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Årets golfvecka är avklarad. Antalet deltagare ökade
jämfört med föregående år
och tävlingskommitten fick
många komplimanger för en
väl genomförd golfvecka.
Ett stort tack till tävlingskommitte,
kansli, banpersonal, shop och restaurang som alla erbjöd en utmärkt
service och vår bana var verkligen i
mycket fint skick under hela veckan.

Vår ekonomi efter juli månad ligger
i nivå med vår budget och läget är
stabilt. Greenfee intäkterna ligger
klart över föregående år och vi hoppas att denna trend håller i sig året
ut.
Med hopp om en fin golfhöst för
alla våra medlemmar.


Bert Nordholm, Ordf.

Planerad utgivning:
v 42 (manusstopp 3 okt)

Du vet väl att du kan skicka in
bidrag och lämna tips till
direkt

på nätet och till papperstidningen.
Adress: webredaktor@lagansgk.se
Fyra damer som ofta ses på vår
bana, Sara, Anita, Karin, Lena.
Foto: Lennart Svensson

Tryck:
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Klubben behöver
vänsterklubbor till
korthålsbanan.
Har du några stående
i garderoben?
Vi blir glada om du
lämnar dem till oss.

Short Lady Open

Närspelstävling för damer
söndag 4 sept. kl. 14:00
Plats: korthålsbanan
Anmäl dig på: golf.se

Kvalspel för
damer inför

Smålandspokalen
lördag 3 sept.
Anmälan på golf.s
e

GRÖNA KORTET
KURS 600 :-

De nya bagbrickorna
är klara.
Hämta din bricka i
kansliet.
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Rotary-golfen
Som vanligt har Rotary stått som värd för en välgörenhets-tävling på Lagans
golfbana. Tävlingen hade lockat 46 spelare, I år var det bara spelare från vår
klubb som deltog. Tidigare om åren har spelare från många olika klubbar kommit till oss för att spela Rotary-golfen.
Vinnare i A-klassen blev Peter Kardum med fina 66 slag. Han följdes av Slavko
Culibrk med 70 och Johanna Roubert med 72 slag. I B-klassen segrade Adam
Bardh med fina 39 poäng, tvåa blev Kent Jakobsson och trea Per Månsson båda
med 37 poäng. C-klassens segrare blev Bengt Gustafsson med 40 poäng, ett
mycket bra resultat. tvåa blev Kent Thelander med 32 samt trea Lena Åkesson
med 30 poäng.

PENGAR TILL
BARNCANCERFONDEN

Under golfveckan har en
tia per startande samlats
till barncancerfonden, det
Sara G Karlsson
betyder att klubben har
drygt 10.000 kronor som
Ljungby profiLprogram 1.0
ska skickas
dit.användningsexempeL
Logotype, färger,
typografi,



Öppettider i shop och kansli

2009-12-01

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.

Dessutom spelas ytterligare
två tävlingar till samma
ändamål, Nordea Barncancergolfen den 14 augusti
och Strålfors Barncancergolfen den 21 augusti.
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Text & bild: Carina Kronstedt
Glada spelare ute på banan.

GoRedGolf

– kvaltävling på Lagan
GoRedGolf är en aktivitet inom 1,6 miljonersklubben.
Klubben verkar för kvinnors hälsa i alla åldrar. Genom
GoRedGolf-tävlingarna samlar klubben in pengar som
går till forskning om kvinnors hjärtan.
Den 30 juni samlades 52 damer som
hade bildat 2-mannalag och spelade
en bästboll med kanonstart. Det var
damer från Lagans GK och andra
inbjudna damer från klubbar runt oss.
Hela tävlingen var en riktig happening-dag med massor av överraskningar och slutade med en gemensam
lunch, modevisning och ett otroligt
stort prisbord med priser till många.
Vinnarna vid kvaltävlingarna under
säsongen får åka till Fågelbro G&CC
och spela finalen. I finalen spelas det
om en åtråvärd resa till Mallorca, med
deltagande i HKH prinsessans Birgittas årliga golftävling.
Mitt i allt regnrusk de senaste
veckorna innan tävlingen lyckades vi
få bra väder med i stort sett uppehåll
hela tiden. Banan var i bästa skick och
Tuan serverade oss en god lunchbuffé.
Fyra fina priser delades ut till närmast
hål, många priser delades ut med
dragning på scorekorten. Vinnarna
som får åka till Fågelbro G&CC den
22 augusti blev Carina Kronstedt och
Lotta Bäcklund, de lyckades spela
ihop 44 poäng.
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Vinnarna: Lotta
Bäcklund och
Carina Kronstedt

Damkommittén tackar alla damer
som ställde upp och spelade tävlingen. Vi hoppas på god uppslutning även nästa år! Vi tackar
även Magnus för god service och
banpersonalen för den välskötta
banan.

