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Tack för detta året –
   nu laddar vi om!
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Ordförande 
har ordet!

Golfåret 2011 börjar närma 
sig sitt slut även om vi hop-
pas på en fin höst så att vi 
kan utnyttja vår anläggning 
så länge som möjligt. 

Jag ser positivt på det år som har 
gått. Vi har lyckats höja kvaliteten på 
alla våra banor och vår organisation 
och bemanning i kansliet har fallit 
mycket väl ut. Allt detta tack vare 
våra duktiga och serviceinriktade 
medarbetare.

Vi har lyckats kompensera det med-
lemstapp vi haft med nya medlem-
mar och glädjande många juniorer 
har visat intresse vår golfsporten.

Klubbens ekonomi får anses god med 
de förutsättningar vi började året 

med. Vi har dock inga överskott för 
stora investeringar i våra anlägg-
ningar. Styrelsen fick ett uppdrag att 
analysera användning och ekonomi 
gällande vår Pay&Play på senaste 
höstmötet och denna analys kom-
mer att redovisas på årets höstmöte 
samt förslag för beslut för framtida 
verksamhet.

Vi har under året jobbat med en 
reducerad styrelse och vi har ingen 
verksam valberedning. Jag uppmanar 
därför intresserade medlemmar att 
anmäla sitt intresse för att delta i 
styrelsearbete eller kommittéarbete 
under 2012 och på detta sätt vara 
med och påverka vår förenings fram-
tid och utveckling. 

 Bert Nordholm, Ordf.
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!!!
Klubben behöver 

vänsterklubbor till 
korthålsbanan.

Har du några stående 
i garderoben?

Vi blir glada om du 
lämnar dem till oss.

Öppettider 
i shop och 

kansli 

fr.o.m. oktober 

t.o.m. april   

Ti-to kl 10-16

Den 22 november kl. 18:00 
har Oldboys säsongsavslutning 
med mötesförhandlingar och 
sammanfattning, resultat- 

redovisning och supé.
Höstmöte den 
24 november i 
restaurangen.

Oldboys har gemen-
sam lunch efter golfen 
torsdag 27 oktober.

OBS! Glöm inte att anmäla giltig e-post adress till kans-liet då mycket information skickas denna väg.

GLÖM INTE ATT ÄNDRA ER 

MEDLEMSTATUS 

före 2011-12-31. Det gäller om ni vill gå 

ur klubben, ändra medlemskap, ändra au-

togiro etc. Se utdrag ur stadgan som be-

slutades på vårmötet 2011 sid 14!

Kallelse till höstmötet
Till samtliga medlemmar i Lagans Golfklubb!

Härmed kallas du till ordinarie höstmöte torsdagen den 24 
november 2011, kl 19:00 i Lagans Golfklubbs restaurang.

Program
- Höstmötesförhandlingar
- Kaffe

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på klubbens 
hemsida och på anslagstavlan i klubbhuset.

direkt

Du vet väl att du kan skicka in bidrag  
och lämna tips till Lagandan på nätet  

och till papperstidningen.

Adress: webredaktor@lagansgk.se
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Den 26 september, som vanligt i tidig morgonstund, läm-
nade bussen Ljungby för ca 14 mils resa genom ett höst-
fagert Sydsverige. Efter en kylig, dimmig morgon segrade 
solen och dagen slutade med underbart väder i kortärmat 
och med nästan 20 grader. 

Kullaberg är geologiskt sett en horst. Det innebär att 
den bildats genom att två sprickor bildats i jordskorpan 
och att bergrunden sedan sjunkit ned på vardera sidan om 
mellanpartiet. Bergryggen har sedan genomskurits av tvär-
gående sprickor. Några har sedan vidgats till djupa dal-
gångar Mellan dalgångarna ligger höjdpartier. Från bergets 
högsta punkt, Håkull, 187 m ö h, har man en vidsträckt 
utsikt över omgivande landskap. Näst högst är N Ljungås, 
175 m ö h. En mycket intressant terräng har utformats av 
havet som ständigt nöter på de ibland mer än 60 meter 
höga kustbranterna. På grund av spricksystemen i berget 
och bergarternas varierande hållfasthet bildas där vikar, 
strandklyftor, klipptunnlar, klippöar och skär samt stenpe-
lare eller raukar.   

Längst upp på mellanpartiet ligger den kuperade golf-
banan, idag par 70, 5292 m från gul. Det kan verka som en 
kort, lätt bana men vi fick alla lära oss att banan är långt 
ifrån lättscorad. Särskilt med den saftiga ruff vi utsattes 
för!   Klubben bildades 1943, mitt under brinnande krig, 
och banan var nödtorftigt spelbar på 12 hål ett år senare. 
Efter ytterligare ett år, den 6 juli 1945, är det dags för 
invigning. Kronprins Gustaf Adolf (sedermera kung Gustaf 
den VI Adolf) kör ut från sitt sommarnöje på Sofiero och 
slår invigningsslaget. Titta gärna på invigningsfilmen på 
http://www.youtube.com/watch?v=3uDzP5Gauj0

Dagens tävling vanns av Göran Skogsborn, tvåa blev 
Bernie Lim och på tredje plats kom Lars Igbo. Dagens 
tipsfrågetävling, som vanligt hopknåpad av Sten Schön, 
vanns av Karl-Gustav Johansson med alla rätt! Grattis till 
samtliga pristagare! 

