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Vi ses nästa år

BOWLING?

prova på
BK Regnbågen bjuder in golfdamer att
.
len
bowling 26 okt kl 18-20 i bowlinghal
Anmälan 0372-921 02
E-post: m.cedvik@live.se

Julklapp till go
lfaren?
Ett presentkort
i vår shop
skulle väl sitta
fint!

HIO 2010
I år har hittills sex spelare lyckats få bollen i hål
på ett slag.
• På hål 3 Daniel Petersson den 16 juli.
• På hål 7 Gert Werner den 30 maj och Ingvar Pettersson den
28 juni.
• På vårt ombyggda hål 16 med ö-greenen har tre herrar
lyckats med varsin HIO. Lennart Wallenborg 28 juli, Göran
Hasselgren 12 augusti och Michael Robisch 11 september.
Vi säger grattis till er alla och vi andra väntar tålmodigt på
vår tur.

Bästboll, årets näst sista tävling | RESULTAT
A-klassen:
1 Christian Johansson / Per Pettersson 64 slag
2 Johan Wallin / Magnus Persson 65 slag
3 Peter Kardum / Linus Olsson 65 slag
B-klassen:
Nicolai Toft / hemlig spelare 63 slag
Magdalena o Emeric Fekete 67 slag
Ulla SIbner / Sara G Karlsson 68 slag

Barncancerfonden!
Vid våra tävlingar till förmån för
barncancerfonden den 15 och
22 augusti samt i sparbössan i
shopen har samlats 2 500 kronor.
Tack till alla er som bidragit.
FEL TELEFONNR!!!
Klubbens telefonnr är
0372-30450. Bl a har
telefonkatalogen Lokaldelen
fel nummer.

Kallelse till
höstmötet
Till samtliga medlemmar i
Lagans Golfklubb.
Härmed kallas du till ordinarie
höstmöte torsdagen den 25 november
2010,
kl 19:00 i Lagans Golfklubbs
restaurang.
Program
- Höstmötesförhandlingar
- Kaffe
Handlingar kommer att finnas
tillgängliga på klubbens hemsida och
på anslagstavlan i klubbhuset.
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Inför höstmötet
Utvecklingen av medlemmar i svenska golfklubbar har en
fortsatt negativ utveckling. Statistik från Svenska Golfförbundet visar att t.o.m. den 13 augusti 2010 var antalet
medlemmar 493 378, en minskning med 19 083 (-3,7 % )
från 2009.
Tyvärr följer också Lagans Golfklubb denna trend. Som
framgår av nedanstående tabell så har vi i vår klubb haft
en negativ medlemsutveckling sedan 2002.
Som också framgår av tabellen så är vi i augusti innevarande år 11 aktiva medlemmar mindre jämfört med
1999. Det var i slutet av 1990-talet som vi tog beslut om
att bygga ut vår anläggning för att möta den ökning av
antalet golfare som stod på kö till svenska klubbar. Vi är

idag alltså färre medlemmar än när vi tog beslut om vår
utbyggnad.
Vi har till klubben i huvudsak tre intäktskällor: medlemsavgifter inklusive medlemslån, greenfeeintäkter och
sponsor/reklamintäkter, varav mer än 50% kommer från
medlemsavgifter.
Vi har under ett antal år minskat våra kostnader för att
kompensera för minskade intäkter. Vi har dock nu kommit i ett läge då vi ej anser det försvarbart att kompensera
minskade intäkter med att bara skära i kostnader på personalsida och servicesida. Vi har därför inom styrelsen under
året försökt utreda ett antal alternativ att ta ställning till
på kommande höstmöte.