RESULTAT: GOREDGOLF 30/6
Placeringar
1. Carina Kronstedt och Lotta Bäcklund
2. Ulla Sibner och Anita Andersson
3. Ewa Kjellsson och Anneli Roubert
4. Alice Olsson och Margareta Svensson (Alvesta)
5. Matilda Eriksson och Jeanette Simonsen

RESULTAT: GOREDGOLF 30/6
Närmast hål
44 poäng
43 poäng
39 poäng
39 poäng
39 poäng

Hål 3: Kicki Wass
Hål 7: Pernilla Fredriksson
Hål 11: Helen Nyman
Hål 16: Britta Odelgård från Alvesta

Gemensam uppvärmning innan start.

Text: Sara G Karlsson
Bild: Lennart Svensson

Spelade du golf den 6 augusti?
Klubbmästerskapet 2011
Var är alla medlemmar när det är klubbmästerskap i Lagan?
Våra unga duktiga tjejer hade ingen chans att tampas om att bli årets klubbmästarinna.
Endast två spelare hade anmält sig till damklassen och därför fick de spela utom tävlan.
Damer 60 hade lyckats få ihop de fyra som krävdes för att kunna bilda en klass. Totalt
sex damer alltså!
Herrspelarna var 31, fler än damerna
men ändå alldeles för få när man
tänker på hur många medlemmar vi
är.

Vad är det som skrämmer?
• Det är roligt att spela slagtävling,
att räkna alla slag och att alltid
håla ut. Visst kan det bli många
slag, men det gäller att försöka
hushålla med dem och tänka lite
taktiskt.
• Du får inte dra bort ditt spelhandicap från resultatet. Detta medför
naturligtvis att en spelare med
högt handicap inte har samma
chans som en med lågt handicap,
att tävla om de bästa platserna.
Det viktiga här är inte att vinna
utan att deltaga.
• Alla herrar, utom de äldsta, spelar
36 hål på lördagen och de 15 bästa
spelar även 18 hål på söndagen för
att kora klubbmästaren. Damerna
spelar 36 hål på lördagen.
En diskussion har förts om att damerna nästa år kanske kan spela 18
hål lördag och 18 hål söndag. Detta
i ett försök att locka fler att deltaga.
D60 spelar bara 18 hål.

Stolta pristagare i klubbmästerskapet 2011.
Henrik Nilsson, mitten, klubbmästare, samt
Linus Eklund och Mattias Elverius.

Hur gick det i år då?
Jo, lördagen bjöd på perfekt golfväder, lagom varmt, inget regn och lite
vind på förmiddagen. På söndagen
var banan rejält genomblöt och hålet
på 18:de green fick flyttas. På hål
16 placerades rullar för att spelarna
skulle kunna trycka bort vatten från
green. Vädret blev inte mycket bättre
så länge spelet varade, så det var en
tuff dag. När resultaten från de 15
herrarnas 54 hål registrerats konsta-

terade vi att klubbmästare år 2011,
som väntat, blev Henrik Nilsson.

Utmaning!
Du som brukar tycka att det är
roligt att tävla borde prova att spela
KM. Det är roligt och du utmanar
dig själv. Flera gånger har det höjts
röster om att alla som spelar med i
någon form av seriespel ska deltaga i
klubbmästerskapet och jag är beredd
att hålla med.

Hur förkortas Lagans Golfklubb?
Jan-Olof Jonsson, Hedersledamot, förklarar:

das t ex i logar, klubbmärken och klubbflaggor mm. LagGK

I artiklar, resultatlistor och när klubbmedlem- invaldes 1966 som klubb nr 101 i Sverige.
mar skriver in sig för att spela Pay&Playbanan
Några klubbar våra medlemmar felaktigt använder är:
förkortas oftast Lagans Golfklubb felaktigt.
LagGK är den korrekta förkortningen!
Idag finns över 500 klubbar i Sverige och fler än 30
börjar på bokstaven L. När en golfklubb väljs in i Svenska
Golfförbundet tilldelas klubben en förkortning att använ-

