonen
Hanna och Henrik Nilsson.
Blivande byggmästaren Gustav
Nilsson och finlirarenViktor
Brage hade samma poäng, men
hamnade på bronsplats pga
sämre handicap.

I B-klassen var det rutinen
som fällde avgörandet. Ingvar
Nilsson och Lasse Henriksson
fick ihop hela 46 poäng och
fick sköta tacktalet. Herrarna
skulle komma att visa fin form
hela veckan och var följaktligen
ofta på plats framför resultatmonitorn. Paret Irene och Stig
Malmsten representerar nuförtiden Värnamo GK, men är flitiga
gäster när det drar ihop sig till
tävling i Lagan. Irene brukar ha
en s k ”vinnarskalle”, men hon
och Stig nådde inte riktigt fram,
trots fina 44 poäng. I den annars
jämna tätstriden hade tre par 43
p, och Camilla Alklid och Roger
Mode drog till slut det längsta
strået.
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Golfveckan: Onsdag/Torsdag
Tuffa 36 hål på onsdagen!
Under onsdagen var det dags för
den traditionella och tuffa 36 hålstävlingen. Kanske var det solen och
värmen som gjorde att det till slut
blev 67 tappra som hålade ut. I år var
det en förändring i tävlingsformen,
vilket innebar att endast det bästa
resultatet på varje hål räknades. Därigenom blev det 18 hål och inte 36,
som låg till grund för slutresultatet
med fina socrer som följd.

A-klassen vanns knappt av unga
Johanna Roubert på 66 slag netto.
Hon var knappt för Tony Jörhorn och
Göran O Persson.
I B-klassen var det också en yngre
förmåga som triumferade, Linus
Olsson. Ingvar Johansson höll koll på
slicen och fixade silverplatsen

På första tee i väntan på start. Karl Bergbom A6 GK,
Jeanette Simonsen och Stig Gustafsson.

medan Göran Nilsson knep bronset.
I C-klassen var det idel kändisar i
topp. Jeanette Simonsen visade att
hon är bäst i familjen. Oldboysen Stig
Gustavsson brukar som vanligt ”slå
till” under golfvecka och kom tvåa
knappt före den alltid jämne Mats
Liljedahl.

Göran O Persson och Owe Robertsson signerar sina scorekort efter de
första 18 hålen på onsdagens 36-hålsrunda.

En ny tävlingsform på torsdagen!
En ny tävlingsform över 27 hål, 18-hålsbanan och
9-hålsbanan med bästboll, greensome och foursome.
Nästan alla vi talat med tyckte att det var en mycket
trevlig tävlingsform som de gärna vill spela fler
gånger.
Det var rätt upplagt med de olika tävlingsformerna.
När en viss trötthet kanske visar sig, gäller det att
hålla ihop spelet i de sista hålens foursome som ju
är en tuff tävlingsform i sig, men kanske lagom med
nio hål. Det är alltid roligt att prova på nya tävlingsformer så extra plus till tävlingskommittén för detta
initiativ och för gott arbete hela veckan!

Jonas Karlsson och Peter Kardum vann A-klassen på torsdagen.

Anette Johansson och
Lise-Lotte Jonasson
vann B-klassen på
torsdagen.
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Paraplyerna som skyddat för solen på måndagen skyddade
under torsdagen mot regn.

Golfveckan: Fredag/Lördag

Två tävlingar på fredagen!
Tremanna-scrambeln spelas
under tidspress. Om laget inte
håller tiden blir de diskade.
Klockan 07.00 startade första
scrambletävlingen på fredagen. Spelarna fick använda maximalt 5 timmar
och en kvart för att komma runt alla
hålen. Lagans golfklubb var sponsor
av denna tävling och vinnare på förmiddagen blev lag Rickard Hiljanen,
Johan Karlsson och Martin Igbo med
57 slag.

Klockan 13.00 var det så dags för
den andra scrambletävlingen. Här
vann lag Johan Wallin, Bill Ekdahl och
Magnus Persson på 55 slag.

Daniel Peterson satte bollen i
koppen på ett slag. (bild s. 7)
Det var Daniels första tävling, han
är helt färsk som golfare och har tagit
grönt kort i år. På hål tre lyckades han
träffa bollen perfekt.
-Inte var dag man letar boll på green,
säger Daniel.
Daniel firade med skumpa i klubbhuset efteråt tillsammans med alla
golfare som gick med i bollen.

Jan-Inge och Andrea Roubert var några av dom som fick vackra
blommor med sig hem under veckan.

Ingemar Nilsson matar in de sista resultaten på
lördagen. ”Åsktutan” i förgrunden fick göra tjänst denna
sista tävlingsdag.

Nio små puttare puttade på greenen, en puttade för kort
så var de bara åtta, ...sju, ...sex, ...en!