Gubbarna har 
besökt Kullaberg! Text & foto:  

Per Gannerud

Årets sista utflykt för våra Oldboys gick till Mölle GK 
mitt i natursköna naturreservatet Kullaberg.

Några Oldboys samlar sig inför dagens tävling på Mölle GK och i 
den vackra naturen. Jan-Olov Bergström ser avslappnad ut.
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Satellitbild över Kullaberg (källa Google Earth)
med golfbanan i mitten.

▲ Rodel Pettersson och Dick Nilsson räknar 
samman dagens resultat.

Lars Igbo och Jan-Olov Svensson gläds åt
 en kaffepaus halvvägs in i ronden. 

Även Inge Pettersson 
fann en plats i solen.  

Dagens segerherre Göran Skogsborn (närmast) njuter av solen, 
kaffet och kamraternas beundran formulerad av Stefan Rydergren 
Bernie Lim och Jonny Winsth.
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Tobbe Banaktuellt via Tobbe Berggren

Regn och regn, men 
så plötsligt sol och 
sommarvärme! 

Väderleken den senaste tiden 
har minst sagt varit omväx-
lande. För banpersonalen har 
det inneburit en hög grad av 

anpassning där framförallt blötan har gjort det svårt att 
sköta banorna på det sätt som önskats. Förskjutna klipp-
ningar och en hel del körskador har blivit konsekvenserna, 
men det är trots allt mestadels lättläkta skador som kom-
mer att repareras med tiden. 

Det fuktiga och varma klimatet innebär tyvärr även 
idealiska förhållanden för de skadesvampar som vi ogärna 
vill se på greenerna. Det finns bekämpningsmedel mot 
dessa men vi använder dem endast i nödfall utan försö-
ker istället arbeta med greenerna mekaniskt för att skapa 
torrare och syrerikare växtklimat. Angreppen startar ofta i 
småskador som till exempel nedslagsmärken, varför det är 
extra viktigt att reparera dessa just nu!

Om man ser tillbaka på hela säsongen 2011 så kom 
den igång sent på grund av det långvariga snötäcket. Då 

snötäcket smälte bort visade det sig dock att banorna 
generellt sett såg väldigt bra ut, inte minst greenerna.  Det 
gav ett bra utgångsläge som banpersonalen kunnat arbeta 
utifrån under hela säsongen.  Några tees och inspelområ-
den hjälpsåddes och till slut tog tillväxten fart även där. 
Efter en hyfsat varm vår följde en regnig och medioker 
sommar.  Banorna klarade överlag detta bra och det verkar 
till och med som att vitgröegräset mått riktigt bra, vilket 
skapade en bra bankvalitet. 

Negativt var att många dräneringar visade sig tappat 
sin funktion under årens lopp. Hösten blev sedan ännu 
blötare, men förhoppningsvis väntar en torrare senhöst 
och vinter så att kvalitén på vår anläggning kan fortsätta 
att utvecklas i den riktning den gjort de senaste åren. 

Årets stora begivenhet för säsongen var tävlingen 
Skandia Tour Riks som Lagan stod värd för i maj. Det blev 
en lyckad vecka med en bra presenterad bana. Det samma 
kan sägas om Golfveckan i juli som också blev en härlig 
golffest.

Nu ser vi fram emot ett härligt slut på säsongen 2011 
och en bra start på 2012! 

Väl mött även då!

Under det gångna året så 
har tävlingskommittén ar-
rangerat 20st tävlingar, va-
rav 17st som varit öppna 
för alla medlemmar. 

Totalt så har det varit 1758 st 
startande i dessa tävlingar och det 
är en liten ökning jämfört med 
säsongen 2010 när det var 1706 st 
startande på samma antal tävlingar 
Under golfveckan hade vi 1007st 
startande jämfört med 928st år 
2010. Jag hoppas att det här kan 
var en uppåtgående trend. Lite kort 
om en av de tävlingar som inte var 
öppen för alla medlemmar: Skandia 
Tour Riks. Skandia Tour är en tour 
för juniorer upp till 21 år som är 
indelad i 4 nivåer: distrikt, regional, 
riks och elit. Den är indelad i en 
flickklass och en pojkklass och spelas 
scratch (utan hcp).

Skandia Tour Riks som vi arrang-
erade är den näst högsta nivån, där 
juniorer från hela Sverige har fått 
kvala in via distrikt och regionala 
tävlingar.  Det kom 75 st till start 
fördelat på 24 flickor och 51 pojkar. 
Vi som arrangörsklubb fick 4 wild-
cards som fördelades på: Johanna 
Roubert, Linus Eklund, Linus Olsson 
och Marcus Olsson. Hela arrang-
emanget gick väldigt bra och vi 
fick mycket positiv kritik både för 
vår bana och service. Ett stort tack 
till alla som var med och hjälpte 
till: Banarbetare, Kansliet och alla 
ideella!

Söndagen den 2 oktober spelade 
vi året sista tävling: Hemköps bir-
diejakt med 55 startande. Det låg en 
tät dimma över banan när jag kom 
dit vid 9 tiden på morgonen men 
lagom till start kl 10.00 hade dim-
man lättat och vi kunde starta i tid. 

