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Anneli har tagit med sin son Linus 
för hjälp att lägga sista handen på 
bunkrarna inför Riksen. 
Foto: Sara G Karlsson

Ordförande 
har ordet!

Vi har fått en bra start på 
vårt golf år. Den tidiga öpp-
ningen av vår anläggning har 
uppskattats av både medlem-
mar och greenfee spelare. Vår 
bana har under våren ock-
så hållit en mycket bra stan-
dard i förhållande till många 
kringliggande banor som haft 
besvär efter vintern. 

Sista helgen i Maj hölls en stor 
juniortävling på vår bana. Vår banper-
sonal har lagt ner mycket tid på att 
få till en mycket bra kondition på vår 
bana inför denna tävling. Detta lycka-
des och vi fi ck många fi na vitsord 
från spelare och ledare.

Våra oldboys har i sina idella 
arbetsgrupper bidragit på ett mycket 
positivt sätt med att underhålla vår 
bana så att vi nu har bra kondition 
på våra bunkrar och så har de forslat 
bort en massa sly på vårt område. 
Dessa insatser är mycket värdefulla 

då vi har en begränsad ekonomi i vår 
klubb.

Vi har tappat ca 70 gamla medlem-
mar men vi har också ett antal nya 
medlemmar varav 56 st deltar i vår 
nybörjarintroduktion. Vårt headpro 
Calle har utvecklat introduktions-
utbildningen i syfte att få ut alla på 
banan så fort som möjligt för att öka 
intresset och dessa nya tag har fallit 
väl ut.

Tom april ser vår ekonomi ut att 
följa vår budget. Speciellt kan nämnas 
att våra greenfee intäkter är dubbelt 
så stora som för motsvarande pe-
riod föregående år. Vi får hoppas att 
denna trend fortsätter under året.

Nu närmar sig sommaren snabbt 
och planläggning för vår populära 
golfvecka pågår för fullt.

Golfhälsningar med hopp om en bra 
golfsäsong för alla våra medlemmar

 Bert Nordholm, Ordf.
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Du vet väl att du kan skicka in 
bidrag och lämna tips till

 
på nätet och till papperstidningen.

Adress: webredaktor@lagansgk.se

direkt

!!!
Klubben behöver 

vänsterklubbor till 
korthålsbanan.

Har du några stående 
i garderoben?

Vi blir glada om du 
lämnar dem till oss.

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

Grönt kort kurs 600:-

NYTT! På Skepparslövs GK spelar du för 180 kr på var-dagar och 280 kr på helger. Juniorer 90 kr resp. 100 kr.

Öppettider i shop och kansli 

fr.o.m. april t.o.m. september 

Må 9-20   Ti 8-20   On-to 8-18   Fr 8-17   Lö-sö 8-15

Dessutom extra öppet i samband med tävlingar.

DAMERNAS
HEMLIGA UTFLYKT
Som alltid har damerna sin 
hemliga golfutfl ykt den första 
onsdagen i augusti. 
Vi reser buss till en hemlig bana 
där vi spelar och äter. Vi åker på 
morgonen och är hemma framåt 
kvällen.

Alla golfande damer är väl-
komna på denna resa som brukar 
vara helt underbar, med spänning 
och gemenskap samt roliga ut-
maningar. Boka in den 3 augusti 
redan nu och kolla anslagstavlan 
där du snart kan anmäla dig.

Får du klubbens veckobrev på mejl? Om inte så 

lämna din aktuella e-postadress till kansliet.

De nya bagbrickorna är klara. Hämta din bricka i kansliet.

Har du hämtat dina 
matkuponger?

Glöm inte Rotary Golfen fredag 8/7 

Överskottet går till Polio-plus Alla kan 

vara med” Anmäl er på sedvanligt sätt
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Banaktuellt
Efter den tuffa vintern töade banan fram i förhållandevis 
bra skick. Det finns fortfarande en del skador på fairways 
och framförallt tees, men greenkvalitén har varit bra under 
hela våren. Banpersonalens stora fokus har legat på nyligen 
spelade tävlingen - Skandia Tour Riks. Regn och rusk höll 
på att ställa till med besvär, men med tur i oturen kunde vi 
ändå presentera en bana med framförallt greener i mycket 
gott skick. De svaga teena och en del inspelsområden har 
stödsåtts under våren och förhoppningsvis ska det snart ge 
resultat. I övrigt har den dagliga skötseln rullat på med en 
intensifiering inför Skandia Tour Riks. Vårens fokusering på 
18-hålsbanan har gjort att skötseln på Pay- and Playbanan 
fått stå lite åt sidan. 

På personalsidan har det kommit en del tillskott för att 
fylla upp efter dem som lämnat och det är numera Tobbe 
som står för arbetsplaneringen. Mycket hjälp har också 
kommit från ”Gubbarna” som ihärdigt hjälpt till på banan 
under måndagsförmiddagarna.

Framöver fokuseras främst på herrarnas seriespel och sen 
såklart golfveckan! Med lite tur och skicklighet ska banan 
kunna hålla god kvalité även i sommar. Som golfare hjälper 
du bananpersonalen bäst genom att använda din green-
lagare, laga efter dig i övrigt och undvika onödigt slitage 
på svagt växande områden. Har du frågor, synpunkter eller 
idéer angående banan är du alltid välkommen att höra av 
dig! Lycka till med golfandet! 