Lördag – sista tävlingsdagen!
Lördagen var den sista av sex
tävlingsdagar. Några av deltagarna
har spelat samtliga tävlingar, hela
135 hål under sex dagar.
Den sista dagen i golfveckan spelades
bästboll. ”Åskavbrottstutan” som stått
redo hela veckan fick användas för ett
kort avbrott på morgonen denna dag.
Electrolux var sponsor och hade dukat
upp ett fint prisbord. Det var glädjande att samtliga vinnande lag var
representerade vid prisutdelningen.
Tyvärr händer det vid nästan samtliga
tävlingar att någon eller några pristagare inte kommer till prisutdelningen.

Förra året bestämdes att vinster
från 4:e plats och neråt ska lottas
ut bland de närvarande spelarna om
inte pristagaren är närvarande. Detta
gäller alla klubbens tävlingar under
säsongen, inte bara under golfveckan.
Det kan alltså löna sig att komma
till klubben efter en tävling. Detta
ger klubbgemenskap och lite av den
klubbkänsla som vi så gärna vill ha.
Dessutom är det fin stämning och alla
har trevligt en stund.
Torbjörn Wirff/Irene Christiansson
vann mixklassen på 46 poäng.
Ej mixklassen vanns av Peter Kardum/
Sten Nilsson på 45 poäng.

Sen Nilsson var en av de glada
vinnarna på lördagen.
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Seriespel på Möre GK
Text: Calle Gustavsson

Foto: Peter Kardum

Laget: Linus Eklund, Linus Olsson, Henrik Nilsson, Calle Gustavsson och Marcus Olsson (saknas gör Robin Robertsson).

Möre GK stod värd för den andra omgången av serispelet. Efter den första omgången var
Lagan placerat som andra lag efter ledande Ryfors GK.

Avståndet upp till första platsen som
också betyder spel i högre division
kommande år var 19 slag. Inte lätt
men absolut inte omöjligt. Dock är
antalet slag så stort att det inte ger
utrymme för några större misstag på
någon av de 8 ronderna.
Första dagen innebär 36 hål,
foursome på morgonen och sedan
bästboll på eftermiddagen. Först ut
gick undertecknad och Marcus Olsson,
trots en dålig avslutning blev scoren
76 slag på en banan som mäter 6400
m från vit tee. Den andra foursomen
spelades av laget riktiga ankare, Henrik och Robin, efter att ha avslutat
med 30 slag sista nio (-5) gick de
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totalt på 68 slag. Scorerna var de två
bästa av alla och plötsligt hade vi
hämtat in hela försprånget.
Eftermiddagens rond spelade av
samma spelare. Marcus och jag kom
efter en rond med dålig puttning in
på 75 slag och vi kunde konstatera
att vi inte på något sätt var nöjda
men att vi inte gett upp en enda gång
trots att inget gick vår väg. Väl inne
kunde vi återigen konstatera att våra
medspelare verkligen visade vilka spelare de är genom att gå -8 första nio.
Efter 18 hål skrevs scorekortet under
på -10. Ryfors hade inte någon bra
dag alls och vi hade på en dag slagit
dem 33 slag och ledde nu med 14

inför den sista dagens singelronder.
På morgonen stod det helt klart att
regn och åska var dagens vädertema.
Väl framme på klubben var spelet
stoppat och tillslut fick vi besked
att det skulle spelas 9 hål singel. Vi
spelade med samma spelare som den
första dagen och kunde efter en liten
nervös väntan konstatera att vi tillslut
vann med 8 slag över tvåan Ryfors
GK. Vi kan nu se fram emot spel i
div. 2 kommande år. Linus och Linus,
våra unga spelare i laget, gjorde en
gedigen insats som caddies denna
omgång.

Text & foto: Sara G Karlsson

Sydvästlänken
Är det dags för motorvägsbygget nu? Ska järnvägen gå över vår bana?
Den gula pinnen vid
tee på hål 13 har väckt
frågor.
Sanningen är den att Svenska
Kraftnät ska gräva ner en
likströmskabel längs E4. Från
Nässjö till Värnamo ska det bli
luftledning och från Värnamo
förbi Ljungby blir det en markkabel. Projektet kallas SydVäst-

länken och syftar till att bl.a.
öka driftsäkerheten.
Man har markerat de ledningssträckor som ska genomgå
geologisk undersökning. Från
Ljungby tänker man gräva ner
ledningen längs västra sidan
av E4. Vid Laganland viker den
av och går genom älghägnet
för att åter gå utmed E4 över
golfbanan.
Byggstarten är beräknad till
kvartal 3 år 2012. Hur detta

påverkar hur vi kan använda
dessa hål vet vi inte i nuläget.
På grund av semestrar har inte
informatören på Svenska Kraftnät varit anträffbar för att svara
på frågor.
I miljökonsekvensbeskrivningen anges att hänsyn ska tas till
verksamheten på golfbanan.
Om du vill läsa mer om projekt SydVästlänken och se kartor
över sträckningen så rekommenderas www.svk.se.

