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Den lutande tallen på 
12:ans fairway har 
fått bita i gräset
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Det har blåst omkull ett antal träd 
på Lagans GK under höstens och 
vinterns stormar. Det är inte enbart 
den lutande tallen på 12:an som 
har gett vika.  Det enda trädet på 
7:ans korthål, en tall till höger 
innan bunkern har gått samma 
öde till mötes. Träd har också fallit 
vänster om 15:e green och höger 
ruff 16:e vid stenmuren. Foto: Stefan 
Rydergren
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Ordförande 
har ordet!

Våren tycks komma  
tidigare i år jämfört med  
de två senaste åren. 

I början av mars månad har vi haft 
vår bana under snö de senaste två 
åren och i år har vi redan börjat spela 
golf på vår 9-håls bana. Dessutom 
ser det ut som att vår bana har klarat 
vintern bra. Vi hoppas på fortsatt 
fint vårväder så att vi kommer igång 
tidigt med vårt golfspel och att vi 
också kan locka många greenfee- 
gäster under början av säsongen.

Vi hade en positiv medlemsutveckling 
under föregående år och lyckades 
bryta den negativa trenden med min-
dre och mindre egna medlemmar. Vid 
årsskiftet hade vi ökat vårt medlems-
antal med 53 och hade totalt 1194 
medlemmar i vår klubb. Extra trevligt 
var att våra juniorer, både flickor och 
pojkar ökade.

Vi har nu också stängt våra böcker 
för 2011 och kan konstatera att vi 
lyckades åstadkomma ett positivt 
resultat för vår verksamhet på 112 
784 kr. För kommande verksam-
hetsår så planerar vi att byta vårt 
bevattningssystem på den gamla 
delen av vår anläggning, dvs de 
hål som ligger öster om E4:an. Vi 
har fått in budgetofferter på detta 

byte på ca 1,2 miljoner kr och styrel-
sen kommer att lägga fram ett förslag 
kring detta på vårmötet den 29 mars. 
Du är hjärtligt välkommen till vår-
mötet för att påverka din golfklubbs 
framtid.

För att påverka vår ekonomi och hålla 
ner våra medlemsavgifter så kan du 
som medlem i Lagans Golfklubb också 
hjälpa till. Varför inte försöka värva 
en ny medlem till vår klubb, bjud in 
din kompis till att börja spela golf 
under säsongen eller bjud in vänner 
från andra klubbar så hjälper du till 
att förbättra våra greenfee intäkter.

Med dessa ord önskar jag er alla en 
trevlig golfsäsong 2012 på Lagans 
Golfklubb.
 Bert Nordholm, Ordf.
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 ÖppeTtider 
i kansli och shop 

Måndag 9 - 20
Tisdag 8 - 20
Onsdag 8 - 18
Torsdag 8 - 18
Fredag 8 - 17
Lördag 8 - 15
Söndag 8 - 15

Oldboys har säsongsupptakt torsdagen 
den 29 mars. Samling kl 8.30 i 

restaurangen för mötesförhandlingar. 

Efter mötet blir det golfspel om vädret 
tillåter. Vi spelar 9 eller 18 hål på 

9-hålsbanan. 

Tag gärna med nyblivna oldboys!

 Glöm inte 
vårmötet 29/3  

kl 19.00 i 
klubbhuset. 

 Matkuponger finns att hämta i kansliet från & med 9/4Har vi inte fått registrerad betalning av medlemsavgiften senast 31/3 är ni inte aktiva i git & kan inte boka tider.

direkt

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

och till papperstidningen.

Adress: webbredaktor@lagansgk.se

Nya Golfregler från 1 april 
 
The Veterans Golf Association har 
förhandlat med The Royal and 
Ancient Golf Club of  St. Andrews, 
och överenskommet om följande 
modifieringar av golfreglerna för 
Seniorer att gälla från och med den 
1:a april 2012. 
 