Ny drivkraft på bansidan

LITE RESULTAT: 6+6+6, sponsorer: Konecranes

A-klass
1. Linus Olsson / Linus Eklund 63,7 slag
2. Anna Svensson / Lars Svensson 67,0 slag
3. Anders Johnsson / Charlotte Ohlin 68,2 slag
B-klass
1. Stig Johansson / Sylve Fredriksson 66,0 slag
2. Ann-Katrin Jakobsson / Kiat Yau Lim 66,0 slag
3. Ulla SIbner / Sten Sibner 67,0 slag

Torbjörn Berggren är sedan mitten av april anställd som As-
sistant Course Manager på Lagans Golfklubb. ”Tobbe” har det 
praktiska ansvaret för banan och styr den dagliga skötseln av 
våra banor. Så här skriver Tobbe om sig själv:

Tobbe

Jag har växt upp i Blekingska Sölvesborg där jag länge 
varit ideellt aktiv inom golfklubben samt arbetat inom 
både proverksamheten och på bansidan flera säsonger.  
I grund och botten är jag utbildad civilingenjör inom 
byggnadskonstruktion, men då längtan tillbaka till 
golfvärlden blev för stor utbildade jag mig även inom 
golfbaneskötsel på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. 
Jag fortsatte sedan att bygga på mina golfkunskaper via 
ett traineeprogram på PGA-banan utanför Malmö.  Det 
senaste året har jag tillbringat i USA där jag genomgått 
ett praktikprogram inom Turfgrass Management. Nu har 

jag återvänt till Sverige och ser fram mot en tuff, men 
väldigt spännande utmaning att driva Lagans golfanlägg-
ning framåt. 

Som greenkeeper och golfare tycker jag att presenta-
tionen av en bana är minst lika viktig som dess specifika 
kvalitet. Det ena går dock naturligtvis hand i hand med 
det andra och mitt mål är att utifrån aktuella förut-
sättningar erbjuda en så bra produkt som möjligt varje 
dag! Jag ser fram emot att möta alla er medlemmar och 
gäster på banan och ta del av era intryck!

Text: Lennart Svensson
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Tobbe sätter flaggorna inför Riksen.

Alla i personalen från vänster Joel, Leif, Tobbe, Folke, 
Annelie, Daniel, Frans, och Nicklas.
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Bild: Anders CederholmText: Anders C och Patrik S

Landskrona GK är en underbar anläggning för tränande golfare 
och golfande livsnjutare.
Alla träningsytor finns i närheten till boendet och maten och 
det underlättar betydligt.

Efter träning en stund så är det dags för 18 hål på Landskro-
na GK som gav fina förutsättningar och bra spel, från en del i 
alla fall. Banan är lättspelad då det inte blåser något och ruffen 
inte vuxit upp. Alla juniorer verkar ha kul, de liknar nyutsläppta 
kossor på vårbete.
På kvällen köps det lite påskägg och chips att tugga på, även en 
kladdkaka slinker ner hos vissa.

Lördagen inleds med att juniorerna löper vid 6-tiden en 3 
km-runda. De vuxna tittar på, några måste ju även sköta detta. 
Vår starttid är vid 15-tiden så fram till dess spelar vi korthåls-
banan och tränar på rangen. Calle fixar med svingar, grepp och 
uppställningar. Alla skratt är ett tecken på hur roligt juniorerna 
har det. Som vanligt strular bollautomaten. Varför strular alla 
bollautomater i hela världen? 

På lördagen är vädret lite sämre men humöret är på topp 
förutom på en serveringsansvarig i matsalen. Spelet går lite upp 
och ner så här tidigt på säsongen men alla är nöjda med dagen 
då vi summerar den under middagen vid 8-tiden på kvällen.

Söndagen inleds med uppställning och frukost i stugorna 
redan kl.6 då vi ska vidare för spel på Söderåsens GK. Alla är 
jättenöjda med att man slipper att städa stugorna. Kommer till 
Söderåsen som inte liknar Landskrona alls ( jo på en sak, bollau-
tomaten fungerar inte).

Söderåsens GK är en mycket grönare bana och mer kuperad 
än Landskrona GK.

Söndagsmorgonen är kall och rå när vi slår ut på 1:an men 
fram åt lunchtid tittar solen fram och värmen stiger. 
Efter lunch på klubben så samlas vi runt Calle och han avslutar 
lägret. Alla verkar väldigt nöjda men ser lite trötta ut efter en 
helg med mycket spel och mycket träning. 
Sammanfattningsvis så skötte sig juniorerna jättebra som van-
ligt och gjorde god reklam för Lagans GK under vår turné.

Juniorerna på läger i Skåne
Fredag morgon kl 8.00. Juniorer samt ledare sam-
las vid McDonalds. Lagans GK:s juniorer åker den-
na dag till Skåne och Landskrona GK samt Söderå-
sens GK för årets träningsläger. Träningslägret är i 
år fokuserat på främst spel på bana. Som vi golfa-
re och golfjuniorer vet så är formeln för bra golf-
spelare träning, spel, tävling och åter träning, spel 
och tävling.

Tilda kollar att allt finns med i 
bagen innan rundan.