Medlemmar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010.08
Senior herr

633

673

748

831

825

828

755

764

771

749

783

737

Senior dam

318

341

354

372

368

363

342

432

346

318

325

311

Junior herr

176

171

193

253

249

249

238

186

149

119

112

94

Junior dam

56

43

45

74

67

63

58

44

46

45

43

30

1183

1228

1340

1530

1509

1503

1393

1336

1312

1231

1232

1172

204

285

227

179

142

108

96

1707

1678

1563

1491

1373

1371

1268

S.a aktiva
Passiva
S.a medlemmar

Alternativ 1: Om vi ska behålla vår anläggning i nuvarande omfång och sköta anläggningen på ett acceptabelt
sätt måste vi begära en höjning av fullvärdiga senioravgifter med ca 1000 kr. Med tanke på den utveckling vi haft
på juniorsidan anser vi att vi ej ska höja junioravgifterna
avsevärt. En ökning av medlemsavgiften med 1000 kr per
år skulle ge klubben ett positivt resultat som behövs för
framtida investeringar i anläggning, maskiner och klubbhus. Med tanke på den medlemsutveckling vi haft anser
dock styrelsen att ett sådant förslag är för riskfyllt och det
är stor risk att Lagans Golfklubb skulle tappa ännu flera
medlemmar.

erbjuder nuvarande Pay&Play kunder ett bättre alternativ
än tidigare och bibehåller sannolikt intäkterna. 2. Vi sparar
skötselkostnader. 3. Merförsäljningen ökar vid shop och
restaurang. 4. Vi kan marknadsföra en unik Pay&Play bana.
I förslaget ingår också att förbättra och förlänga nuvarande driving range norr om hål 1 på 18-hålsbanan. Med
denna nedbantning av vår anläggning föreslår vi att höja
medlemsavgiften för seniorer med 500 kr. Denna höjning
skulle täcka årets förlust som beräknas bli 150 000 kronor.
Vi täcker de kostnadsökningar som kommer varje år och vi
skapar ett överskott som behövs för kommande investeringar.

Alternativ 2: Styrelsen föreslår att omgående avveckla
skötseln av nuvarande Pay&Play bana och istället integrera möjligheten till Pay&Play spel på vår nuvarande
9-håls bana. Genom att utöka antalet tee från 2 till 4 st
per hål, kan alla spela denna bana och samtidigt få en
intressantare upplevelse jämfört med nuvarande Pay&Play
bana. Med detta förslag uppnår vi fyra förbättringar. 1. Vi

Det är viktigt att du som medlem i Lagans Golfklubb
tycker till i dessa frågor. Om du ej kan komma på höstmötet den 25 november så lämna din åsikt via mail eller brev
till vårt kansli.
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Bert Nordholm
Ordf. Lagans Golfklubb

Text & foto: Per Gannerud

Oldboys på ännu en hemlig resa

Hela gänget utom fotografen.

Traditionsenligt har oldboysen varit på hemlig resa. Den 23 augusti gav vi oss iväg och ingen
utom den förträfflige arrangören Bill Ögren hade en aning om vilken golfbana vi skulle besöka. De som valt att stiga på bussen i Lagan gjorde så och därefter åkte de till Godsmagasinet i
Ljungby för att ta ombord resten av oss.
Kosan styrdes sedan söderut och
genast började spekulationerna om
vilket resmålet var. I Markaryd kom
det första riktiga vägvalet Skulle vi
fortsätta E4:an söderut, svänga västerut eller åka mot öster? Svaret blev
västerut. Utanför Markaryd fanns det
åter flera alternativ. För att förvilla
oss blev det ett helt varv i en rondell!
Därefter åkte vi mot södra Halland.
Sten Schön hade som vanligt
knåpat ihop en tipstävling och en
skiljefråga var just att gissa på resmålet. Tipsfrågorna var av varierande
svårighet men det var särskilt en som
blev diskuterad. Sten hade med hjälp
av Tyrkfelsnisse formulerat en fråga
om hur många stadsministrar vi haft
under en viss tid. Många ansåg, helt
riktigt, att något sådant ämbete har

vi aldrig haft i Sverige och svarade
följaktligen 0 st. Den enväldige domaren Sten avvisade emellertid detta
svar och menade uppbragt att ”ni
borde väl fatta att det är felskrivet!”.
Tipstävlingen vanns för övrigt av Xxxx
Xxxxxx som vederbörligen hyllades
under hemresan.

Om själva golfbanan hördes olika
omdömen och många var mer eller
mindre missnöjda med det egna
spelet. Men alla var mycket nöjda
med vädret, resan och med arrangemanget. Att få åka iväg till andra
banor i gott sällskap är en ynnest som
alla uppskattar.