Regel 1.a.5 
En boll som slås med slice eller hook ut i ruff 
skall lyftas och utan plikt placeras på fairway 
på en punkt lika långt från platsen för slaget 
som motsvarar avståndet den slagits eller rullat 
ut i ruffen. (Senioren skall inte straffas för att 
gräsklippningen har misslyckats.) 
Regel 2.d.6 (b) 
En boll som träffar ett träd skall dömas att inte 
ha träffat trädet. Detta är helt enkelt otur och 

otur eller tur har ingen plats i ett vetenskapligt 
spel som golf. Seniorspelaren skall uppskatta 
den distans bollen skulle ha gått om den inte 
träffat trädet samt utan plikt droppa en boll där. 
Regel 3.b.3(g) 
Det finns inte något sådant som en “förlorad 
boll”. Om en boll saknas finns den på eller nära 
banan och kommer förr eller senare att hittas 
och stoppas i någons ficka. Detta gör bollen till 
en ”stulen boll”. Seniorsspelaren skall inte ges 
någon plikt utan skall droppa en ny boll så nära 
som möjligt där den försvunna bollen tros vara.  
Regel 4.c.7(h) 
Om en putt passerar över ett hål utan att gå i 
skall den dömas att ha gått i. Gravitationens 
lagar gäller före Golfreglerna. 
Regel 5. 
Puttar som stannar nära nog intill hålet för att 
kunna blåsa i får blåsas i. Detta gäller inte för 
puttar som är längre från hålkanten än 75 mm. 
Regel 6.a.9(k)  
Det utgår ingen plikt för s.k. out-of-bounds-
bollar. Om golfbaneägaren hade köpt 

tillräckligt mycket mark skulle detta aldrig ha 
inträffat. Seniorspelaren förtjänar en ursäkt och 
inte en plikt. 
Regel 7.g.15(z) 
Det utgår ingen plikt för bollar slagna in 
i ett vattenhinder eftersom bollarna borde 
flyta. Seniorspelarna skall inte straffas för 
bolltillverkarnas tillkortakommanden. 
Regel 8.k.9(s)  
I de flesta annonser betr. golfutrustning hävdas 
att scorerna kan förbättras genom att köpa ny 
utrustning. Detta är tyvärr finansiellt omöjligt 
för många seniorgolfare. Därför skall ett halvt 
slag per hål dras av för spel med gammal 
utrustning.   
 
Sprid informationen om dessa viktiga regler 
till alla dina seniorvänner.

OBS! 

Glöm inte att anmäla giltig e-post 

adress till kansliet då mycket  

information skickas denna väg.

Damernas upptakt-möte är den 11 april kl 18.30 i klubbhuset
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Tobbe Banaktuellt via Tobbe Berggren

Äntligen dags för golf!

Med fjoråret i baktan-
karna är det inte utan 
att man längtar tills 
årets golfsäsong drar 
igång på allvar. 

2011 var händelserikt där 
framförallt flera stora täv-

lingar och blöt väderlek gjorde att banpersonalen fick slita 
hårt och ständigt vara flexibla mot den planering som 
gjorts. Resultat blev totalt sett ändå bra och visar att det 
finns god potential i vår golfanläggning.

Det blir framöver viktigt att bibehålla den positiva ut-
vecklingen och förhoppningsvis ska bankvalitén kunna bli 
ännu bättre i år. Vi måste samtidigt arbeta långsiktigt och 
vara beredda på att små motgångar kan komma och då 
kunna tackla dem på ett bra sätt.

I dagsläget ser alla våra banor ut att ha klarat vinter 
bra och snömögelskadorna är begränsade till några få på 
9-hålsbanans greener. Så fort temperaturen stiger lite och 
vädret stabiliseras kommer även 18-hålsbanan att öppna. 

Om allt går som planerat kommer så snart det är möjligt 
renovering av ett par tees på 18-hålsbanan att påbörjas. 
Vissa av de spelstrategiska tallar som fallit i vinterstor-
marna kommer att sökas ersättningsalternativ för, men det 
är viktigt att inte gör något förhastat utan hellre avvakta 
för att se hur dess frånvaro påverkar spelat och vid behov 
därifrån skapa bra lösningar. 