Juniorerna på väg till 
träningspasset.
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De första jag träffade på var två spe-
lare från Värnamo GK, Kjell Persson 
och Stefan Lindahl som bor grannar. 
De är flitiga i Lagan och spelar vår 
bana en gång per vecka. De spelar 
gärna i Lagan, banan är bättre i 
ordning än hemmabanan och den är 
roligare att spela, säger de. Att banan 
är lite utmanande är bara positivt, 
man måste ofta tänka till och inte 
alltid ta den ”längsta” klubban. Efter 
bara fyra hål visste de inte riktigt hur 
dagsformen var, men hoppades på bra 
resultat.

På väg till hål fem mötte jag yt-
terligare en gäst, Hans Olsson från 
Capital Golf i Stockholm. Hans är 
resande inom IT och hade lite tid över. 
Han tyckte att det var trevligare att 
gå en runda på vår bana än att sitta 
på hotellrummet och det kan vi väl 
hålla med om.

Det fanns även hemmaspelare på 
banan denna eftermiddag. Efter nio 
hål pausade Emerik Fekéte och Ingvar 
Johansson vid kiosken. Emerik har 
inte spelat mer än någon runda per 
vecka hittills i år medan Ingvar spelar 
så gott som varje dag. De hade inte 
planerat att spela med varandra, men 
kom till banan ungefär samtidigt och 
bestämde sig för att gå tillsammans. 
Detta är lite av tjusningen menar 
Ingvar, att man inte vet vem man ska 
spela med när man åker till banan. 

På nians green puttade kusinerna 
Åke Johansson och Stig Andersson. 
De är hemmaspelare och har spelat 
golf i 11 år. De spelar ett par gånger i 
veckan. Stig spelade i Tylösand för ett 
tag sedan och menade att vår bana är 
lika fin. Båda berömde både fairways 
och greener. 

Möte med 
vardagsgolfaren

Kjell Persson och Stefan Lindahl 
Värnamo ska strax slå ut på hål fem.

Stig Andersson och Åke Johansson på 
nians green.

Text & Foto: Sara G Karlsson

LGR Företagsrevision AB
Garvaren Plan 5, Box 808,  341 18 LJUNGBY

Telefon 0372-627 30, telefax 0372-627 40, info@lgrab.se

Lars Göransson, auktoriserad revisor

Branschorganisationen för revisorer och rådgivare

Vi utför kvalificerade
tjänster inom

• Företagsrevision
• Skatterådgivning

• Bolagsärenden
• Redovisning

Satte mig vid kiosken med en kopp kaffe en dag för att 
kanske träffa vardagsgolfaren. Det var perfekt golfväder 
och trots att det var tidig eftermiddag så fanns det en del 
spelare på banan. 
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Text: Sara G Karlsson

I höstas/vintras fick vi reda på 
att vi skulle vara värdar för 
Skandia Tour Riks, den näst 
största tävlingen på juniorsi-
dan. Det ska inte förnekas att 
jag som ansvarig för banan 
fick fjärilar i magen. Här har 
Lagans golfklubb en enorm 
möjlighet till PR. 

Efter den stränga vintern var det 
nervöst när snön töade bort, men det 
såg fint ut. Greenerna hade klarat sig, 
på fairways fanns en del fläckar och 
likaså vid inspelen. Teeplatserna var 
däremot bedrövliga. Detta var vad vi 
hade att arbeta med. 

Vi tog hit en bankonsulent från 
SGF, Göran Hansson, och vi bestämde 
oss för att göra det bästa vi kunde. Vi 
lade upp riktlinjerna för hur det skulle 
skötas och ett tydligt mål för hur det 
skulle se ut på inspelsdagen.

Samtidigt tog Johan Wallin tag i täv-
lingsbiten. Han organiserade ett möte 
med alla berörda funktionärer, domare 
och greenkeeper.

Det är en stor apparat att dra runt. 
Det ska fixas bilar som kör mellan 
hotell, drivingrange och starten på hål 
10. Transport in efter 18 hål ska ordnas. 
Ankomstregistrering, scoreinmatning, 
leaderboard och resultatrapporter ska 

fungera. Totalt jobbade 14 ideella kraf-
ter plus banpersonalen från klockan 
6.30 till 20.00 (banpersonalen 4.00 
- 8.00 och 16.00 – 21.00). Till detta 
kommer domare och TD.

Hur gick det då?
På fredagen lagom till inspelet öppna-
de sig himlen och det formligen vräkte 
ner regn. De stackarna som skulle spela 
in fick inte de bästa förutsättningarna, 
men vissa trotsade vädrets makter och 
spelade, medan andra valde att ”bara” 
gå banan. Banpersonalen fick ställa in 
kvällens klippningar och oron var stor. 
Skulle banan hålla? Hur länge skulle 
regnet vara? 

Lördag morgon klockan 4:00 dug-
gade det lätt. Vi beslutade att dub-
belklippa greenerna och välta dem 
med ”strykjärnet”, räfsa bunkrarna, 
flytta hålen och spreja hålsidorna vita. 
Klockan 7:30 lyste solen, det blåste en 
frisk vind och banan stod redo i ett 
skick som sällan skådats. Hela helgen 
var vädret fint med uppehåll för spel 
och banskötsel samt lite regn däremel-
lan. Tack vare en god framförhållning 
och ett enormt arbete från personalen 
så höll banan och var i superskick hela 
helgen och det är den fortfarande.