LaGK
LGK
LG
LAGK

Landskrona Golfklubb
Lidingö Golklubb
Linköpings Golfklubb
Lunds Akademiska Golfklubb

Än en gång: den korrekta förkortningen är LagGK.
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Golfveckan
Hela sommaren har vår bana varit
i mycket bra skick. Inför golfveckans
sex speldagar var den extra trimmad,
och det uppskattades naturligtvis
av både hemmaspelare och greenfeegäster. Antalet deltagare ökade från

Vår vackra bana, green på hål 13 med hål 10 i bakgrunden.

förra året till 1009 spelare. Gudrun
Gabrielsson gjorde HIO på tisdagen.
Under veckan gjordes många rundor
med mycket bra resultat. Robin Persson blev på måndagen av med sitt + i
handicapet, snyggt jobbat.

Vädret har varit omväxlande, mest
bra golfväder, torsdagen bjöd dock
på ruskväder och det var svårspelat.
Under veckan har även en puttningstävling pågått, denna vanns av Ola
Andersson.

Jo, som vanligt blev det en del boll-letande.

Måndagens vinnare blev Carl Johansson i klass A,
Irene Malmsten i klass B och Camilla Alklid klass C.

I väntan under
hängbjörkens slöja.

Robin Persson som
hade 37 poäng
på måndagen och
blev av med sitt + i
handicapet.
Kring kiosken kom det en
liten skur under måndagen.

En boll på väg till 9:ans green.

Bilderna från Golfveckan är tagna av: Lennart Svensson, Klas Karlsson och Sara G Karlsson.
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Tisdagens vinnare blev i B-klassen Sam och Kerstin
Johansson som flankeras av vinnarna i A-klassen, Ola
Andersson och Peter Bodin.

Jan-Erik
Åkesson
sätter
putten
på sista
hålet.
Marie Andersson
deltog för första
gången i en tävling.
Hon spelade
greensome med
maken Ronny.

Johan Wallin satt i
tävlingsledningen på
tisdagen.
Magnus Persson kontrollerar hur
många puttar Carina Kronstedt gör.

Jodå, bollen kom upp
på green. Jan Bergman.

”På måndagen bettade jag
på hål 7 och hamnade i
bunkern. I dag bettade jag
inte och bollen gick i hål på
ett slag.”

Owe Robertsson
var tävlingsledare
under onsdagens
36 hål.
Om man inte har klubba så
kan man ju putta med foten.

Ronny
med en
kort putt.

Går den i?

Vinnarna i onsdagens tävling, Christer Persson klass A,
Bengt Andreasen klass B och Per Ljunggren klass C.
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Tältet kollapsade under allt regn och den hårda
vinden på torsdagen.

Anneli Roubert, Jette Rasmussen samt Rolf & Elsie Sjöberg har bara
några hål kvar.
”Du har 112 meter till pinnen,
Magnus”. Johan använder
avståndsmätare.

Inte nog med att det
kom vatten uppifrån
på torsdagen......

En del paraplyer tålde inte
det hårda torsdagsvädret.

Nästan alla spelare hade nog
våta byxor och skor när de 27
hålen var över.

Veckans sponsorer
torsdag

måndag
tisdag
onsdag

Svetruck AB Box 321, SE-341 26 Ljungby, Sweden
Telephone +46 372 866 00 Telefax +46 372 824 50 www.svetruck.com

fredag

Hako och& ecuritas

lördag

Scorekorten skrivs under.
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Vinnarna i klass A: Linus Olsson och Linn Magnusson
samt B-klassens vinnare Glenn och David Skoglund.

Även under fredagen kom en del
regn. Christofer, Magnus & Ronny
på väg till 7:ans tee.

Magnus läser
puttlinjen noga.

Torbjörn Wirff kollar när Rolf
Karlsson spelar in på green.

En av fredagsförmiddagens bollar.
Tävlingsledarna
Johan &
Magnus med
eftermiddagens
vinnande lag. Ewa
Sjölin, Camilla
Alklid och Irene
Christiansson.

Peggning på 7:ans tee.

Johan är pysslig och
vattnar blommorna.
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Isac och Linus
pausar vid kiosken.

Lars Brännlund och Kenneth Mörk
kommer från 4:ans green.
Kiat Yau Lim i
puttningstävlingens final
på lördagen.

Ola blev ”2011 års
puttmästare”.