I vinter har den nya mekaniken Magnus ”P” Persson ser-
vat maskinerna och strukturerat upp i verkstaden för att 
arbetet ska bli smidigare där framöver. Vi vill passa på att 
hälsa Magnus varmt välkommen till oss och vi hoppas att 
han ska trivas. Några uttjänta transportfordon har blivit 
ersatta och banpersonalen är nu redo för säsongen 2012. 
Traditionella vårarbeten som till exempel slyröjning, dress-
ning och gödsling kommer att starta upp efter hand.

Innan gräset kommit i full tillväxt är det mycket käns-
ligt för slitage. Skador som uppkommer så här års kan ta 
väldigt lång tid att läka. Vänligen försök sprida slitaget på 
banorna och lyft på fötterna!

Varmt välkomna till en ny och härlig golfsäsong med 
förhoppningsvis bra banor! 

Nu har vintern tydligen bestämt sig för att ge upp. 
Blötsnön som vräkte ned härom natten har på kort tid för-
passats till vattenstatus. Men vattnet förmår inte tränga 
igenom tjälen som ännu samlar upp vattnet i pölar runt 
om i grannskapet och, som jag sett, även på golfbanan.  

Idag, den 23 februari, har talgoxarna 
på allvar återerövrat luftrummet med sin 
kraftiga två eller trestaviga sångstrofer.  
Skatorna har slagit till i häggen och är och 
röjer i resterna av förra årets bo. De åter-
använder det gamla byggnadsmaterialet 
och kan snart göra anspråk på ROT- bidrag 
eftersom ombyggnad står på dagordningen.

Grannens katt gör fåfänga försök att ta 
fast pilfinkarna som plockar matrester från 
gräsmattan under fröautomaterna. Men den gula katten 
är stor och klumpig och har ingen chans att bidra till sin 
egen försörjning. Han får som vanligt lita till burkarna 
med kattmat.

Själv har jag varit nere i källaren och tagit fram golf-
klubborna. De stod där jag satte dem, jag tror det var i 
oktober, och hade klarat vintern väl. Det kändes lite ovant 

att greppa klubborna när jag gick ut på gräsmattan för 
att svinga lite. Det tog emot lite här och där men får man 
bara bryta upp lite vinterbrosk och töja ut ligamenten 
finns det nog möjligheter till några hyfsade scorer även 
i år. Men jag väntar ett tag med att sätta upp mina mål. 

De två senaste säsongerna har jag inte gjort 
några större handicapmässiga framsteg 
även om jag tillbringat mer tid på bana 
än på länge. Jag måste nog ägna mig åt 
lite mer systematisk träning. Jag tillhör de 
spelare som faktiskt vill bli bättre! Så är inte 
fallet med alla. En del kamrater spelar golf 
för att vinna!

Jag går in och sätter mig i favoritfotöljen 
en stund medan kaffet rinner ned i bryg-
garen. Tänker igenom vad som väntar och 

känner en krypande otålighet. Förståndsmässigt står det 
klart för mig att det tar ytterligare en tid innan vår bana 
kan öppnas men jag letar mig i tankarna ned till Skåne 
och de möjligheter som finns där. Det känns som om det 
är dags nu!

I morgon är det jag som ringer ihop en fyrboll för en 
första golfutflykt – lördag förmiddag blir väl bra?!

Text: Per Gannerud
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Text & foto: Lillis Salomonsson

Vi slog en massa järnsjuor, puttade för 
oss själva och så klart hade puttnings-
tävlingar. Vi hade även chippnings-
tävlingar. Tänk vad man kan fixa på 
så liten yta med hjälp av ett stort nät! 
En kväll satte vi upp en TV så vi kunde 
möta varandra i golf på Nintendo-Wii, 
alltså tv-spel. Två syften uppnåddes 
med träningarna: dels blev juniorerna 

duktigare dels lärde de känna varan-
dra bättre. En sak som de förhopp-
ningsvis får nytta av nu till våren. När 
restaurangen var färdigmålad och vi 
inte fick vara där mer hade vi sådan 
tur att vi kunde lägga träningen 
utomhus även om det var kallt till en 
början. Vid ett tillfälle stod vi under 
taket på rangen och slog bollarna ut i 

den vita snön som täckte hela spelfäl-
tet. Det är sanna entusiaster det! Nu 
ligger vi på en träningsdos av 2 tillfäl-
len /vecka för de som vill och kan. 1 
gång på rangen och en gång med spel 
på 9-hålsbanan. Den ordinarie junior-
träningen börjar i vecka 18.