Vi fick ett strålande väder resten av 
dagen och med många bra resultat.

En liten nyhet inför nästa år är 
att alla ålderskategorier i Klubbmäs-
terskapet kommer att spela samma 
dag. Jag hoppas att det kommer 
att bli lite fler deltagare i KM nästa 
år för i år var deltagandet väldigt 
lågt tyvärr. Damklassen fick vi t o m 
ställa in så någon klubbmästarinna 
kunde vi inte kora i år. KM är tävling 
för medlemmar och är öppen för 
ALLA hcp-klasser. Den spelas i ett 
antal olika ålderskategorier och en 
herr och en dam-klass. 

Så det är bara att anmäla sig och 
se det som en utmaning och tävling 
mot sig själv….

Tävlingsåret 2011 Text: Johan Wallin
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Birdiejakt i 
piké & shorts

Foto: Thomas Arvidsson

Text & foto: Sara G Karlsson

Femitifem spelare var anmälda och 
i god tid före start löste deltagarna 
ut sina scorekort. Det var kanonstart 
och efterhand kunde man se den ene 
efter den andre gå eller bila ut till 
sina starthål.

Nattens fukt låg tät på fairway och 
spår efter vagnar och fötter kunde 
följas ut på banan. Daggen hängde i 
spindelnäten och solen försökte ta sig 
igenom den molntäckta himlen.

Klockan 10 sköts startskottet 
och jakten på birdies kunde börja 
denna vindstilla och tysta morgon. 
De som behöver rull på fairway fick 
inte mycket hjälp och på greenerna 
ritade bollen tydliga spår efter sig. 
Efterhand steg temperaturen, mol-
nen skingrades, solen kom fram och 
den ena tröjan efter den andra lades 
i bagen. Gräset torkade upp och 
greenerna blev snabbare. De som inte 
fick spelet att stämma kunde i alla fall 
njuta av den härliga höstdagen.

Efter spelet samlades de flesta på 
altanen. En del försåg sig med för-
friskningar, andra åt mat i väntan på 

prisutdelningen. Som vanligt diskute-
rades det livligt om hur man lyckats 
eller inte lyckats under dagen.

Sjutton spelare lyckades peta i en 
eller flera birdies under rundan. Dessa 
belönades med varsin kyckling. Hem-
köps Jerker Hagfoss deltog i tävlingen 
och var behjälplig vid prisutdelningen.

De som spelat bäst fick 1 kg kaffe 
samt ett presentkort på Hemköp i 
olika valörer beroende på placering.

Alla kände nog lite vemod för att 
tävlingssäsongen är slut. 

”Att tävla är ju det roligaste som 
finns” sade en av deltagarna när vi 
gick hem. Trots detta 
deltog färre 
spelare i år 
än förra året.

Det finns knep att undvika våta byxor i 
morgondaggen. ▼

Kiat Yau Lim lyckades i 
sin birdiejakt på hål 12. 

I det bästa tänkbara höstväder spe-
lades säsongens sista tävling på La-
gans golfbana. Tidigare hette tävling-
en ”Gåsagolfen”, men fr.o.m. i år heter 
den ”Hemköps birdiejakt”.

Det i särklass bästa resultatet i 
birdiejakten svarade Hans Strandqvist 
för. Han vann A-klassen på endast 63 

slag netto. Jerker Hagfoss gratulerar. 

C-klassen 
vann Horst 
Nottebohm 

med 39 
poäng. 

Marcus 
Johansson 
vann 
B-klassen 
med 37 
poäng. 

▲ Det gäller att fastställa om bollen 
finns i vattenhindret eller ej. Ronny och 
Thomas letar.

Foto: Kiat Yau Lim

Ola Andersson tände start-
raketen exakt klockan 10:00.
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Dimman låg tät längs E4:an söderut men 
väl framme i Helsingborg så började den 
lätta lite grann men den gjorde trots allt 
att vår starttid försköts en halvtimme. 
Vasatorp har 54 hål och vi skulle spela 
på deras mästerskapsslinga den så kall-
lade TC-slingan. Vilken upplevelse och 
utmaning för oss alla. Denna slinga in-
vigdes 2008 och rankas idag som topp-3 
i Sverige och ligger alltså bara ca. 1h 
bilfärd från Lagan, tänk på det! En rimlig 
greenfee med tanke på banan tycker jag 
också nämligen 750 kr. TC har 6 olika 
tees så banan kan spelas allt från 4700 
m till långa 6700 m.

Vi började med att chippa och putta 
lite när vi kom fram och ingen slog 
naturligtvis Isac i detta. Där har vi gamla 
stötar lite att lära att det gäller inte bara 
att slå långt man måste ha ett närspel 
också. Vi gick i 1 treboll med Henrik, Isak 
och Linus och 1 fyrboll med under-
tecknad, Johanna, Linn samt Mattias 
Karlsson fd. serielagsspelare för Lagan 
numera i Växjö. Efter nio hål ville Henrik 
byta boll och spela lite med tjejerna och 
då fick han det naturligtvis! Vilken dag 

vi hade valt med stekande sol som vilken 
sommardag som helst. Det var bara 
Johanna som varit förutseende och tagit 
med sig en kjol medan vi andra fick gå 
och svettas.