Lördagens vinnare blev i mixklassen Lena Karlsson & Christer
Bjökmarker från Alvesta och hemmaspelarna Mattias & Michael
Kiuru tog hem vinsten i klassen ejmix.
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På väg till nästa tee.

Magnus mäter noga för att se vem som ligger
närmast hål i puttningstävlingen.

Tränaren har ordet!
Text: Calle Gustavsson
Tel: 070-5440476
cj.gustavsson@gmail.com

Hej!
Under sommaren har jag hunnit bli pappa
för andra gången och det blev en son igen.
Allt gick bra och det skedde på själva midsommarafton. Under sommaren har jag tagit mig tid att vara lite pappaledig men också
hunnit med att genomföra ett stort läger åt
golfförbundet.
I min frånvaro har det fortsatt varit ett stort intresse
för att gå den nya formen av nybörjarkurs. Vi har kunnat genomföra dessa med hjälp av Magnus och David. Till
dags datum räknat är det över 70 stycken som genomgått
kursen eller är anmälda för att gå den inom den närmsta
tiden. Det är överraskande många. Motsvarande variant
för barn, Raketkursen, har haft 25 deltagare.

Med försiktighet kan vi börja tro att vi nu vänder mot
en ökning av antal spelare i klubben, både seniorer och
juniorer. Särskilt kul är att de som börjar verkar tycka
att det är väldigt kul att spela och träna. Golf är kul. Det
verkar också som att det pratas mer positivt om golfen
och klubben.
Vid flera tillfällen under sommaren har jag av tillfälligheter träffat på personer som spelat på Lagans GK.
Omdömena har varit väldigt positiva och detta utan att
de alltid känt till min koppling till klubben. En eloge till
alla som jobbar med banan och på klubben. Jag tror att vi
underskattar betydelsen av de engagerade ideellas insatser
och gör det klassiska misstaget upptäcka värdet först då
det är borta. Alla nya golfare behöver tas om hand för att
komma vidare från nybörjarstadiet. Inte minst juniorerna
behöver engagerade ledare. Idag finns några få personer
som gör en stor insats, till hösten behöver vi fatt i fler som
kan vara med att vara ledare.
Trots att det fortfarande är mycket spel kvar på säsongen är det dags att börja fundera på kommande år. Har du
några idéer och/eller vill engagera dig vill vi mer än gärna
att du hör av dig!

Väl mött på klubben!
Text: Calle Gustavsson

Seriespelet 2011 för herrar
Fösta omgången spelades ju
som bekant på Lagans GK.
Inför omgången hade vi en
hel del snack om vilka förväntningar som finns.
Som nykomling i en högre serie är
det lätt överskatta hur bra de andra
lagen är, särskilt de yngre spelarna.
Omgången slutade med att vi placerade oss i mitten av tabellen. Som
vanligt finns det prestationer som
tycker man kunde klarat bättre men
också insatser som väldigt bra. Till de
senare hör Marcus Olssons singelrond
på 72 slag. Som vanligt gjorde dr.
Nilsson (han är ju sådan numera) en
stabil insats med 69 slag. Denna var
den näst bästa av alla ronder. Med
i laget var Henrik, Robin, Marcus,
Johan, Linus E och Linus O. Peter Kar-

dum var kapten med telefonassistans
av undertecknad.
Andra omgången spelades några
veckor senare på Tobo GK. Vårt läge i
tabellen var på sätt och viss bra då vi
inte riskerade att trilla ur serien, den
gamla klyschan ”allt att vinna, inget
att förlora, var passande. Av erfarenhet vet jag att det är otroligt viktigt
att vara snål med vartenda slag som
slås. I slutändan är det sällan väldigt
få slag per rond som är skillnaden
mellan en bra och dålig placering.
Samtidigt som vi som lag kan spela
bättre än fältet kan de andra tappa.
När vi till slut summerar vår insats
kommer vi på klar 4:e plats med
endast 10 slag upp till 2:a platsen som
också leder till uppflyttning till div.1.
Det skall vi vara riktigt nöjda med.