2012 års säsong har redan satt igång för en del juniorer. Vi har haft inom-
husträning uppe i den numera ommålade restaurangen med start redan i 
januari. Så tidigt körde vi bara en gång i veckan men vi brukade vara ca 8 
personer/träningstillfälle. Juniorerna var flitiga trots att det i februari blev 
kallt även inomhus så att det nästan krävdes jacka. 

Vinter-
träning för 
Juniorerna
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Lagandan passade på att hälsa väl-
kommen tillbaka över en kopp kaffe 
på Lagadalens Värdshus en regnig 
kväll i slutet av februari. – Det känns 
bara positivt att komma tillbaka, 
säger Mirko som har gedigen erfaren-
het från restaurangbranschen och 
klubben. – Vi har sett en vikande 
trend av lunchgäster här på Värdshu-
set under senare år. Vi kommer därför 
i fortsättningen endast att erbjuda 
dagens lunch på golfrestaurangen 
och hoppas att våra gäster flyttar 
med oss dit. På kvällen är Värdshuset 
öppet som vanligt och givetvis även 
hotellverksamheten.  Vi erbjuder ett 
golfpaket tillsammans med klubben, 
berättar Mirko. 

Vi är lite nyfikna på vad ni tänker 
servera i restaurangen och kiosken, 
Mirko? – Vi kommer att ha två alter-
nativ av ”dagens” framförallt hus-
manskost. Utöver detta kommer det 
att finnas minst två andra rätter, t.ex. 
hamburgertallrik och någon sallad. 
Det kommer också att finnas varma 
”mackor”. I kiosken blir det ett varierat 
utbud av smörgåsar, korv och drycker. 
Generösa öppettider utlovas också, 
det vet alla som var med förra gången 
Mirko drev restaurangen. 

Det kommer att ske en uppfräsch-
ning i restaurangen och en del 
förbättringar i köket innan verksam-

heten drar igång. – Vi räknar med att 
öppna i början av april, exakt datum 
kommer att informeras om på hemsi-
dan, säger Mirko. 

Till sist kunde vi inte låta bli att 
fråga vilken favoriträtt som Mirko har 
och dessutom när han tänker börja 
spela golf. (När Jan-Erik Åkesson 
intervjuade honom 2004 i Lagandan 
uppgav han att han inte hade tid.) – 
Jag gillar husmanskost väldigt mycket 
och en favorit är kålpudding, som 
helst skall göras på surkål. Golfen får 
vänta lite till, tiden är fortfarande 
för knapp, avslutar Mirko skrattande. 
Gubbarna hälsar dig alltid välkommen 
till torsdagsgolfen!

Nygammalt krögarpar 
tillbaka i golfrestaurangen

Text: Stefan Rydergren
Foto: Lennart Svensson

Klubben har träffat avtal med ett nygammalt krögarpar. 
Det blir comeback för Mirjana och Mirko Drakulic´ som 
drivit verksamheten tidigare under nio år, senast 2006. 
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Att ha en aktuell, informa-
tiv och intressant hemsida är 
viktigt. I första hand för att 
hålla medlemmarna uppdate-
rade om klubbens aktiviteter. 
Det är också betydelsefullt 
att hemsidan ger ett posi-
tivt intryck av klubben så att 
gäster, sponsorer och allmän-
het vill besöka och samarbeta 
med Lagans GK. 

Styrelsen har avtalat med en grupp 
på tre personer* att ta ansvaret för 
klubbens hemsida. I första hand skall 
informationen uppdateras så att den 

är aktuell och korrekt. 
Detta arbete  
har redan påbörjats. 

Parallellt skall grup-
pen se över struktur och 
innehåll. Avsnitt som har låg 
besöksfrekvens kan tas bort och 
ersättas med en ny och mer relevant 
information. Och här kan alla med-
lemmar komma med förslag eller 
önskemål om vad som skall vara med 
– eller sådant som kan tas bort eller 
ändras. Skicka mail till  
webbredaktor@lagansgk.se   

Gruppen skall också ta fram förslag 
på ny layout och ”verktyg” för uppda-

teringar, med målet att förenkla och 
samtidigt få en kostnadseffektiv lös-
ning.  Den nya sidan är planerad att 
vara färdig under året och tas i bruk 
till nästa säsong. 