Vårt hemliga mål var Äppelgårdens
GK . Golfbanan ligger till stor del i
en nedlagd fruktodling strax utanför
Båstad. Placeringen på Hallandsåsen
sluttning ger en hänförande utsikt
över land och hav. Även om verksamheten som fruktodling upphört
finns träden kvar. Och även om all
frukt inte var mogen fanns det goda
möjligheter att äta av såväl äpplen
som plommon.

Allra nöjdast var nog Kenneth Mörk
som lyckade bärga segern i dagens
tävling. Han fick välja först från det
dignande prisbordet och valde en
putter av stort värde! Efter hans
inspirerade segertal var inte ett öga
torrt. Priserna räckte till nästan alla
och Göran O hade sett till att ingen
behövde gå barhuvad.
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Text & foto: Sara G Karlsson

Linus till final i
Ingen gås
men väl frysta Thailand
kycklingar

Bruno Edgarsson och Dan Ritzén har skrivit på scorekorten och ser
nöjda ut.

Det började på Lagans GK och slutar i Thailand. Linus är
förväntansfull inför resan.

Kycklingar i parti och minut delades ut till
dem som gjort bra ifrån sig på banan.

Ett wildcard resulterade i en resa till Thailand, men det blir ingen vanlig sol- o badresa. Linus är en av fem duktiga golfare som
ingår i Sveriges lag vid världsfinalen i golf.

Årets tävlingssäsong avslutades med ”Gåsagolfen”. Startskottet gick klockan 10 på söndagsförmiddagen. Solen
sken och temperaturen var uppe mellan 12 och 16 grader,
ja riktig brittsommar. Men så var det vinden, det blåste
rejäla, byiga vindar som tog bollarna när man minst anade
det.
Alla jagade birdies denna dag eftersom en birdie resulterade i en kyckling. Ja nog blev det ett antal, birdie-kön
ringlade ganska lång efter tävlingen.
Samtliga klasser spelade poängbogey och några resultat
var riktigt bra. Johan Ahlbäck från Glasriket, som spelade
i C-klassen, lyckades samla 40 poäng. Kiat Yau Lim i Bklassen fick 37 poäng och Både Jonas Svensson och Linus
Eklund i A-klassen fick ihop 36 poäng. Vinnarna fick ingen
gås, men ett antal frysta kycklingar som förmodligen
räcker till flera söndagsmiddagar.

En av semifinalerna till World Golfers Championship
spelades på Lagans GK. Några platser var tomma och fyra
av våra duktigaste spelare erbjöds varsitt wildcard till
tävlingen.
Det gick bra för Linus Eklund och Peter Kardum på Lagans GK. Tävlingen är uppdelad i 5 handicapklasser, Linus
och Peter tävlade i klass B. De blev etta och tvåa och gick
vidare till finalen på Kyssinge GK.
-Banan på Kyssinge var mycket fin, säger Linus, men
greenerna var jättesnabba. Mamma var med och gick caddie åt pappa och Linus Olsson gick caddie åt mig.
- Jag ville göra bra ifrån mig, fortsätter Linus, det gällde
ju så mycket.
Sverigelaget består av fem spelare, vinnaren i varje
klass. Linus vann sin klass på 72 slag och får representera
Sverige i världsfinalen som hålls vecka 44.
Nu tränar Linus så mycket han hinner. Han går på
golfgymnasiet i Växjö och har vår pro Calle som lärare och
tränare. Lagandan och klubbens medlemmar önskar dig
lycka till Linus!
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Text & foto: Per Gannerud

Gubbaklubban slut för säsongen
Tävlingen om vandringspriset
Gubbaklubban avgjordes i Älmhult
och under goda förhållanden. 114
gubbar, varav 39 från Lagans GK,
gjorde upp segern och fastställde därmed det totala slutresultatet för 2010.

priset ”Gubbak-lubban”. Vinnande
klubb blev Älmhults GK som därmed
behöll trofén för andra året i följd.

Kenneth Mörk blev 9:a med samma
resultat och Stig Gustafsson kom på
15:e plats.