Våra två rutinerade spelare, Robin
och Henrik, gör bra scorer i nästan
varje rond. Våra yngre spelare, Marcus
och Linus, gör ronder som är bra
med tanke på deras erfarenhet. Linus
sänker t.o.m. sitt HCP på singelronden
sista omgången och Marcus gjorde
likadant den första. Med ett års träning till tror jag att laget verkligen
kan kriga i toppen av tabellen.
Att spela seriespel är något speciellt
då det är enda gången vi spelar som
ett lag. Din score påverkar hela lagets
resultat vilket är en ovan situation
för de flesta. Som spelare kan du helt
enkelt inte ge upp. Som tränare hoppas jag så klart att spelarna tar med
sig erfarenheterna från tävlingen och
fortsätter med samma attityd under
de egna tävlingarna.
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Hej från klubbchefen!
Hej alla medlemmar!
Jag hoppas att ni har haft en bra golfsommar hittills i år.
Vädret har varit minst sagt växlande med ömsom heta
soliga dagar, och kyliga, blåsiga och regniga dagar. Trots
detta har banpersonalen gjort ett fantastiskt jobb och hållit
banan i ett skick vi sällan skådat den har varit tipp topp
sedan vi öppna 8 april. Vi har haft många tävlingar med ett
stort deltagande, men den tävling som borde vara klubbens
höjdpunkt KM, hade i år bara 37 deltagare varav 2 inte kunden göra upp om en titel då det blev för få deltagare i dam
klassen. Varför är det inte fler som ställer upp? Detta tycker
jag är en befogad fråga. Ett krav borde vara att om man
deltar i någon form av serielag skulle det vara obligatoriskt
att delta i KM.
Glädjande är att för första gången på flera år ser det ut
som om att vi har fått in fler nya aktiva spelare än vad som
lämnat oss. Vi har utbildat många nya och hoppas att de
kommer att stanna kvar inom golfen i många år, och då hos
oss, då det är viktigt att vi har en stark och stor stomme av
aktiva medlemmar. Det gör att vi blir en stark klubb och får
en bra balans i ekonomin med intäkter från medlemsavgifter, greenfee och sponsring.
Vår anläggning har nu ett antal år på nacken och de
äldsta bitarna är mer än 20 år gamla. Detta gör att vi har
ett stort behov av nyinvestering och renoveringar framför
oss. Detta i synnerhet på en del maskiner på banan, bevattningsanläggningen på den gamla delen, men även på en

del fastigheter. Detta kan bara möjliggöras med en god och
sund ekonomi, både när det gäller utgifter och intäkter. På
utgiftssidan har vi sparat och dragit ner så mycket det går
medan vi har tappat på intäktssidan ett antal år nu, både
vad gäller medlems-, greenfee- och sponsor-intäkter.
På greenfeesidan ser det bra ut, där ökar vi på alla tre
banorna jämfört med förra året, men om man går tillbaka i
tiden så ökar vi inte nämnvärt utan tappar.
Greenfee fördelat på de olika banorna:
År
2008
2009
2010
2011/juli

18-hål
538´
562´
505´
421´

9-hål
133´
224´
101´
91´

Pay & Play
259´
286´
195´
176´

Detta är baserat på kassainslag och stämmer inte helt
med resultaträkningen.
Så kontentan av detta är att jag vill fokusera på att öka
intäkterna snarare än att spara mer. (man kan inte bromsa
sig ur en uppförsbacke). Just nu har vi medvind så låt oss
hissa spinnakern och rida på medvinden, säkerställa vår fina
bana som håller en hög kvalité, och fortsätta utveckla anläggningen till en av Smålands bästa. Vi ska vara det givna
valet för medlemmar, gäster och sponsorer.


Lennart Svensson, klubbchef

holmgrensbil.se

Mån
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ä
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Holmgrens

– för ett bra bilägande!
Totalt över 800 begagnade bilar i lager!

Kom till oss på Holmgrens när det är dags att byta bil. I Ljungby
erbjuder vi 4 nybilsmärken och tillgång till över 800 begagnade
bilar. Snacka om valmöjligheter!

Stora partiinköp

Vi gör stora partiinköp för att kunna erbjuda dig som kund helt
unika priser. Detta har blivit en fantastisk succé och kunder
kommer från hela Sverige för att handla hos oss!

Varmt välkommen till Holmgrens Ljungby!