*) Arbetsgruppen består av: Lars 
Bergenholtz (sammankallande), Peter 
Bodin och Stefan Rydergren

Klubbens hemsida 
”under arbete” 
– dock utan fritt 
dropp Visste du att 

under juli och augusti 2011
besöktes hemsidan av 250 st

inloggare i genomsnitt varje dag!
De mest besökta avdelningarna

var ”Webbkamera” följd av
”Bana & Greenfee”.

Förra vintern startade ett gäng gol-
fande damer, att prova på bowling. 
Även i år har en grupp fortsatt med 
detta. Under femton måndagar har 
man haft sin träning. Nu hoppas vi att 
formen är på topp. 

Träningen kommer att avslutas med 
en match mot golfherrarna. Förra året 
tog herrarna hem vinsten, men det var 
bara 23 p som skilde lagen åt. Vi hop-
pas att damerna får revansch i år. Ingrid Bergenholtz samlar sig inför 

sitt slag.

Text & foto: Margaretha Cedvik

Bowlingklot.Spelprotokoll. Nedre raden till hör 
Helen Nyman, som gjort 3 strike i 
följd!

Bodil Ramshammar, Helen Nyman och 
Ingrid Bergenholz

Isebelle Johansson på 
väg att göra en strike?

Bowlingdamer
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Hej från klubbchefen!

Äntligen är det dags att 
put¬sa klubbor och golfskor.  
Några har säkert redan 
varit ute på sina första 
9-hålsrun¬dor och när du 
läser detta har 18-hålsbanan 
redan öppnat.

Vi har ett spännande golfår fram¬för 
oss och förändringarnas vindar märks 
både i Golfsve¬rige och lokalt hos oss. 
Vår positiva utveckling hoppas vi ska 
hålla i sig och vi ska göra allt som står 
i vår makt att så ska bli fallet. 

Målet för 2012 är att vi ska 
för¬stärka vår medlemsutveckling 
och försöka utbilda 100 nya spelare. 
Avsikten är att säkerställa medlems-
antalet både vad gäller seniorer, men 
framför allt på dam och juniorsidan. 
Under 2011 ökade medlemsantalet för 
första gången på flera år då vi blev 53 
stycken flera. 

Vi på kansliet kommer att även i år 
ha generösa öppettider och kommer 
att finnas där när ni är lediga. Se 
hemsidan för aktuella öppettider.

Golfrestauranten har målats och 
tapetserats. Serveringen och köket 
har också gåtts igenom och en del 
utrustning anskaffats. Den lilla vrån i 
anslutning till kapprummet har för-
setts med soffor dessutom finns två 
TV-skärmar som kan t.ex. visa aktuell 
sport eller resultatredovisning av 
tävlingarna. Detta för att uppmuntra 

till att stanna kvar och varva ner i en 
mysig miljö efter golfrundan.

 Som ni vet ökade vi restaurang-
avgiften med 100: - och så fort vi 
öppnat kan ni komma in i receptionen 
och hämta era restaurantkuponger. 
Detsamma gäller för er som vill ha 
brickor till bagen.

Så en tråkig sak, det är att vi står 
utan ordinarie tränare. Vi kommer 
att lösa det med olika tränare inom 
klubben. Målsättningen är att trä-
ningsgrupperna ska ha samma tränare 
hela tiden, så långt det är möjligt. Vad 
det gäller våra nybörjare, de som är i 
hcp-grupp 30 och uppåt kommer vi 
ha organiserat träningsspel på 9-håls 
banan på tisdagar. Jag kommer att 
kalla till ett upptaktsmöte via mail 
för mer information. (Glöm inte att 
lämna din mail¬adress).