Vi såg direkt när vi kom upp på tee 
1 att detta skulle bli bra. Vilken tee! 
Rektangel- och kortklippt som en green. 
Det var bara att pegga upp en drive 
och slå. Många drivar blev det under 
dagen då denna bana verkligen kräver 
och lockar till att slå med sin största och 
dyraste klubba.  Det svåraste på banan 
var greenområdena särskilt om man 
kommer från Lagans små platta greener. 
Här var det stora ondulerade greener 
som rullade riktigt snabbt för årstiden.  
En annan kul detalj på banan är Waste 
areas som är stora områden med sand. 
De ser ut som jättebunkrar men skillna-
den på att ligga i dessa Waste areas än 
att ligga i en vanlig bunker är att du får 
grunda klubban innan du slår.

Spelet gick upp och ner för de flesta 
men alla tyckte att banan var fantastisk. 
Alla tyckte dock att greenerna var lite 

svåra att bemästra. Linus Eklund spelade 
bäst av oss och vann den viktiga kampen 
om äran! Han vann med 1 poäng före 
Henrik och 3 poäng före Isac. Vi andra 
kom på en delad 4:e plats! Det enda 
negativa med dagen var att ronden tog 
5h 40 min!! Sjukt lång tid för 18 hål. Här 
hade Vasatorp GK behövt köra ut med 
golfvärdar och ökat tempot på vissa.

På vägen hem var vi jättehungriga 
och vi passade på att stanna till och äta 
burgare och glass på MAX. Vilken härlig 
dag det hade varit och flertalet i bussen 
var så trötta att John Blund snart var 
framme i bussen och nattade dem!

När man är med som ledare för fyra 
stycken ungdomar som fått ett pris att 
komma till en annan bana och spela så 
är det fantastiskt att se hur ödmjuka, 
roliga och trevliga de är. Trots att jag är 
gammal i deras ögon så är man med och 
har roligt. Det är verkligen en ynnest att 
jobba med dessa ungdomar och vi ska 
som klubb vara stolta över att de repre-
senterar oss på ett så bra sätt.

Prisresa för 
juniorer

Text & foto: Lillis Salomonsson

1 oktober och en minibuss med destination Vasatorp GK avgick från Sagomuséet kl 8.00. Un-
dertecknad och Henrik Nilsson som ledare tillsammans med fyra genomtrevliga juniorer som 
fått Göthe Parkanders minne och därmed fått denna resa i pris. Johanna Roubert, Linus Ek-
lund 2009 och Linn Magnusson, Isac Thelander 2010. 
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Alf Andersson

Birgitta Westlin

Ingvar Johansson

Gudrun Gabrielsson

Här presenterar vi de fyra 
medlemmar i vår klubb 
som gjort Hole In One på 
våra banor under säsongen.

Birgitta Westlin 25/8 
18-hålsbanan, 
hål nr 16, 100 m
Klubba: Järn 5
Kommentar: Det var en 
härlig känsla. Trodde knappt 
det var sant! Men bollen låg 
ju där i hålet.  

Gudrun Gabrielsson 12/7
18-hålsbanan,
 hål nr 7, 124 m
Klubba: Metalwood 7
Kommentar: Overkligt – 
min medspelare hade sett 
att bollen försvann. Och 
sa att troligen ligger den i 
hålet. Jag trodde det var ett 
skämt!
  

HIO – ett drömslag! Text & foto:  
Per Gannerud

Att slå bollen i hål på ett slag är många golfares dröm. Men långt ifrån alla lyckas med den 
bedriften någon gång under hela sin karriär. Andra gör det flera gånger och ibland, som 
Ingvar Johansson, två gånger samma säsong!

Den 29 september spelades den 18:e deltävling-
en och fem spelare har nu teoretiska möjlighe-
ter att bärga segern. Bill Ögren är klar favorit 
om han inte klappar igenom på slutet.

Vid denna utgåvas manusstopp och efter 18 deltävlingar 
leder Bill Ögren på 221 poäng. Han är 41 poäng före tvåan 
Ingvar Palm och det blir mycket svårt för Ingvar att ta in det 
försprånget. 

Ögren har som enda spelare nu noterat poäng i femton 
deltävlingar och har därmed möjlighet att i fortsättningen 
byta ut låga poäng mot högre. Det är endast de femton bästa 
tävlingarna som räknas i sammandraget.

Det är inte heller omöjligt att någon annan än dessa två tar 
hem spelet. Jan-Erik Åkesson, Roger Nordin, och Gert Werner 

har samtliga ambitioner och teoretiska möjligheter att bli 
etta Det återstår nu 4 deltävlingar och den som vinner alla 
kan ta hem 100 poäng. Eftersom endast de femton bästa täv-
lingarna räknas är det inte säkert att vinst i alla kvarvarande 
omgångar faktiskt ger 100 poäng.  Åkesson och Nordin kan 
ta hem 100 vid vinst i alla kvarvarande tävlingar medan t ex 
Ögren endast kan ta 80!