Öppettider försäljning
mån-tors 9-18
fre 9-17
lördag 10-13

Tel: 0372–669 60

Jonas Nilsson, Platschef i Ljungby
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Juniorseriespelet 2011
Juniorseriespelet är en tävling för juniorer och
spelas i stort på samma sätt som seriespelen för
seniorer. Två speltillfällen, foursome, bästboll
och singlar som spelform.
Vad som skiljer är att laget vid varje rond skall spela med
minst en spelare av motsatt kön. Tävlingen är också första
steget mot JSM för klubblag. För oss som klubb innebär detta
att alla de juniorer som är med och tränar skall vara med i
laget för att vi skall kunna vara med. När jag skickade ut frågan kom svaren snabbt - klart att vi vill vara med. Den enda
som inte kunde var Marcus Olsson som hade förhinder p.g.a.
sommarjobb. Med facit i hand är jag väldigt glad att vi valde
att ställa upp.
Efter första omgången som spelades i Nybro låg vi på en
4:e plats av 5 lag. Det var flera av spelarna som nog inte var
helt nöjda med insatsen. Linus Olsson fick dock till en bra
rond som innebar sänkt HCP. Andra spelomgången spelades
1-2 augusti på Skinnarebo GK. Den inledande ronden var
foursome och det gick riktigt bra. Särskilt bra är Linus Eklunds
och Isac Thelanders rond på 83 slag. Adam Bard och Linn
Magnusson hade 86 slag. Det är på sin plats att säga att vi
spelar från vit/blå tee. Det är minst sagt härligt att se Isac
dra upp driwern ur bagen på par-3 hålen och sedan sätta

Banaktuellt
Sommaren går sakteliga mot
sitt slut och vi kan se tillbaka
på en högsäsong där banorna generellt sett hållit mycket god kvalitet. Det finns alltid saker som skulle kunna ha
gjorts annorlunda och bättre men överlag har de flesta
skötselåtgärder fallit väl ut.

Joel i arbete på en av greenerna.

Text: Calle Gustavsson
Foto: Sara G Karlsson

upp bollen på greenen. På eftermiddagen
spelades singlar och de spelades av Linn,
Linus O, Linus E och Johanna. Vårt fina
spel fortsatte och efter 9-hål hade alla
våra spelare spelat grymt bra. Linn och
Johanna vände på +5, Linus O. på +3
och Linus E. på +2. Linus O. och Johanna
tappade lite efter var sitt olyckligt hål på
sista nio. Linus trummade på och kom
in på fina 76 slag vilket också är 3 slag
bättre än HCP. Dagens stora insats får
dock tillskrivas Linn som fick ihop fina 80
slag, 9 slag bättre än HCP.
I ruffen gick två mycket nöjda ledare,
undertecknad och Putte Thelander. Vi
Linn Magnusson
hade en hel del att prata om, fick se fint
var en av
spel och inte minst spelare som verkligen
Laganspelarna
försökte sitt bästa och inte hängde med
som gjorde
huvudet. Kanske detta berodde på att
mycket bra
jag dagen innan lovat att dela ut priser
resultat.
till dem för olika bedrifter, t.ex. argaste
spelare!! I bussen hem fick jag frågan om det inte var dags för
prisutdelning - men denna dag fanns det inte några sådana
priser att dela ut.

Text & bild: Torbjörn Berggren

Tyvärr krockar ibland banpersonalens
arbete med er golfares intressen, vilket
oftast beror på att personalen, för banans bästa, måste tänka mer långsiktigt än exempelvis de fem minuter ni
puttar på green.

dock sägas att Lagan inte på något
sätt sticker ut (snarare tvärtom), det
har helt enkelt bara varit gynnsamma
växtförhållanden med värme och fukt
som satt fart på gräsplantonas näringstransport.

Just nu är det till exempel invintring
som kretsar i banledningens huvud.
Det låter kanske avlägset, men rätt
som det är når vi ett klimat då gräset
själv ska förbereda sig för vintern,
och då vill banpersonalen vara så pass
klara att gräset kan invintra på sitt
eget bästa sätt utan att bli stört av en
massa skötselarbeten. Det innebär mer
konkret att vi går mot en höstperiod
av en hel del luftningsarbeten, dressningar och lite förändrad näringstillförsel som alla har till huvuduppgift
att syresätta och stärka gräsplantorna.

På personalsidan har den ordinarie
personalen under sommaren bland
annat förstärkts av skolungdomar som
arbetat tre veckor åt gången. De har
ibland, på grund av ovana av arbete
på golfbana, hamnat i vägen för er
golfare, men har i förlängningen samtidigt snabbat upp spelet genom att
trimma ner högruffar där många annars brukar hamna. Dessutom har det
blivit riktigt snyggt på dessa tidigare
högbevuxna ytor. Vår duktiga mekaniker Joel har beslutat sig för att utbilda
sig vidare inom banskötsel och kommer därför dessvärre att lämna Lagans
Golfklubb. Ett stort tack till Joel för allt
gott arbete under åren på Lagan!