Till sist en uppmaning till dig som 
inte har betalt medlemsavgiften för 
2012. Gör det omgående annars ris-
kerar du att efter 31 mars inte kunna 
spela golf, boka tider på Lagans GK 
eller annan bana eftersom du stryks 
ur GIT-systemet.  Du blir debiterad 
en administrationsavgift för att på 
nytt aktiveras i systemet, allt i enig-
het med gällande regler. Har du inte 
betalt: GÖR DET NU!

Tänk på att när du bokar tider slå 
dig gärna ihop med någon som redan 
bokat. På så vis fyller vi tiderna och 
alla har chans att få just den tiden 
man vill ha. För på golfbanan finns 
det inga främlingar bara golfvänner 
som du ännu inte träffat

Text: Lennart Svensson

Hej alla medlemmar!

Som ni alla vet finns det 
en fond som heter Min 
stora dag. Den hjälper 
svårt sjuka barn att upp-
fylla sin högsta önskan.
Så nu anordnar jag en 
golftävling där alla peng-
ar som jag får in ska gå till 
denna fond.

Mitt namn är Nelly Olin, jag är 
snart 19 år och går tredje året på 
samhällsvetenskapliga linjen.
Sista året skall alla göra ett projekt 
och jag valde att anordna en golf-
tävling:  ”Min stora dag”.

Den 22 april är det dags!

Tävlingen är en två manna scram-
ble och hålls på Lagans GK.
Hela denna tävling är sponsrad 
helt frivilligt, så alla intäkter vi 
får här igenom går oavkortat till 
fonden. 

Ett stort tack till Lagans golfper-
sonal som ställer upp med bana, 
scorekort, och mycket mer runt 
omkring denna tävling.
Även ett stort tack till alla andra 
sponsorer!

Vi bryr oss inte om vilket väder det 
blir, (eller gör vi det?)

Nu kör golfsäsongen igång!

”Min 
stora 
dag”

Vi utför kvalificerade tjänster inom
• Företagsrevision 
• Skatterådgivning 

• Bolagsärenden
• Ekonomistyrning

LGR Företagsrevision AB
Garvaren Plan 5, Stationsgatan 2,  341 60 LJUNGBY

Telefon 0372-627 30, info@lgrab.se
www.lgrab.se
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Nu börjar våren äntligen göra 
sitt antågande. Som ni alla 
damer vet, så är ju vårt upp-
taktsmöte det verkliga start-
skottet på att golfsäsongen 
är på gång. 

Vi träffas den 11 april kl 18.30 på 
upptaktsmötet i Lagan. Linda Svens-
son från Living and Room berättar om 
vårens trender och visar även produk-
ter ur deras sortiment, beställningar 
kan göras under kvällen (tjuvkika på 
www.livingandroom.com). Lennart 
kommer och berättar lite om banans 
kondition, vad som har hänt och 
skall hända på banan. Damkommit-
tén presenterar säsongens tävlingar 
och aktiviteter, därefter dukar Mirko 
upp något gott att äta. Anmäl dig till 
kansliet på telefon 0372-30450 eller 
via mail info@lagansgk.se senast den 
9 april.

9-hålsbanan
Måndagstävlingarna fortsätter med 
start kl 17, vi tävlar i två klasser, 36+ 
och officiellt handikapp men spelar 
lottade i 3-bollar och tar en fika 
efteråt med eftersnack och prisutdel-
ning. Vi kommer att ha lagtävling en 
gång i månaden och prisutdelningen 
för dessa kommer att ske på höstav-
slutningen.

18-hålsbanan
På onsdagarna spelar vi på 18-håls-
banan med starttider kl 9, 14 eller 16. 
De här företagen sponsrar tävlingar i 
år: Janssons Blommor, Guldkometen, 
LOFT, Parfyrmeri1 och Wulff Supplies. 
Vi spelar bl a fem tävlingar om vand-
ringspriset under säsongen, alla som 
deltar får en lott och därmed chans 
att vinna fina priser på höstavslut-
ning. Har du ingen spelpartner till 
någon lagtävling, anmäl intresse till 
kansliet.