Spelet då?
Det presterades mycket fin golf och 
spelarna, 74 st, fick erfara att Lagans 

golfbana scorar man inte så lätt.
Vinnare i herrklassen blev Markus 

Gran, Skaftö GK på 223 slag (75, 73, 
75) och i damklassen vann Cajsa Pers-
son, Jönköpings GK på 221 slag (68, 
73, 80)

Våra egna placerade sig:
Johanna Roubert, plats 20, 259 slag
Markus Olsson, plats 38, 244 slag
Linus Eklund, plats 42, 247 slag
Linus oLsson, plats 49, 275 slag

Vad tyckte spelarna då?
Vi gjorde en liten undersökning och 
det visade sig att de allra flesta hade 
bara bra att säga om allt och framför 
allt lovordade de banan och i synner-
het greenerna.

TD David Enelund säger att han 
tycker att vi är en engagerad klubb 
med en personal som gör sitt yttersta. 
Han tycker att vi har engagerade 
ideella medlemmar med förlåtelse för 
vikten av juniortävlingar, vilket inte är 
självklart på alla klubbar. På minussidan 
tycker han att rangen ligger för långt 
från klubbhuset. På frågan om han 
skulle betygsätta oss hur vi genom-
förde tävlingen skulle han ge oss 8 av 
10 möjliga.

Så med facit i hand, mycket väl 
godkänt och tack alla som gjorde detta 
möjligt. 

Skandia Tour Riks Text: Lennart Svensson

Göte Parkander var vid sin bortgång i 
februari 2005 hedersordförande i Lagans  
golfklubb. För att hedra honom inrättades 
ett vandringspris för klubbens flickjunio-
rer och pojkjuniorer. Vid vårmötet mottog 
förra årets vinnnare, Isak Thelander och 
Linn Magnusson priset.

 
För att kunna få priset ska spelaren vara 

medlem i vår klubb och inte fyllt 18 år. 
Dessutom ska man bl.a. ha uppvisat klan-
derfritt uppträdande, tränat flitigt och haft 
bra tävlingsresultat.

 
Anders Cederholm och Calle Gustavsson 
flankerar Isac Thelande och Linn Magnusson 
som fick 2010 års ”Parkanders minne”

Göte Parkanders minne
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Hej!
Vilken fantastik kondition på banan vi har! 
Hade det varit ett år med en gynnsam vinter 
kanske det hade varit mindre anmärknings-
värt än nu. 

Jag har genom åren varit med om både katastrofgreener 
och supergreener på de klubbar jag varit. Jag vet också att 
man bara till en viss gräns med resurser kan påverka att 
konditionen blir så bra som den nu är. Resten har med tur 
att göra. Oavsett hur det blivit har golfen i sig överlevt. 
Bättre eller sämre greener verkar påverka om det är riktigt 
roligt eller bara roligt. 

Under våren har vi haft väldigt mycket att göra med 
träningen. Dels har vi sjösatt lite nya sätt att genomföra 

träningen på och dels har vi genomfört rekryteringsåtgär-
der. Till skrivande datum har inte mindre än 41 anmält sig 
eller genomgått  nybörjarintroduktionen. På juniorsidan 
dubbelt så många i träning än vid samma tidpunkt föregå-
ende år. Vi jobbar efter en medveten strategi att aktivera 
juniorer och rekrytera de som verkligen vill. Juniorernas 
motsvarighet till  nybörjarintroduktionen kallas Raket-
kurs. Vid det första tillfället kom 18 stycken som under 
två dagar tränade golf, gjorde tester och pluggade regler. 
Alla dessa har sedan valt att fortsätta i vår träning och 
blir därmed också medlemmar i klubben. Jag vet också att 
några föräldrar dragits med. I juni är det dags för ytterli-
gare en omgång av denna kurs. 

Det blåser alltså positiva vindar. Jag vill rikta ett tack 
till alla er som engagerar er i någon form i klubben. Den 
insatsen behövs. 

För egen del är det dags för vårt andra barn och denna 
gång tänker jag ta de tio dagarna i samband med födseln. 
Förra gången var jag bara hemma några dagar innan det 
bar av till EM för damerna i Italien. Under sommaren gör 
den veckovisa träningen för juniorer och seniorer uppehåll. 
För er som vill ha lektioner är det bara att ringa eller maila 
på nedanstående alternativ så hittar vi en tid för att göra 
spelet ännu bättre.

 Väl mött på klubben!

Tränaren har ordet!
Text: Calle Gustavsson

LGR Företagsrevision AB
Garvaren Plan 5, Box 808,  341 18 LJUNGBY

Telefon 0372-627 30, telefax 0372-627 40, info@lgrab.se

Lars Göransson, auktoriserad revisor

Branschorganisationen för revisorer och rådgivare

Vi utför kvalificerade
tjänster inom

• Företagsrevision
• Skatterådgivning

• Bolagsärenden
• Redovisning

Tel: 070-5440476 
cj.gustavsson@gmail.com

Hur gick det i 
bowlingmatchen 
mellan golfande 
damer och herrar?
Vi gratulerar herrarna till segern!

Herrarna blev för svårt motstånd för damerna. 
Damerna hade nog inte förväntat sig att det skulle 
bli någon jämn match. Detta var ju första året, som 
golfdamerna började träna bowling.  Tävlingsinrik-
tade som vi är, vet vi alla, att träning ger färdighet. 