Bill Ögren har allt i egna händer. För även om någon an-
nan vinner resterande fyra omgångar behöver Bill endast ta 
ytterligare 26 poäng för att besegra Åkesson och 15 för att 
klara av Palm. Och han behöver endast 4 resp. 1 poäng för att 
klara Werner och Nordin. 

Allt verkar alltså vara tillrättalagt för att årets segrare 
kommer att heta Ögren. Men om platserna därefter kommer 
kampen att fortsätt in i det sista.

Oldboysens torsdagstävlingar 
snart färdigspelade Text: Per Gannerud

Alf Andersson 8/8
9-hålsbanan, 
hål nr 6, 115 m
Klubba: Järn 8
Kommentar: Jag sade till 
min fru att idag står flag-
gan bra till för att göra 
göra en hole in one. Och då 
gjorde jag det!

Ingvar Johansson 15/7
9-hålsbanan, 
hål nr 9, 139 m
Klubba: Hybrid 25 grader
Kommentar: Jag fick en bra 
träff och bollen landade ca 
1,5 m från hål och rullade 
direkt i.
 
Ingvar Johansson 25/8
18-hålsbanan, 
hål nr 16, 115 m
Klubba: Hybrid 25 grader
Kommentar: Det var sol och 
en svag medvind. Slaget 
kändes perfekt och resul-
tatet blev därefter. Mitt 
andra HIO i år!
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Den 24-25 september spelades den 
sista omgången av Skandia Tour regio-
nal. Det var på Östra Göinge GK nere i 
Skåne där tävlingen ägde rum och den 
skulle avgöras med spel över 36 hål, 18 
hål lördag och 18 söndag. Det var jag 
och Linus Eklund från Lagan som var 
på plats. 

Första dagen kändes bra för oss båda 
efter att ha traskat runt på denna 

blöta bana. (” Det var som att putta på 
en svamp” löd Linus hårda kritik i bilen 
på vägen hem) Andra dagen gick vi ut 
med ungefär 1 timmas mellanrum. Jag 
fick gå i ledarbollen och låg då ett slag 
efter ledaren inför andra ronden. Jag 
var så klart nervös men jag bestämde 
mig för att inte tänka så mycket på 
min placering. När vi sedan hade spelat 
9 hål, ledde  Emmeli totalt med 3 slag, 
men därefter tappade hon lite och 

jag tog in. Det var en mycket spän-
nande inrunda och inför sista putten 
på 18:e, kände jag att segern skulle 
jag få ta med mig hem till Lagans GK. 
Resultatet blev 81+85 = 166 slag, två 
slag före Emmeli Ryd från Araslöv på 
168. Linus hade det lite tungt men är 
grymt taggad inför nästa säsong. Själv 
har jag också haft det lite tungt i år, 
men är väldigt glad att få ha avslutat 
säsongen med en seger.

 Skandia Tour regional Text: Johanna Roubert

Undersökningen genomförs m.h.a. av 
vår samarbetspartner msoGolf och 
är helt anonym. 

Vi ber Er alla att delta i denna 
undersökning. Er input är viktig 
och kommer att vara en viktig del i 
Lagans GKs framtida målarbete och 
verksamhetsplanering. Det kommer 
att ge oss i styrelse och klubbledning 
många bra synpunkter och mycket 
information, som innebär att vi kan 
göra det bättre, roligare och mer 
trivsamt för Er framöver. 

Undersökningen gör det möjligt 
för Dig att vara med och påverka 
klubbens beslut i den riktning Du 
önskar, samtidigt som det kommer 
att ge oss en bild av vad som redan 
är bra på klubben och vad som inte 
är så bra utan behöver förbättras.

Undersökningen är bred och om-
fattande, och behandlar alla områ-
den och verksamheter på klubben. 
Den kommer att ta ca 25 minuter 
att fylla i. 

Vi hoppas på så hög svarsfrekvens 
som möjligt och ber Dig därför att 
kontrollera att vi har rätt e-post-
adress till Dig. Detta kan Du göra 
själv via golf.se eller också genom 
att kontakta oss på kansliet, via 
telefon: 0372 304 50 eller via  
e-post: Intendent@Lagansgk.se 

För medlemmar som saknar e-
postadress kommer det finnas möj-
ligheter att delta i undersökningen 
genom att besöka klubben och där 
mata in svaren. Kontakta kansliet, så 
få Du veta mer!

Hjälp oss hjälpa Er! 

Tack på förhand 

Styrelse & Klubbchef
Lagans Golfklubb   

Medlemsundersökning
Som ett led i att förbättra verksamheten för medlemmarna i Lagans GK, kommer vi genomfö-
ra en omfattande medlemsundersökning med start inom kort. Undersökningen är helt webba-
serad, inbjudan kommer via e-post, varför Ni ombeds att snarast se till att ni har rätt e-post-
adress på min-golf.

Medlemserbjudande
till och med 12-November 2011 

25% rabatt på tapeter och färg över 3 liter
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



Lagandan 4 - 2011 • 11

Tävlingen gick av stapeln på 
korthålsbanan och det var 
varmt, klarblå himmel och 
mycket sol. Som tur var bjöds 
det både på vatten och drick-
youghurt under tävlingen. 

De tolv startande, glada da-
merna såg med spänning fram 
emot vem som skulle vinna. 
Tävlingen gick ut på att gå kort-
hålsbanan två varv, varav ett av 
varven med en ny utslagsplats. 