Halvtid för juniorerna
Flera av våra juniorer tävlar utanför klubben. De spelar på
Skandia Tour och på Skandia Cup. Skandia Tour är en serie
av tävlingar, under året spelas 6 omgångar.
Touren är uppdelad i fyra olika
nivåer - Distrikt, Regional, Riks och
Elit. För att gå upp till en högre nivå
gäller det att komma på de främsta
placeringarna på nivå under. I sammanhanget skall också nämnas att
det inte sker någon ålders indelning
utan att alla spelare mellan 13 och
21 spelar i samma klass, flickor och
pojkar var för sig. Skandia Cup har ett
annat upplägg och spelas i åldersklasserna 13, 14, 15 och 16 år. Pojkar och
flickor för sig. Tävlingen startar med
ett klubbkval där två spelare i varje
klass går vidare till gruppfinal. Efter
gruppfinalen spelas regionsfinal där
de två bästa i varje klass går vidare
till Sverige finalen. Både Touren och
Cupen spelas utan HCP.
Lagans GK har haft följande spelare
på Touren: Linus Eklund, Linus Olsson,
Linn Magnusson och Johanna Roubert. Av dessa har Johanna spelat alla
omgångar och har vid två tillfällen
placerat sig så bra att hon fått spela
på regional den kommande omgången. Senast kom hon på en 5:e plats på
S:T Arild och det fattades inte många
slag för att komma upp på Riks. Linus
E har spelat 3 tävlingar på Distrikt
och har vid varje tillfälle placerat sig

strax utanför topp-10. Linus O har
spelat två tävlingar och lyckades redan på vid det första tillfället placera
sig så att han fick spela på Regional.
På den efterföljande tävlingen kom
han på en 47:e plats. Linn gjorde sin
premiär på Touren vid den senaste
omgången och kom då på en 3:e plats
på Gränna GK. Vi hoppas såklart att
fler av våra ungdomar skall upptäcka
hur kul det är att tävla.
Skandia Cup har kommit så långt
att Regionsfinalen spelats klart. Klubben hade 4 spelare med.

Text: Calle Gustavsson
Foto: Sara G Karlsson
Resultat Skandia Cup:
Klass
Namn
Placering
Pojkar 16 Linus Eklund
8:e
Pojkar 13 Isac Thelander
10:e
Flickor 16 Linn Magnusson
6:e
Flickor 15 Johanna Roubert
6:e
Resultaten innebär att ingen av
våra spelare gick vidare till Sverige
finalen, för detta hade det behövts
att komma bland de två främsta i
respektive klass. I 13 års klassen får
även de som är yngre ställa upp, Isac
är blott 10 år. På Gruppfinalen vann
Isac sin klass med 85 slag vilket var
hela 9 slag bättre än HCP.
Det är nu flera tävlingar kvar och
våra spelare kommer säkert att ta
steg framåt i resultatlistorna då de får
mer erfarenhet.

Isac och Adam är några av klubbens duktiga juniorer.
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Till sist…

Klubbmästerskapet – en
utmaning för alla golfare
I KM kan alla golfare vara med.
Den som har högt handicap likaväl
som den som har singelhandicap,
men att sikta på att vinna är inget
för vem som helst. Klubbmästare
blir den man och den kvinna som
spelar bäst och den titeln hamnar
alltid hos någon med lågt handicap.
KM handlar dock om mer än att
bli klubbmästare. Förutom att de
tre spelare som spelar bäst i varje
klass får ett diplom, är det ett sätt
att testa sin egen förmåga. Det
är otroligt spännande och utmanande att spela KM. Du sätter själv
upp målet du vill nå och tävlar
mot det.

Det tuffa består i att
herrarna spelar från vit tee
och damerna från blå tee.
Banan blir alltså längre än du
är van vid
 alla slag, både bra och dåliga,
räknas ända tills bollen är i
hål. Du spelar alltså slagtävling.
 alla spelar 36 hål under en
dag och de 15 bästa herrarna
spelar dessutom 18 hål dagen
därpå.
 du får inte dra bort något
spelhandicap, alla slag räknas.
Du spelar alltså scratch.
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Johanna och Henrik är bäst i
klubben 2010!
Vid KM 2010 korades klubbmästarinnan Johanna Roubert och
klubbmästaren Henrik Nilsson.
Johanna hade 84+93=177 slag
och Henrik hade 67+69+71=207
slag. För övriga resultat hänvisas
till ”Lagandan direkt” på klubbens
hemsida.

Text & foto: Sara G Karlsson

Klubbmästaren Henrik Nilsson med tvåan
Robin Robertsson till vänster och trean Ola
Henriksson till Höger.

42 spelare deltog, 35 herrar och
7 damer med handicap mellan
+1,8 och -24,4. Några av spelarna
hade caddies som körde vagnarna
så det kändes nästan som på
touren. De äldre herrarna H55, H65
och H75 spelar KM i anslutning till
sin torsdagsgolf. Herrar från H55
och uppåt samt D60 spelar bara
18 hål.
Nästa år hoppas vi
att ännu fler anmäler sig till denna
utmaning. Speciellt
hälsas alla spelare i
serielagen välkomna
till KM, men också
du som är pigg på en
utmaning.

Johanna som blev
klubbmästarinna 2010
tog emot diplom och
pokal av Johan Wallin
och höll tacktal.