Tävlingen i Älmhult var den siste av
årets fem deltävlingar om vandrings-

Resultatlistan från dagens tävling
blev mycket hemmabetonad med
Älmhults-spelare på de 6 första
platserna. Bästa laganspelare blev Bo
Carlsson på 7:e plats med 75 slag.

Prisutdelningar för samtliga säsongens 5 deltävlingar ägde rum efter
tävlingen och enmängd priser delades
ut varav många till spelare från vår
klubb.

Bo Carlson tar emot ett av flera priser.

Ingvar Palm fick sin beskärda del.

Kenneth Mörk vann ett presentkort.

Röd Tee – säsongens favorittävling
Text & foto: Carina Kronstedt & Anett Jakobsson

För många är Röd Tee den roligaste tävlingen under säsongen.
Lättsamt spel där alla kan vara med även om man är nybörjare och
det bästa av allt oavsett resultat så väntar ett fint pris till alla.
2010-års Röd Tee samlade hela
92 spelare. Det var extra roligt att
komma ner till klubben och se den
enorma aktivitet som pågick på kansli,
vid puttinggreen och många som
diskuterade den kommande tävlingen.
Vädret visade sig från sin bästa sida
och de 23 lagen fick spelet att flyta
på bra kring banan.
Tävlingen spelas med kanonstart
och avslutas med gemensam mat,
spelsnack och prisutdelning. Årets
prisbord bjöd på fina priser från sponsorer bland kommunens näringsliv,
hela 25 företag.
Som vanligt gällde det att minst
två i laget på varje hål fick ihop
bra poäng men det fanns det också
möjlighet att slå ett rakt utslag som
hamnade nära det snöre som var
utspänt på hål 1. Den bland herrarna
som kom närmst var Isak Thelander

och av damerna Jeanette Simonsen.
Spelarna kunde också satsa en boll på
hål 16 och om man hamnade inom
tre meter från flagg så var man med
i ett lotteri om de satsade bollarna.
Herrbollarna vanns av Ingvar Palm.
Tyvärr var det ingen dam som kom
inom de tre metrarna. Extra roligt var
det för Mikael Robisch som på hål 16
lyckades göra HIO.
Vinnare blev lag Hans-Peter Dobrick, Lennart Yngvaldsson, HansKalberg och Kiat Yan Lim på 93 poäng.
Ett specialpris delades ut, en specialsydd röd golfhandduk med texten
”Vinnare Röd Tee 2010”.
Vi riktar ett stort tack till årets
sponsorer som verkligen hade ställt
upp med ett enormt fint prisbord. Alla
sponsorer finns på damernas sida på
webben.

Ingvar Palm och Peter Ekenberg lägger
upp taktiken inför spelet.
Vi vill också rikta ett stort tack till
Tuan med personal som hade överträffat sig själva och lagat mycket
god mat som serverades i restaurangen efter tävlingen.
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Hål 16 har blivit en utmaning som rönt uppskattning.