Mellan de båda varven fick 
alla visa vad de gick för i en 

chiptävling och vi blev även 
serverade en kycklingsmörgås 
för att ladda depåerna. Det sista 
momentet i tävlingen var putt-
ning. Alla olika deltävlingarna 
gav poäng och till sist kunde 
Lisbeth Carlsson stoltsera med 
en första plats och blev därmed 
2011 års närspelsmästarinna. 
Tvåa blev Anette Johansson och 
trea blev Elisabeth Brandt.

Vi konstaterar att detta var 
en väldigt rolig tävling som vi i 
damkommitén kommer arrang-
era även nästa år.

Short Lady Open Text: Catarina Sandahl
Foto: Margaretha Cedvik

Lisbeth Carlsson

Prova på bowling

Under ett par tisdagskvällar i oktober finns det möjlighet för 
golfdamer, att prova på att spela bowling. Aktuella dagar 
är 11/10, 18/10 och 25/10 mellan kl19-20. Kom i god tid för 
att prova ut skor och klot. Vi kan ta emot max 3-4 st/kväll. 
Anmäl ditt intresse till Margaretha Cedvik: m.cedvik@live.se 
senast måndagen före aktuell träning. 

Text & foto:  
Margaretha CedvikNu peggar golfdamerna 

upp för bowling

Inbjudan till bowlingträning 
hösten 2011 – våren 2012

Träningstid: måndagar kl 17.00 - 18.30   

Pris: 50:-/person per träningstillfälle 
 (totalt 800:- för 16 ggr)

Start: måndag 31oktober 2011
Avslut: måndag 19 mars 2012

Träningsschema

Hösten: 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11 och 5/12 därefter 
uppehåll för jul och nyår

Våren: 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 5/3, 12/3 
och 19/3

Avslutningstävling
Liksom förra säsongen planerar vi en avslutningstävling 
mot herrarna i slutet av  mars. Inbjudan kommer under 
våren 2012.

Träningsavgift
Betalning ska göras vid första eller andra träningen direkt 
till hallföreståndaren. Det går bra att betala med kort. 
Betalning ska göras för hela tiden, vilket innebär 16 x 50:- 
d v s 800 kronor totalt.

Anmälan görs till: m.cedvik@live.se.

Short Lady Open spelades den 4:e september,  
en av höstens finaste dagar. 
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De tävlande spred ut sig på sina 
starthål och snart ljöd startsignalen. 
Tävlingen flöt på bra och lite efter 
fyra timmars spel så började resulta-
ten strömma in till klubbhuset i form 
av väl ifyllda scorekort. Deltagarna 
kunde gå upp till Tuan och äta en 
god middag sen var det snart dags 
för prisutdelning där alla deltagare 
som vanligt kunde få en vinst med 
sig hem från det välfyllda prisbordet 
som damkommitén hade fått från 
flera olika sponsorer. Lista på dessa 
finns på hemsidan.  Segrade gjorde 
Jonas Karlsson, Göran Björnqvist, Uno 
Gustavsson och Magnus Järvholm 
med 92 poäng.

På hål ett tävlades det om att 
komma nära ett snöre som spänts ut 
i hela banans längd. Närmsta herre 
var Göran Björnqvist med 18 cm och 
närmsta dam var Lotta Bäcklund med 
246 cm.

På hål sexton gällde det att få en 
greenträff hade man satsat en boll 
kunde man då ta en lott och fick då 
delta i ett lotteri om de satsade bol-
larna. Dessa vann Linus Eklund och 
Fia Spännare.

Damkommitén tackar alla deltagare 
och hoppas på stort intresse även 
nästa år!

Populär Röd tee Text: Anett Jakobsson
Foto: Sara G Karlsson

Vinnande lag vid tävlingen Röd Tee bestod av Uno Gustavsson, Göran Björnqvist, 
Magnus Järvholm och Jonas Karlsson. I bakgrunden delar av tävlingsledningen. 

En del av den duktiga damkommittén, Birgitta Palm, Anett Jakobsson, Carina Kronstedt och Lotta Bäcklund.

Damkommiténs Röd Tee blev även i år en populär 
och av många spelad tävling. Många deltagare hade 
lockats att anmäla sig och det var start nästan på 
varje hål, kanonstart var det ju som alltid. 

▲ Fia Spännare visar upp sin rosa 
spann med dambollar som hon vann 
på greenträffen på hål 16.
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Hej!
Så var det åter höst och även om det är en 
hel del golf kvar så kan vi lägga ytterligare 
ett år till handlingarna. Det som då är viktigt 
är att fundera över de saker som vi i vår plan 
trodde skulle föra saker framåt. Blev de som 
vi trodde? Vad gick inte bra och vad gick bra? 
Och till sist, vad kan vi lära oss inför kom-
mande år? 