Det innebär att vi hoppas på jämnare match nästa 
år och att vi kanske har möjlighet att förstärka 
damlaget. Vi ses till hösten igen och hoppas att det 
blir fler damer, som är intresserade att börja spela 
bowling. 

 Text: Margaretha Cedvik
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Hej alla medlemmar!

Så då har äntligen säsongen kommit i gång på allvar, 
våren har varit fi n och bjudit på mycket bra väder vilket 
har märkts på antalet ronder, både från greenfeegäster 
och medlemmar. Som de fl esta har märkt har vi pappers 
boll ränna på 9-håls banan, detta för att vi ska kunna göra 
en statistik över spelet och nyttjandegraden på denna. 
Det kan komma bokningsmejl när vi för in dessa ronder i 
GIT´en, hoppas på er förståelse för detta.

 
Nytt är även det lilla veckobrev som vi har ambitionen 

att komma ut med, men för att få det måste vi ha en e-
post adress som är aktiv, saknar ni det lämna gärna då er 
mail adress till kansliet så kommer ni med på mail listan. 
Detta är även bra för att få snabb info från klubben.

På medlemsidan ser det positivt ut även om vi tappat en 
hel del så får vi många nya medlemmar och då framförallt 
så ökar det på juniorsidan och det är skoj att se att vi har 
ett levande klubbhusområde med mycket aktivitet. 

Jag vill även passa på att tacka våra ”gubbar” för det 
fi na arbetet de gör var vecka med sina arbetslag, det har 
varit mycket jobb på 18 hålsbanan och att göra parke-
ringsplatsen fi n med räcke där vi ska sälja in sponsor 
skyltar allt för att starka marknadsföringen. På tal om 
sponsorer så är vi färdiga med den biten och det ser ut att 
vi inte tappar här heller vilket är positivt med tanke på hur 
svårt det är att motivera varför de ska sponsra Lagans GK. 

En annan nyhet är att vi har nya medlemsbrickor som 
fi nns för avhämtning i kansliet, hämta dessa så fort som 
möjligt. Vitsen med dem är att vi ska kunna se vilken med-
lemskategori man tillhör för en enklare kontroll. 

Avslutnings vis kan jag bara summera att det ser ljust 
ut på alla fronter och min känsla är att vi har luft under 
vingarna och ett drag i klubben som känns positivt.

 Lennart Svensson, klubbchef

Hej från klubbchefen!

Medlemserbjudande
till och med v. 26 2011 

25% på 10 liter Alco Bestå och Juton Ultimate
Detta gäller en ggr per medlem i Lagans Gk mot uppvisande av  medlemskort. 

Sigvards Färghall

Bolmstadv. 38 Ljungby 0372-620 28 Vardagar 7-18 Lördagar 9.30-13

LITE FLER RESULTAT: Lagans GK 12 juni

A-klass
1. Linus Eklund   68 slag
2. Anders Johansson  69 slag
3. Peter Sjöö   70 slag
B-klass
1. Emeric Fekete   36 poäng
2. Kiat Yau Lim   36 poäng
3. Isac Thelander   35 poäng
C-klass
1. Charlotte Ohlin  38 poäng
2. Ingvar Palm   36 poäng
3. Ivo Toncic   34 poäng

LITE RESULTAT: Golfhäftet Trophy 5 juni

Placeringar:
1. Edvin Ljung / Sven-Arne Danielsson  59,0 slag
2. Linus Eklund / Linus Olsson  60,0 slag
3. Anders Johansson / Charlotte Ohlin 60,0 slag
Närmast hål: 
Närmast hål på 16 var Ingvar Palm.
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Barbro Gladh Marie Andersson Karin Andersson Kerstin Svensson
Varför började du 
spela golf?

- För att ha något att 
göra som pensionär 
och få motion. 

- Min son Ola fick mig 
intresserad. Dessutom 
vill min man ha med 
mig ut på banan.

- Min dotter lockade 
mig till golfen.

- Mitt eget beslut

Vad tycker du är svå-
rast i golfen?

- Träffa rätt slag. - Behålla lugnet. Att 
hålla kvar blicken på 
bollen.

- Slå långa slag. - Slå jämna slag

Hur många gånger/
vecka spelar du?

- 2 ggr - Just nu c:a 2 ggr/v - 2 ggr /v. När solen 
skiner blir det 4-5 ggr

- 2-3 ggr/v

Vad har du för mål? - Ta grönt kort fullt ut. - Att bli så säker på 
slagen att jag kan pla-
nera mitt spel.

- Bli bättre - Bli bättre

Nya golfdamer på Damnian 
Text och foto: Lennart Svensson

Ronny Anders-
son NåGreen

Owe Robertsson 
Eagel 

Peter Nyman 
Birdieligan

Johan Wallin 
NåGreen

Peter Fogelberg 
Onsdags Driven

Vad betyder 
ligan för dig?

- Allt! - För att kom-
ma ut o spela, 
kamratskapet.

- Ett stor soci-
alt nätverk.

- Roligt! Träf-
far spelare jag 
annars inte lärt 
känna.

- Vänskapen, något 
att se fram mot mitt 
i veckan, en bra an-
ledning att komma ut 
kontinuerligt.

Hur länge har 
ni funnits?

- 3 år - 10 år - 10 år - 3 år - Ca 6 år 

Hur många är 
ni?