Text: Lennart Svensson
Foto: Sara G Karlsson

Hej från nya klubbchefen!
Nu börjar året lida mot sitt
slut och vi kan börja summera
säsongen som gått.
Som alla minns så startade vi sent,
kung Bore höll oss kvar i ett järngrepp
ända till slutet av april och när snön
gått kunde vi till allas förtjusning se
att vår bana klarat sig från svamp och
vinterskador och var i ett perfekt skick.
Detta tycker jag har genomsyrat hela
året med bra banor, 18 hålaren såväl
som 9 hålaren, men vår P & P bana har
varit sådär. Detta beror på att vi har
haft minimal bemanning i år. Vi har
år 2010 varit fem årsanställda i jämförelse med 7 år 2009 på skötselsidan.
Räddningen var att vi under sommaren
fick skolungdomar som hjälpte oss 10
veckor. Detta har gjort att prioriteringen
lagts på 18- och 9- håls banan men P
& P har fått klara sig lite på egen hand
med Folkes hjälp. Folke har gjort det
mesta där.
Vi har även haft en betydligt tuffare skötselbudget än tidigare år. Men
trots detta har vi som sagt kunna hålla
en hög standard på 27 hål mycket
på grund av att personalen ställt upp
enormt samt på tidigare meriter. Detta
kan man klara ett år utan att tappa men
sen måste man gå tillbaka till normalt
igen om man inte vill halka efter kvalitetsmässigt.
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Vår maskinpark har också fått jobba
för högtryck och de flesta maskinerna
är gamla och trötta och är i stort behov
av utbyte. Det gäller i första hand
green-, tee-, foregreen- klippare och
transport fordon. I klubbhuset är det
våra golfbilar som är i akut behov av
utbyte. Klubbhuset är inte heller någon
ungdom och är i behov av underhåll
lika så våra andra hus på banan kiosk,
pumphus och lilla toan på 7:an. Detta
manar för krafttag på intäktssidan inför
2011 och vi jobbar hårt på detta utifrån
olika perspektiv.
1. Ändra om vår kostym så den passar lite bättre och då är det kanske
så att korthålsbanan läggs i träda
2. En ökning av medlemsavgifter
och ökning av avgifter för annan
service såsom golfbilar etc.
3. Försöka öka våra sponsorintäkter,
företags golf och inte minst locka
fler gäster till vår bana.
Detta och mycket mer är vad vi jobbar för nu. Jag vill öka intäkterna för
vi kan inte skära mer på kostnadssidan
utan tvärt om måste vi kanske öka på
vissa ställen men med balans utifrån
vad vi har.
Nu ska vi inte måla allt nattsvart.
Vi har bra koll på läget och har vidtagit åtgärder innan det är försent. Det
positiva är att vi inte har några stora
skulder eller lån, vi har en superfin an-

läggning som med rätt marknadsföring
skall kunna blomstra och bli regionens
ledande golfklubb för såväl medlemmar som gäster. Det är mitt mål som
ny klubbchef och Course Manager att
samordna drift och klubb till en enhet i
harmoni med intäkter och kostnader till
gagn för medlemmarna. Jag vill att man
med stolthet kan säga att jag tillhör
Lagans golfklubb och få höra: ” Ahh den
vackra banan strax norr om Ljungby vid
E4:an” och inte som nu ”Jaha den som
man kör förbi på E 4:an”
Som svar till damerna och deras onsdagstävlingar så vill jag bara säga så här.
Att vi har släppt ut spelare direkt innan
start och efter är för att få in så mycket
spel som möjligt. Andra grupper har fått
liknade behandling. Detta har inte lett
till några större problem och så kommer
det säkert att vara i framtiden med.
Jag vill gärna passa på att avsluta
med att tacka oss alla i personalen för
ett fantastiskt jobb i tuffa tider där det
ser ut som att vi balanserar intäkter
och utgifter. Jag lovar att jag ska göra
allt vad jag kan för att denna klubb ska
blomstra och bli framgångsrik, men för
detta behöver vi ER hjälp kära medlemmar. Så möt upp på höstmötet och gör
er stämma hörd för det är där vi lägger
grunden till framtiden.
Lennart Svensson
Klubbchef & Course Manager

Damernas avslutning
Tänk vad en säsong går fort, nu har
vi redan avslutning på golfsäsongen
2010. Vi har haft många trevliga rundor på måndagar och onsdagar.
Damkommittén består av ett gäng
glada och idésprutande damer som
verkligen har jobbat och slitit denna
säsong. Kommit med nya idéer och
tävlingar och samlat ihop fantastiskt många fina priser till årets alla
tävlingar.
Röd Tee tävlingen lockar fler och
fler deltagare och i år var vi 92 deltagare som bildade 23 lag.
Vi hade en fantastisk trevlig dag på
banan och eftersom det är kanonstart
samlas vi efteråt, äter gått och umgås
och det blir många glada skratt när
alla berättar om omöjliga slag och
dråpliga händelser på banan.
Vi har också märkt att våra herrar
tar denna tävling på största allvar,
många tränar från röd tee flera
veckor före start och blir säkrare för
varje år.
Därför var det naturligtvis en boll
med bara herrar som samlade ihop
flest poäng, hela 93, det var H-P Dobrick, L Yngvaldsson, H Karlberg och
Kiat Yau Lim. Bra kämpat killar!