På juniorsidan har vi ökat med nästan 50 % i antalet 
deltagare. Närvaron är klart bättre än förra året vilket inte 
minst visade sig genom att intresset var lika stort för höst-
träningarna som för vårträningarna. På junioravslutningen 
kom 38 stycken spelare och deras föräldrar. Det värmer så 
klart i ett tränarhjärta när jag får flera frågor om det inte 
blir någon inomhusträning i vinter. I den äldsta gruppen 
har vi behållit alla spelare och intresset är antingen uppåt 
eller lika i jämförelse med förra året. Glädjande nog har 
det också kommit fram spelare som knackar på dörren för 
att vara med i gruppen framöver. Kännetecknade för dessa 
är att de verkligen vill bli bättre. Jag tror verkligen att 
vi kommer att se fler juniorer som är mycket på klubben 
framöver. Vad som är uppenbart för oss är att juniorverk-

samheten får svårt att växa och bli bra utan ett stort le-
darengagemang och att klubben i stort ser det som viktigt 
att juniorerna finns som medlemmar. 

Träningsverksamheten för seniorer har funnits i hu-
vudsakligen fyra delar. Kurser(dam och herr) för dem 
som redan är igång. Introduktionskurser för nya golfare, 
öppna pass för de som genomgått Introduktionen eller 
gått nybörjarkurs de senaste åren. Vi har haft 6 kurser för 
seniorer som mer eller mindre varit fulla. Vi har 78 vuxna 
som genomgått Introduktionskursen där de flesta fortsatt 
in i klubben. Med andra ord succé. Under året har fler och 
fler upptäckt Nybörjarträningen. De sista gångerna var det 
ganska fullt i gruppen som tränade på tisdagar. Den fjärde 
och sista delen handlar om privat lektioner vilket det 
tyvärr inte finns så mycket tid för även om intresset finns. 
Vad vi verkligen kan ta med oss är att vi lyckas med vår 
rekrytering och att golf i sig är kul. Utmaningen är att få 
balans mellan att tillfredsställa olika typer av önskningar 
trots att tiden är begränsad.  Vi kan inte bara rekrytera och 
sedan lämna dem vind för våg  nästa steg. Medlemmar 
som varit med länge behöver också vårdas för att bibehål-
las.

Vad kan vi dra för lärdomar av de som hänt för 
framtiden (2012)

1. Klubben (golfen) behöver jobba aktivt med att tända 
gnistan för golf - REKRYTERA 

2. Klubben behöver ta emot de som tänder till och snabbt 
kroka fast dem i golfen och klubben - KNYT UPP 

3. Fördjupa intresset - få de (och redan befintliga medlem-
mar) att SPENDERA TID på klubben. Desto mer tid de är 
på klubben desto mer värdefullt kommer medlemskapet/
greenfee att upplevas. 
 

 Väl mött på klubben!

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

Vi vill tacka alla 
kunder för den gångna 
säsongen och önskar er 

välkomna åter 2012!
Ett bra julklappstips:  
presentkort till 2012

Lennart & Magnus
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Hej från klubbchefen!

Detta är mitt första år som klubb-
chef och jag måste säga att det har 
varit en spännande resa så här långt, 
att det skulle bli mycket jobb var jag 
medveten om men det har varit mer 
än jag tänkt mig. Men jag klagar 
inte tvärt om har det varit otrolig 
kul och stimulerande. Jag vill tacka 
alla medlemmar, personal, styrelse 
och samarbetspartners för ert för-
troende och den respons jag fått.  

Med en normal start 8/4 med helt 
friska greener fick vi en flygande 
start då många banor runt om hade 
stora problem. Vår första utmaning 
kom när vi stod som värd för Skan-
dia Tour Rix i maj, här fick vi visa 
vad vi gick för, och som vi gjorde 
det, banan var i perfekt skick all lo-
gistik funkade boende, mat tävlings 
ledning och deltagarna lovordade 
hela arrangemanget. Nästa utma-
ning kom till seriespelet div 2 herr, 
detta blev också lyckat.

Detta har gjort att vi har fått 
ett ökat intresse för vår bana och 
därmed fler greenfee än budgete-
rat glädjande är också att antalet 
”gäng” som lägger sina utflykters 
resor hit, både herr, dam och mix.

Dessa har varit mycket uppskatta-
de och vi har fått mycket beröm för 
vår fina bana. Detta kan vi tacka vår 
barnpersonal för och i synnerhet vår 
nye Head Greenkeeper Torbjörn, som 
med sitt engagemang och drivkraft 
tagit banan till en ny nivå. Ett stort 
tack ska också ”gubbarna” ha som 
varje måndag ställt upp och fixat 
med bunkrar, tee och diverse andra 
arbeten.  

Trenden med att våra medlemmar 
slutar håller i sig då vår medelål-

der ligger ganska högt. Glädjande 
för i år är att vi ändå är totalt sett 
fler medlemmar och då framförallt 
juniorer och ungdomar. 

Satsningen på nybörjare med en 
snabb kurs är också något som bi-
dragit, då vi skrivit in dem som med-
lemmar. Här måste vi fortsätta att 
vara offensiva och ta hand om våra 
nybörjare detta gäller så väl oss som 
jobbar men också Ni medlemmar så 
de känner sig välkomna till klubben 
och vågar vara med i gemenskapen. 

På 9-hålsbanan har vi haft en 
pappersbollränna på för att vi skulle 
få fram statistik om hur många som 
spelar och utnyttjande graden på 
den. Resultatet fram till och med 
augusti är: 5222 spelade ronder av 
52371 möjliga, dvs 10% av banan är 
utnyttjad. Under högfrekvent tid kl 
16-19 vardagar är banan utnyttjad 
till ca 25 %. Ca 25 % av allt spel sker 
på helgen. 