- 12 st - 13 st 13 ggr - 14 st 12 ggr - 12 st - 12 st 

Om inte ligan 
funnits hur 
hade ditt spel/
medlemskap 
sätt ut då?

- Hade inte gjort 
någon skillnad.

- Man hade spelat 
ändå.

- Färre 
golfvänner.

- Hade spelat 
ändå.

- Lika som idag fast 
man hade fått jaga 
spelpartners.

Våra ligor
På kvällarna tisdag, onsdag och 
torsdagar kommer de inrusande på 
parkeringen, det e bråttom nu, med 
andan i halsen snabbt byta om, hämta 
klubbor. Vem har tagit score kort, 
bollar - visst ja in i shopen tar ett 
trepack, skriv upp det på mig hojtar 
någon.

Dom sitter hemma på kammaren 14 
dagar innan kollar och bevakar start-

tiderna på nätet, när klockan e slagen 
bokar dom in efter ett noga fastgjort 
schema, inget får missas. Med egna 
lagtröjor samlas dom vid tee, första 
bollen upp nervöst igen ”gädda” nu 
bara det får man äta upp tonen är rå 
men hjärtlig. Det är tävling veckans 
kanske viktigaste golfrunda står på 
spel det är mycket prestige och även 
om det är lättsamt är det tävling, och 

alla är fokuserade på det. Man spelar 
olika spelformer och efter 12 – 13 
omgångar ska årets mästare koras. 
Det e våra grabbligor som troget 
trotsar regn och rusk, sol och vind 
ibland är det nästa kolmörkt när sista 
bollen kommer in. Men vad gör det 
dom får göra det dom älskar, brinner 
för, kamratskapet och gemenskapen. 
Dom får SPELA GOLF.
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En lördag i maj var Lagans GK mö-
tesplats för några av lagen. Det var 
lag från D 35 och H 22 som tävlade. 
Dagen började med 18 hål singel på 
18-hålsbanan. Därefter intogs en 
god lunch hos Tuan. Efter lunchen 
slutfördes dagen med en foursome 
på 9-hålsslingan. Vi fick mycket gott 
beröm för vår fina bana. Damerna 
placerade sig på fjärde och herrarna 
på andra plats.

D 50 och D 60 spelade i Glasriket. 
Tyvärr hade inte Lagan lyckats mobi-
lisera ett D 50 lag, men D 60 spelade 
bra och belade en hedrande andra 
plats efter Glasriket. Yvonne Jons-
son hade det tredje bästa individuella 

resultatet och uppmuntrades en paket 
bollar för det.

H 35 spelade på Götaströms GK 
och lade sig på plats fyra av sex. H 45 
var på Tobo GK och spelade till sig en 
fjärdeplats bland sju lag.

Efter två ronder ligger Lagans H 
65-lag på femte plats av elva lag. De 
har spelat på Tobo GK och i Lagan. 
Efter första omgången låg Lagans H 
75-lag på åttonde plats av elva lag. 
Den omgången spelade de på Saxnäs 
GK, den andra spelas på A6.

Tävlingarna i höst blir i augusti.

Smålandsserien Text & Foto: Sara G Karlsson

Vi hjälper dig med gallring, slutavverkning, 
skogsvård, vägbygge, skogsbruksplaner 
och dikesrensningar mm.
 
Vänd dig till våra inköpare i Ljungbyområdet.

01046-380 00 · www.sydved.se

Carl-Johan Savin
01046-786 36
carl-johan.savin@sydved.se

Joakim Ahlberg
01046-786 38
joakim.ahlberg@sydved.se

Joakim Ahlberg

Syved har 
skoglig fullservice!

logotype

Smedjegatan 3, 341 30 Ljungby

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

Välkommen till din present- och 
inredningsbutik i Ljungby. 

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

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

Välkomna!

Vår klubb deltar med några lag i Smålandsserien. Lagen är 
uppdelade efter ålder på spelarna och de möts en gång i maj 
och en gång i augusti. De äldre herrarna (H65 och H75) har 
fyra möten. 

Yvonne Jonsson vann ett paket bollar 
och kramas om av tävlingsledaren i 
Glasriket.



12 • Lagandan 2 - 2011

Oldboysgruppen har spontant 
erbjudit sig att hjälpa till med 
diverse arbeten på banan. 

Varje måndagsmorgon kl 8.00 ger 
sig nu arbetslag ut på banan för att 
utföra olika arbeten. Det kan handla 
om att samla ris som röjts längs 
banan, att skära kanter i bunkrar, att 
göra andra arbeten på bunkrarna eller 
som nu senast snygga upp parkerings-
platserna framför klubbhuset och 
montera staket.  Genom gubbarnas 
insatser kommer varje vecka ca 2,5 
arbetsdagar att tillföras.      

Klubbchefen Lennart Svensson me-
nar att gubbarnas insatser är ovärder-
liga Utan dem hade vi legat mycket 
efter med arbetet säger Lennart. Från 
såväl medlemmar som från gästspe-
lare har Lennart fått positiva reak-
tioner på de uppröjningar av ris som 
gjort i ytterområdena längs banan. 
Att banan vinner mycket på att riset 
kommer bort är ett allmänt omdöme.

Vid parkeringsplatserna framför 
klubbhuset har nya staket nyligen 
anordnats. Inom oldboysgruppen 
fi nns en mängd olika kunskaper och 
förmågor och dessa arbeten har helt 

utförts av gruppens medlemmar. Den 
upprustade parkeringsmiljön hjälper 
oss i marknadsföringen av banan och 
i dialogen med våra sponsorer säger 
Lennart Svensson.