Text & foto: Ulla Sibner

Vår avslutning började med en
bästboll över 18 hål för en del och en
dito för dem som bara hann gå 9 hål.
Vädret var helt perfekt för golf och
vi hann precis in innan skymningen
kom.
Vid sjutiden var de flesta uppklädda
och tog plats i restaurangen för en
god middag som Tuan fixat tillsammans med sin personal.
Efter maten började vår eminenta
damkommitté att ge lite fakta om
året och kommande års säsong, som
vanligt innehåller den nya tävlingar
och fantastiskt arbete av Anette
Jakobsson, Anita Andersson, Carina
Kronstedt, Liselotte Jonasson och
Lotta Bäcklund, ny i damkommittén
blir Birgitta Palm.

Start säsongens sista damtävling

Tack för det gångna årets härliga
engagemang och lycka till med nästa
Prisutdelningen för säsongens tävlingar tog en stund då det var många
tävlingar och mycket priser.
Vi kan ju nämna vinnarna i de
”stora” tävlingarna som t.ex
Vandringspriset: Lotta Bäcklund
Blåslaget: Carina Kronstedt
Eclectic onsdagar: Liselotte Jonasson
Eclectic måndagar: Karin Pettersson
Matchspelet: Christina Wass
Matchspel (bakvägen): Yvonne Jonsson

Våra hjältar i damkommittén Anette, Birgitta, Anita, Carina, Liselotte och Lotta.

Linn Magnusson säljer vackra smycken

Vinnare matchspelet Christina Wass.
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Text: Sonny Knutsson
Foto: Sara G Karlsson

Hallå Robin! Far & son bäst i
I våras berättade Lagandan om Robin Robertsson som bestämt sig för
att satsa på golfen och spela golf
på den danska touren. Lagandan
tog åter kontakt med Robin för att
hör hur säsongen varit.

fototävlingen
Lars Svenssons foto på
Lagans omslag vann årets
fototävling.
- Alla tre i scramblelaget hade
lagt sina inspel i bunkern på hål 18,
berättar Lars. Per Green från Värnamo
slår sitt bunkerslag och sand och boll
flyger upp i luften.

Hej Robin! Är du nöjd med säsongen?
- Nja, självklart kunde det gått bättre
rent resultat mässigt men jag har fått
massor av erfarenheter som jag kan ta
med mig.

Motivering: En bild med bra balans,
det händer något i bilden, den har
rörelse men ändå skärpa. En situation
som vi helst inte vill hamna i kan bli en
vacker upplevelse.

Vad är dina bästa resultat?
- Jag klarade cuten vid två av turneringarna och fick då spela också den
sista speldagen.
Hur får du det hela att gå ihop, rent
ekonomiskt?
- Ja det är knepigt. Allt bygger på att
har sponsorer som kan stöttar och det
är svårt att få tag i. Men jag är mycket
tacksam för de som ställt upp. Att deltaga i 6-7 turneringar i Danmark som
jag gjort kostar c.a 70 tusen kronor …
och det har jag inte lyckats spela ihop.

Lars
Svensson

Vad händer till nästa år Robin?
- Jag vill försöka fortsätta att ge golfen en chans, men jag har inte kvaltävlat i år så jag vet inte hur många
turneringar jag kan få chans att spela.
Dessutom har jag börjat studera. Jag
skall utbilda mig till sjuksköterska. Det
måste finnas ett liv vid sidan av golfen
också.
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Sonen Jimmy får ett hedersomnämnande för sin fina bild ”överlämning.
Även denna bild är från fredagens
scramble och bollen lämnas över.
Bilden får symbolisera lagspel och
vänskap, den har skärpa, fint ljus och
det känns att tjejerna rör sig framåt.
Jimmy har ärvt fotointresset men har
lagt golfen på hyllan för tillfället.
”Bunkerslag”

Hur bor du när du är ute och tävlar?
- Det är vandrarhem som gäller. Ett bra
sätt att hålla nere kostnaderna. Sedan
brukar jag kampera ihop med ett par
andra killar, bl.a Mattias Karlsson (som
nu spelar för Växjö GK). Det är viktigt
med ett socialt umgänge när man är
ute så här.