En stor medlemsundersökning har 
dragit igång och om ni inte fått mail 
om detta kan det bero på att ni inte 
har någon giltig epost adress eller 
saknar, hör då av er omgående till 
kansliet så hjälper vi er med detta 
och här kan även ni som inte har 
tillgång till dator få hjälp att delta, 
men det brådskar så kom in omgå-
ende. 

Restaurangens avtal har gått ut 
och vi jobbar med en lösning för 
2012 och framåt hur denna verk-
samhet ska se ut och drivas. 

Vår tränare Calle Gustavsson har 
också valt att gå vidare och där job-
bar vi också med att hitta en lösning 
för 2012!

Text: Lennart Svensson

Då var det dags att summera året 2011. 

Glöm inte att ändra er 
medlemstatus före  
2011-12-31 

Det gäller om ni vill gå 
ur klubben ändra med-
lemskap ändra autogiro 
etc. 

Se utdrag ur stadgan 
som beslutades på vår-
mötet 2011

11 § UTTRÄDE 
OCH ÄNDRING AV 
MEDLEMSSTATUS

Medlem som vill utträda ur 
Golfklubben, skall skriftligen 
anmäla detta till kansliet senast 
den 31 december för utträde till 
nästa års säsong. Vid för sent 
inkommen anmälan om utträde 
debiteras full avgift utifrån gäl-
lande medlemskap. 

Detta gäller även medlem som 
vill byta status på sitt medlem-
skap, inga ändringar görs efter 
den 31 december. Medlem är 
skyldig att fullgöra sina eko-
nomiska förpliktelser inom 14 
dagar från det datum skriftlig 
anmodan från klubben gjorts. 

Medlem kan till styrelsen för 
LGK inom dessa 14 dagar, 
skriftligen begära tidsfrist med 
betalningen, om särskilda skäl 
föreligger.

Ändring 
av medlems- 
status

§
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Avslutning för  
Onsdagsgolfen & Damnian
Det blev en blöt avslutningstävling 
för damerna den 21 september. Det 
var 12 par som anmält sig till täv-
lingen. Innan de sista paren kom 
in i klubbhuset hade mörkret börja 
falla och det blev allt svårare att se 
bollarna. Segrare denna dag blev Siv 
Johansson och Ingrid Bergenholtz. Två 
par hade anmält sig till 9-hålsbanan 
och där segrade Annika Johansson 
och Lena Åkesson.

När alla var klara med dusch och 
ombyte till torra kläder var det dags 
att slå sig till bords i klubbhusets 
restaurang. Tuan hade dukat upp en 
mycket smakfull buffé. God stämning 
och glada skratt bland våra deltagare. 
Ett annat bord som vi också kunde 
imponeras av, var det prisbord som 
damkommittén dukat upp. Dam-
kommittén delade ut priser till 1:an, 
2:an och 3:an i de onsdagstävlingar 

som arrangerats under säsongen. Vi 
vill framföra vårt tack till sponsorer 
under onsdagstävlingarna , Janssons 
Blommor, Guldkometen, Thages Livs, 
Parfymeri 1 och Wulff Supplies AB. 

Anette Johansson framförde tack 
från alla damer till damkommittén för 
deras fantastiska arbete med att ar-
rangera Onsdagstävlingarna, Damnian 
och Short Lady Open samt arbetet 
med att samla in dessa otroliga priser.

Carina Kronstedt avslutade med att 
summera säsongen. Antal starter un-
der måndagarna har varit 245, ökning 
med 11 från 2010. Under onsdagarna 
har det varit 344 starter, en ökning 
med 38 från 2010.  Om man pusslar 
ihop alla tävlingar ( matchspel, Short-
Lady Open,GoRedGo, RödTee mm), 
som damkommittén har arrangerat 
blir det 780 starter.

Text: Margaretha Cedvik
Foto: Sara G Karlsson

Annett Johansson vann damernas 
vandringspris 2011 efter hård 
kamp. Vandringspriset spelas på 
18-hålsbanan fem gånger under 
säsongen.

Magdalena Fekete kysste vandringspokalen 
som hon vann i slagtävlingen ”Blåslaget” 
som spelas från blå tee.

Margaretha 
Cedvik och Eva-
Maj Gustavsson 

spelade till 
sig officiellt 
handicap 
under året och 
belönades med 

varsitt smycke.

Siv Johansson samlade mest poäng i 
poängjakten på damnian som spelas 
på måndagar. Som belöning spelar hon 
gratis på Damnian år 2012.

VINNARE
Placering
Matchspel framvägen Ulla Sibner
Matchspel bakvägen Sara G Karlsson
Blåslaget   Magdalena Fekete
Vandingspriset  Anette Johansson
Eclectic onsdagar  Lotta Bäcklund
Poängjakten måndagar Siv Johansson



16 • Lagandan 4  - 2011

LAGAN 

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Till sist…   

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 
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 

Strålfors
Tenneco Automotive Sweden AB 

Woodcon  
Wulff Supplies AB

Lagans golfklubb vill tacka  
sina samarbetspartners!