Bland gubbarna är arbetsglädjen 
påfallande och alla är positiva till att 
göra en insats och till att hjälpa till. 
”Vi jobbar ju för oss själva, vi skapar 
vår egen rekreationsmiljö och vi får 
en vackrare bana.”

Oldboys är en resurs som bör kunna 
användas till fl era uppgifter på våra 
banor i framöver. 

Oldboys - en värdefull resurs!

GO
RED
GOLF

Lördagen

30 juli
kl 10.00

Kanonstart
Bästboll

Tävlingen har många trevliga och 
roliga överraskningar ute på banan. 

Efter tävlingen är det gemensam lunch sam-
tidigt som vi får information om kvinnohjär-
tat, men också mer lättsam underhållning 
med modevisning av senaste golfmodet och 
från våra mycket generösa sponsorer finns 
det ett välfyllt prisbord. Dagen avslutats 
sedan med en trevlig överraskning! 

Vinnarlaget från varje deltävling går vidare 
till finalen på Fågelbro G&CC, där deltagarna 
spelar om den åtråvärda resan till Mallorca, 
med deltagande i HKH prinsessan Birgittas 
årliga golftävling på Mallorca.

Startavgift 250 kr/person.
Min ålder 22 år och max hcp 36.
Anmäl dig genast!

Säsongens höjdartävling 
på Lagans GK för damer!

Min ålder 22 år och max hcp 36.

GoRedGolf är en 
aktivitet inom 1,6 miljonerklubben.

Bolmsögänget Jan-Olof 
Svensson, Karl-Gustav 
Johansson och  Bruno 
Edgarsson snyggar till 

greenbunkrarna på hål 2 på 
18-hålsbanan..

Inge Pettersson är i  full färd med 
att kapa stolpar till staketet vid 
parkeringsplatsen...

Karl-Erik Olsson borrar 
hål i överliggarna.

Text & Foto: Per Gannerud
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Årets första resa gick den 9 maj till 
Allerum GK utanför Helsingborg – där 
vi möttes av en underbar försom-
mardag med strålande sol och lagom 
mycket vind.  
     

En buss med spelsugna oldboys 
avgick i arla morgonstund med Skåne 
som mål. Varje resa är den andra 
lik i så motto att bussen är full, att 
humöret är på topp och att Sten 
Schön knåpat ihop ännu en omgång 
tipsfrågor. Till allas och kanske även 
egen förvåning lyckades denna gång 
Ingvar ”Snaggen” Pettersson ta hem 
tipssegern. Han lyckades till och med 
besvara skiljefrågan rätt. Skiljefrå-
gan gällde höjden på Kebnekaise 
och rätt svar är numera 2 106 meter. 
Wikipedia anger att på grund av 
klimatförändringarna smälter is- och 
snökammen på Kebnekaises topp, 
Sydtoppen, och vårt högsta berg blir 
allt lägre. På den nyligen reviderade 
fjällkartan - BD6 - anges Kebnekaises 
höjd till 2106 meter mot 2111 meter 
på tidigare utgåvor av kartan. Och 
detta visste alltså Herr Pettersson! 
Enastående!!

Allerum Golfklubb bildades 1992 
och 18-hålsbanan, som vi spelade, 
var färdigbyggd 1995. Banan fick 
varierande kritik men åtminstone 
en person, Roger Nordin som vann 
dagens tävling, var sannolikt nöjd.  
Grattis Roger! Du är verkligen i form 
för tillfället.

Allerums headpro heter Jim Suck-
ling och den minnesgode medlemmen 
vår klubb kommer ihåg Jim sedan 
hans tid på Lagans GK. Många av 
våra medlemmar har utbildats av 
Jim. Att utbilda golfspelare kan Jim 
till den grad att han utnämndes till 
PGA Teacher of the year 2006.  Denna 
gång var han emellertid inte på plats 
så vi kunde inte bekanta oss med 
honom. 

Efter en god lunch lastade vi bus-
sen och vände hemåt. Vi ser nu fram 
emot nästa resa den 22 augusti. Då 
är resmålet hemligt och redaktören 
rekommenderar de 55-plussare som 
ännu inte följt med på någon resa att 
göra det. Resorna  är mycket trevliga 
– för att inte tala om sällskapet!

Säsongens första golfresa för Oldboys:

Besök på Allerum GK

Roger Nordin segrade på Allerum efter 
stabilt spel.

Kenneth Mörk har laddat bössan.

Lars Igbo njöt i solskenet.

De golfande herrarna över 55 spelar varje torsdag en intern 
tävling. Av startavgifterna går en del till priser och en del av-
sätts till att delfinansiera resor till golfbanor inom ett par tre 
timmars avstånd.  

Bill Ögren förrättar prisutdelning på terrassen.

Text & Foto: Per Gannerud
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Till årets tävlingar har vi introducerat 
ett nytt system för redovisning av 
resultaten från torsdagstävlingarna. 
På klubbens hemsida under ”Oldboys” 
kan vem som så önskar ta del av 
resultatet från varje enskild tävling 
och dessutom se hur ställningen är i 
den sammanlagda tävlingen om titeln 
”Oldboysmästaren”.