Lagandan önskar Robin lycka till inför
nästa säsong!

Lars berättar att han sysslat med
fotografering i många år och har
varit medlem i Vittaryds fotoklubb.
Han fotograferar i perioder med sin
digitala Samsung systemkamera. Vi
gratulerar Lars med 2 checkar med
Smålandsgreenfee 2011.

”Överlämning” - hederspris i fototävlingen

Text & foto: Sara G Karlsson

Uppdatering: Sydvästlänken
Gulmålade pinnar bakom
tee på tolvan, vid tee på
femton, till vänster om
femton o.s.v.
I förra numret av Lagnadan
kunde du läsa om likströmskabeln som ska grävas ner längs
E4. Lagandan har nu varit i kontakt med Sten-Åke Carlsson som
arbetar som konsult åt Svenska
Kraftnät. Sten-Åke är ansvarig
för sträckan Värnamo-Lagan

och insatt i grävningen på vår
golfbana.
Carlsson säger att allt kommer att ske i samordning med
klubben och tar i dagarna
kontakt med vår klubbchef
Lennart Svensson. Han menar
att ingreppen ska göras så att
vårt spel påverkas så lite som
möjligt.
Kabeln kommer att värmas
upp för att vara tillräckligt mjuk

för att rullas ut. Detta betyder
att arbetet kan göras även om
det är lite kallare. Dock måste
arbetet flyta på längs hela
sträckan.
Man kommer att gräva ett 3,5
meter brett dike för kabeln och
en väg bredvid för att transportera bort jordmassor. Projekteringen pågår till augusti 2011
och byggstarten är beräknad till
2012.

Nytt från juniorsidan
Vi har nu hunnit fram till
det som är slutet på säsongen. Träningen är avslutad och
den årliga avslutningen är
avklarad med 25 juniorer som
deltagare.
Spelarna kunde välja på att spela
9-hål eller på vår specialdesignade
bana med Vargtee om fyra hål.
Mycket spännande tyckte spelarna.
Det är kul att se med vilken glädje
och förhoppning som spelarna spelar
varje nytt slag. En inställning som vi
vuxna säkert skulle ha nytta av - golf
skall vara kul och fyllt av goda förhoppningar inför varje slag!
För de äldre juniorerna återstår
fortfarande lite träning innan vi gör
ett kort uppehåll innan det är dags
att starta träningen inför kommande
år. De spelare som varit med har alla
gått framåt. Vi tror att vi kommer att
se flera av spelarna som gör resultatmässiga framsteg 2011. Glädjande är
att träningsnärvaron är genomgående hög. Även om vi skrivit om det
tidigare vill vi också lyfta att herrarna
vann sin serie efter riktigt bra spel
och att flera av de yngre spelarna fick
göra sin debut i dessa sammanhang.
En nyhet är att vi kommer att ha
en tid för träning i en gymnastik sal
en gång per vecka under vintern. Vi

Text: Anders Cederholm

kommer att informera om detta mer
framöver. Vi har också tänkt oss att
bjuda in yngre spelare att vara med.
På höstkanten är det dags att summera året och fundera på nästa år.
Hur mår då juniorgolfen i Sverige?
Det är lika bra att vara ärlig och
erkänna att de senaste åren har en
negativ utveckling. Det är en minskning på alla fronter. Färre medlemmar, färre som spelar tävling, färre
som tränar. Tyvärr verkar det som
om Småland är ett av de distrikt som
backar mest. Det är dags att på allvar
ta tag i detta problem. Det innebär
inte att vi skall spendera en stor
summa pengar utan snarare att klokt
använda de resurser vi behöver för att
ta ett eller två steg framåt 2011. Först
och främst skall vi vårda de vi har.
Nästa punkt på agendan är att visa
upp oss så att fler ser att golfen kan
vara ett idrottsalternativ likväl som
innebandy eller fotboll. Vi behöver
dock vara medvetna om vilka förväntningar som juniorerna har på en
idrott. Det skall vara kul, spännande
och utvecklande. Dessutom, och väl så
viktigt, det skall vara en plats för att
kunna umgås med vänner.
Under hösten kommer vi att
presentera hur våra planer ser ut för
juniorerna. Kom gärna med synpunkter till oss redan nu!
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Till sist…