Om den senaste månaden kan sägas
att grästillväxten varit osedvanligt
kraftig, det är bra på många sätt men
innebär intensifierade klippningar och
vid blöt väderlek att mycket gräsklipp blir kvar på banan i små högar.
I jämförelse med andra banor ska

Som vanligt uppskattas frågor och
synpunkter på banan, så tveka inte att
höra av er om ni funderar över något!
Banpersonalen genom Tobbe
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Text & bild: Per Gannerud

Oldboysens torsdagsstatistik
imponerar

Tre vältränade representanter för den genomsnittlige
oldboysgolfaren efter tävlingen den 4 augusti; fr. v.
Jan Klinteborn, Dick Nilsson och Kenneth Mörk.

Oldboysen har i år planerat in
22 deltävlingar i kampen om
den prestigefyllda titeln OLDBOYSMÄSTAREN och hittills
har drygt hälften av dessa
avverkats.
Det genomsnittliga antalet spelare per
deltävling har varit 50 och totalt har 84
medlemmar deltagit i en eller flera täv-

lingar. De har tillsammans utfört ca 58
700 golfslag - om sanningen skall fram
borde de varit färre och flera borde varit
bättre!!. 5 spelare har deltagit i samtliga
13 omgångar.
Att vara Oldboys i Lagans GK innebär
att vara man och att senast under tävlingsåret fylla 55 år. Antalet medlemmar
i klubben som har rätt ålder och i övrigt
är kvalificerade för att delta i oldboys-

Medlemserbjudande

till och med v. 35-36, 2011
10% på alla mattor i lager (utom avtork- och altanmattor)

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
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golfen är i år 250 st. Hela 34 % av dessa
deltar alltså i tävlingarna, en del i större
andra i mindre utsträckning .
Även om 55-åringarna ingår i
oldboysgruppen är de mycket lätt
räknade. De flesta oldboys under 65 år
är fortfarande yrkesverksamma och har
av lättförståeliga skäl svårt att avsätta
den tid som krävs för att kunna delta i
torsdagstävlingarna. Och eftersom golfspelare ofta håller sig i trim långt upp
i åldrarna är medelåldern ganska hög.
Den är i år 69 år!
I ledningen efter 13 omgångar finner
vi en 62-åring följd av en 77-åring och
en 65-åring. Vilka de är kan ni som
vanligt se på klubbens hemsida /oldboys/
resultat torsdagar.
Gubbarnas program är även i övrigt
fullspäckat. Närmast den 11 augusti
väntar spel mot övriga klubbar om
vandringspriset Gubbaklubban i Alvesta,
den 22 augusti är det dags för hemlig
resa och den 25 augusti är det dags för
fortsatt kamp om Gubbaklubban. Denna
gång på Växjö GK.

Text & bild: Margaretha Cedvik

Damernas hemliga utflykt
Den 3 augusti var avgångstid för vår hemliga resa. Solen
strålade ikapp med alla glada golfare som lastade in i bussen. Busschauffören hade fullt upp med att lasta bagar, hjul
mm. När alla hade samlats i bussen hälsade Sara Karlsson alla
hjärtligt välkomna till årets hemliga utflykt. Övriga medarbetare i ”utflyktskommittén” presenterades, Betty Rydergren
och Birgitta Palm.
Sara gick igenom dagens program.
Årets lagtävling hade fått namnet ”SevenUp” som vi skulle spela i
3-mannalag. Lagets två bästa scorer
på hål 1, 4, 6, 8, 12, 15 och 18 skulle
räknas som lagets resultat. Vi skulle
även spela om bästa singelresultat
över alla 18 hål, närmast hål på hål nr
6 samt lägsta drive på hål nr 17.