Nytt för i år är att av säsongens 
22 tävlingar räknas för varje golfare 
endast de 15 bästa resultaten. Den 
som spelat 15 tävlingar har alltså 
upp till 7 chanser att förbättra sig. 
Följ den spännande  upplösningen på 
hemsidan.  

Efter säsongen blir det gemensam 
avslutningsfest med middag och 
prisutdelningar. Det är en tillställning 
som alla ser fram emot och där man 
redan längtar till nästa säsong.

Torsdagarna 
lockar stora 
startfält

Jan Klinteborn har berättat något roligt för Lennart Nilsson

Oldboys Torsdagstävlingar spelas 
varje torsdag och med kanonstart. 
Antalet tävlande ligger stadigt 
runt 50 personer.

Gökottan 8 maj, sponsorer: Ryssby Hotell/Lagans GK

A-klass
1. Ingrid Bergenholtz 68 slag
2. Ola Henriksson 70 slag
3. Jonas Karlsson 71 slag
B-klass
1. Roger Nordin  35p
2. Bill Ekdahl  35p
3. Lisbeth Carlsson 32 p
C-klass
1. Birgitta Palm   43p
2. Charlotte Ohlin  42p
3. Fredrik Hansson  36p

Nya juniorer och knattar har en helg i maj haft en raket-
kurs. Efter kursen har de tränat på söndagar. Det är en 
fröjd att se dessa unga spelare med iver gripa sig an upp-
giften att träffa bollen. Det är liv och rörelse på klubben 
med både barn och föräldrar plus vi gamla vanliga golfare. 
Det känns som att klubben ”lever” med all denna aktivitet 
kring klubbhuset och det är helt underbart. 

I mitten på juni kördes ytterligare en raketkurs.
 
Ta dig gärna några minuter och snacka lite med dessa 

unga golfare! Det är viktigt att vi visar att de är välkomna 
i klubben och att vi som spelat länge tycker att det är 
trevligt med dessa unga spelare hos oss.

Anders och Calle, med hela juniorkommittén, har lagt 
ner ett fantastiskt arbete som tydligen ger frukt, bra job-
bat!

Raketkurser för juniorer
Planen framgör garaget är fullt av små, 
små bagar och vagnar.

Text & Foto: Sara G Karlsson

Text & Foto: Per Gannerud
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AB Helmer Nilsson 
Ahlsell AB

AP & T  
Bertil Nilsson Måleri AB

Bravida 
Dörarps Slip n& Poler 
Canon Business Center 

City Gross 
Combi Wear Parts AB

CTC/Bentone AB 
EKB Kraft AB

Elajo
Electrolux

Elvings Mäklarbyrå AB
Gustav R Johansson AB
Maxi Ica Stormarknad

El TT
Nordea Ohlssons Rör AB
Oljetjänst Wikingsson AB  

Opido Plast AB
Brickstone
Konecranes

Ryssby Reklam
SE-banken
Securitas

Siegwerk Scandinavia AB  

Smålands logistik
Smålänningen, 
Sohlbergs AB

Stena Gotthards Recycling AB
Stokvist Tapes 

Hako Ground&Garden
Handelsbanken

Hemköp 
Häggs Plåt

Inaura Pac AB
Keycast 

JOMA Grafisk Produktion 
Kronobergs Lots & Personaltjänst 

Lagans Byggnads AB
Lagans Plåtprodukter 

Ljungby Energi AB
Ljungby Golv AB 
Ljungby Kommun 

Ljungby Kablagemontering 
AB Stena Gotthards Recycling AB

Strålfors Svenska AB
Tenneco Automotive Sverige AB

Wulff Supplies 
L. Bergqvist Bil AB

Ryssby Hotell
Lagans Kraft HB

Lagans golfklubb vill tacka  
sina samarbetspartners!
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LAGAN

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Till sist…   

 

 

Snart	  är	  det	  dax	  för	  årets	  golf	  

vecka.	  Här	  kan	  du	  mäta	  dig	  med	  

andra	  medlemmar	  och	  gäster.	  

Då	  det	  bjuds	  på	  tävlingar	  i	  sex	  

dagar	  med	  olika	  tävlingsformer,	  

under	  glada	  former.	  Det	  går	  bra	  

att	  anmäla	  sig	  till	  par	  spelen	  

ensam	  vi	  lottar	  in	  er	  i	  bollar.	  Det	  

kommer	  att	  vara	  ”betting	  på	  

något	  av	  korthålen	  under	  

veckan.	  På	  putting	  green	  

kommer	  det	  att	  vara	  tävling	  med	  

ett	  par	  ”MY	  Joy´s”	  skor	  som	  

första	  pris.	  

Golf  veckan  11  –  16  Juli  

Måndag  Singel  slag  i  A-klassen  B-C  PB    
Tisdag  Irish  Greensome  PB  
Onsdag  Singel  eclectic  36  hål  A-B  klassen  slag  C  PB  
Torsdag  27  hål  9-9-9  BB  GS  FS  Kanonstart  09,00  
Fredag    3-manna  scramble  2  starter  07,00  och  13,00  
Lördag  Bästboll  PB  2  klasser  

Sponsorer	  	  Svetruck,	  Strålfors,	  ElTT,	  
Berga	  Golf,	  Hako	  Ground	  &	  Garden	  
Securitas	  och	  Elektrulux	  	  