Tränarens hörna
Text: Carl Gustafsson

För mig innebär den kommande tiden mindre tid på
klubben och mer tid med goflgymnasiet. Idag har jag
20 elever, en av dem är Linus Eklund från klubben, som
kommer från hela landet. Året har inneburit många
roliga saker och allra mest minns jag alla de positiva
personer som jag träffat på klubben. Jag hoppas verkligen att det kan fortsätta att utvecklas till kommande
år och att ännu fler upptäcker att det är kul att träna
och att det ger resultat.
Under året har jag spelat mer golf
än på 15 år. Kan erkänna att det är
riktigt roligt. De allra flesta golfhålen
har jag spelat på vår 9-håls bana och
jag vill gärna lyfta fram denna lilla
pärla på vår anläggning. Slingan är
mycket flexibel, den kan spelas över
4 hål (1-4), 7 hål 1, 4-9) och flera
av hålen lämpar sig väl för att träna
på samtidigt som vi får ihop spel på
övriga hål.
Nu när vi går mot mörkare tider
finns det en hel del saker som du
faktiskt kan träna på. Under vår
intensiva sommar vill vi ju gärna
spelade så mycket som möjligt när
väder och bana tillåter det. Samtidigt
önskar sig ju alla spelare att slagen
skall gå bra och att ronderna skall bli
bra. Precis som med alla andra saker
försöker vi förbättra och förfina hur
vi svingar och spelar spelet. För en
tränare är det alltid problematiskt
att kombinera spelsäsongen med
träningssäsongen. Många gånger blir
man lite sämre först. Bästa strategin
på kort sikt är nästan undantagslöst
att fortsätta göra det som du redan
gör - ”better safe than sorry”.
Fördelen med det klimat vi har
är att under vintern är det många
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gånger svårt att spela, vi har därför
en lång period för förberedelser där
vi i lugn och ro kan förbättra oss.
Tänk nu inte att förbättring alltid är
detsamma som att ändra på svingen
utan också att göra den stabilare
mellan svingarna i sig. Det senare är
mer en fråga om att vara vältränad.

vi lägger till lutningen på greenen
så slår du en hel puttar, även på
trögare greener, som är långt mycket
snabbare än de som du slår på din
heltäckningsmatta. Spelare som
kontrollerar längden väl ett snabbt
underlag kan lätt ändra till trögare
greener, tvärtom funkar dock inte.

Vad kan du då träna på nu? Du
kan träna på att bygga upp grunden
för rörelsen med enkla rörelseövningar. För er som varit med på mina
träningar i år har ni fått bekanta er
med ett antal övningar som dels har
verkat som uppvärmning och dels om
rörelseträning. Utförda enligt ett bra
schema några gånger i veckan kan
det göra underverk för er sving till
våren. Puttning är också en sak som
går att träna på. Du kan träna på att
starta bollen precis som du tänkt dig.
Har du en matta med kort lugg på
(typ heltäckningsmatta) kan du träna
på att ge bollen precis den hastighet som du tänkt dig. Har du ingen
matta åker du närmsta byggvaruhus
och köper en bit nålfiltmatta. Men
vad händer om mattan är för snabb
undrar du, tränar jag inte in fel
då? Svaret är nej. Mattan är såklart
mycket snabbare än vad Lennart någonsin kan få till på banan, men om

Är du intresserad av att veta mer
om träning anmäler du dig mitt
Nyhetsbrev genom att skicka ett mail
till mig.
Jag kommer också att ge lektioner
inomhus, vi har ju en tillfällig lokal
för slående i restaurangen under
kommande vinter. Jag kan också ta
emot mindre grupper. Under hösten
kommer ni att få information om
kommande säsongs aktiviteter. Håll
utkik på hemsidan och din egen mail
(om du anmäler dig till Nyhetsbrevet). Går du i tankar på att åka på en
golfresa under vintern så kommer
jag att anordna detta till våren, information kommer
!inom kort.