Vart var vi på väg?
Bussen styrde först söderut och när vi
kom till Markaryd svängde vi västerut. Vi hade fått diverse ledtrådar
med bilder på teemarkering, utedass,
sprinklerlock, flagga och anslagstavla
från vårt resmål. Det var inte enkelt
att gissa vårt mål genom dessa ledtrådar. När vi nästan var framme hade
flera kunnat konstatera att vi var på
väg till Skogaby Golfbana i Hallands
län. I vårt informationsblad som vi
fått kunde vi läsa: För att besegra
denna bana krävs det mod, ibland
försiktighet och ofta precision, men
aldrig likgiltighet. Det är inte alltid
det lönar sig att slå långt.
När vi var framme på Skogaby Golfbana bjöds vi på kaffe och fralla, som
vi njöt av på restaurangens veranda
med utsikt över inspelet på hål 18.
Kl 10.00 gick första laget ut. Banan
var trevlig med välskötta fairways och
spännande med ondulerade greener.
Inför fikapausen vid hål nr 9 möttes man av 9 bunkrar fram till green.
Fram på eftermiddagen började lagen
komma in och som vanligt efter en
golfrunda var några jätteglada för
fina resultat och andra mindre nöjda
med sitt spel. Alla tyckte i alla fall att
det var jätteroligt att spela på Skogabys golfbana. Det kändes skönt med
en dusch efter en solig runda. Borden
på verandan fylldes snabbt med strålande golfdamer, öl och vin, tallrikar

med klyftpotatis, sallad och italienska
kryddiga biffar med härlig stark sås.
Därpå fick vi kaffe med chokladbit
och sedan presenterades dagens
resultat och vi kunde alla beskåda det
välfyllda prisbordet.
Dagens lagspel ”SevenUp” vanns
av Etelka Johansson, Gudrun Johansson och Monica Jonasson. Tvåa blev
Johanna Roubert, Lisbeth Gustavsson
och Lisbeth Johansson och trea blev
Ewa Kjellsson, Birgitta Hasselgren och
Barbro Holm.
Dagens singel vann Johanna Roubert efter ett mycket fint spel med
35 p.
Närmast hål vanns av Elsie Sjöberg.
Längsta Drive vanns av Anneli
Roubert.
Efter prisutdelningen vände vi färden hemåt. Jag vill tacka Sara, Betty
och Birgitta från oss alla som deltog
den här dagen, för en mycket välarrangerad golfresa. Nu vet vi ju alla att
vi golfare får ju aldrig nog, utan väntar ju redan med spänning på nästa
års hemliga resa, som kommer att
arrangeras av laget som kom på tredje
plats idag, nämligen Ewa Kjellsson,
Birgitta Hasselgren och Barbro Holm.

Frukost på verandan. Lena Åkesson
närmast.

Lena Lundberg, Anette Johansson, Åsa
Larsson som just avslutat sin runda.

Ewa Kjellsson, Birgitta Hasselgren,
Barbro Holm på verandan för att äta
middag.

1:a pris: Gudrun Gabrielsson, Monica
Johansson, Etelka Johansson
2:a pris: Lisbeth Gustavsson, Lisbeth
Johansson, Johanna Roubert. Johanna
vann Dagens singel.
3:e pris: Birgitta Hasselgren,
Barbro Holm och Ewa Kjellsson.
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B Föreningstidning

LAGAN
Porto betalt
Port payé
P28

Till sist…

Lagans golfklubb vill tacka
sina samarbetspartners!
Ahlsell AB
AP&T Press Systems
Bertil Nilsson Måleri AB
Bravida Sverige AB
Brickstone Förvaltning AB
Canon Business Center Ljungby
Combi Wear Parts AB
Dörarps Slip & Poler
EKB Elkraftsbyggarna
Elajo Ljungby
Electrolux Laundry systems Sweden
AB Elfvings Mäklarbyrå AB
ELTT
Emballator AB
Enertech
Gustav R Johansson AB
Hako Ground & Garden
Handelsbanken
Helmer Nilsson AB
Hemköp
Häggs Plåt
Inaoura-pac AB
Joma Grafisk Produktion AB
Keycast
Kronobergs Lots
L, Bergqvist Bil AB
Lagan Byggnads AB
Lagans Kraft HB
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Lagans Plåtprodukter AB
Linnea City Hotell
LJ Bygg AB
Ljungby Energi AB
Ljungby Golv AB
Ljungby Kabelmontering AB
Ljungby kommun
Ljungbybostäder AB
Länsförsäkringar Kronoberg
Mark och Miljö i Ljungby AB
Maxi ICA Stormarknad
Nordea Bank AB
Ohlssons Rör AB
Oljetjänst Ljungby AB
Opido plast AB
Ryssby Hotell
SEB Ljungby
Securitas Sverige AB
Siegwerk Scandinavia AB
Sigvards Färghall AB
Smålands logistic
Smålänningen
Sohlbergs AB
Stena Gotthard Recycling AB
Stokvist Tapes
Tenneco Automotive Sweden AB
Woodcon
Wulff Supplies AB