Övriga arrangemang

Go Red Golf kommer tillbaka till 
Lagan även i år som enda klubb i hela 
södra Sverige. Tävlingen är Bästboll 
för damer över 22 år med många fina 
priser och chans att spela om en plats 
i finalen som går av stapeln på Mal-
lorca. Boka den 16 juni redan nu.  
I tävlingen Röd Tee, den 8 september, 
bjuder vi in alla klubbmedlemmar och 
spelar i lag med priser till alla med-
verkande.  

Boka också den 1 augusti då da-
mernas hemliga utflykt arrangeras, 
i år är det Ewa Kjellsson, Birgitta 
Hasselgren och Barbro Holm som 
ansvarar för denna resa till en okänd 
golfbana i glada vänners sällskap - en 
av årets höjdpunkter. 

Det blir också Short Lady Open, 
tävlingen där det gäller att ha koll på 
närspelet. Matchspel där två damer 
möter varandra och tävlar om vinst 
ett hål i taget. Den första tävlingen i 
Smålands DamTour, Västra gruppen, 
spelas i Lagan den 26 maj och många 
fler roliga tävlingar som presenteras 
på upptaktsmötet.

Så nu hoppas vi på en lyckad golf-
säsong för alla! Vi ses på banan!

Damkommittén 
Anett Jakobsson, Carina Kronstedt, 
Marie Rönndal, Lotta Bäcklund, 
Lise-Lott Jonasson, Birgitta Palm och 
Catarina Sandahl. 

Se hit alla tjejer! 

Nu är det dags att  
lufta golfklubborna!

Golfklubben debiterade tidigare alla 
fullbetalande medlemmar med en 
städavgift. Avgiften var kr 200:- och 
de medlemmar som kom till banan på 
de särskilda städdagar som fastställts 
och som arbetade med just städning 
av banan ett antal timmar skulle få 
sina städpengar tillbaka. Under senare 
tid har även övervakning av korthåls-
banan räknats som städning.

I praktiken har alla medlemmar 
betalt men det har varit väldigt få 
medlemmar som krävt sina pengar 
tillbaka. Sista året var det endast en! 

Städavgiften blev i själva verket ett 
alternativ att få in pengar till klub-
ben. Man kan säga att det var en 
slags dold avgiftshöjning. Från och 
med 2012 är emellertid städavgiften 
avskaffad och inbakad i ordinarie års-
avgift för alla medlemmar över 18 år.

Detta betyder inte att behovet av 
städning av banan är borta! Arbetet 
utförs till en del av ordinarie banper-
sonal, till en del av sommararbetande 
ungdomar och till en del av den 
oldboysgrupp som varje vecka utför 
arbetsuppgifter på banan.

Och du som medlem har också ett 
ansvar för att sköta om vår gemen-
samma bana. Förutom självklarheter 
som att laga nedslagsmärken, kratta 
bunkrar du varit i och att lägga till-
baka uppslagen torv förväntas du 
hjälpa till med renhållningen. Ta med 
dig ditt skräp till närmsta pappers-
korg och om någon annan missat att 
göra så skall du inte dra dig för att 
plocka upp andras avfall. Ju renare 
banan är desto trevligare blir det att 
vara där!   

   
     

Text: Per Gannerud Text: Margaretha Cedvik

Vad hände 
med Städ-
avgiften?
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Som många av er sett eller 
hört fungerar inte klubbens 
bevattningsanläggning på ett 
tillfredställande sätt. Att en-
staka spridare eller ventiler 
går i sönder och behöver re-
pareras eller bytas tillhör ty-
värr banskötselvardagen och 
sådana problem kommer vi 
alltid att få brottas med. Men 
problemen på Lagans Golfba-
nor är större än så. Kort och 
gott beror det helt enkelt på 
att delar av bevattningsan-
läggningen är föråldrad och 
utnött. 

Lagans golfbanor bevattnas idag 
med två olika system, ett ligger på 
bandelarna väster om E4:an och det 
andra på delarna öster om. Det västra 

systemet har i takt med 
banutbyggnaderna 

byggts på i etap-
per och är 

datorstyrt. 

Även om många spridare och andra 
delar är gamla fyller de just nu i stort 
de minimikrav anläggningen måste 
ha. Systemet öster om E4:an lades ut i 
slutet på 70-talet och är inte dato-
riserat. Det innebär bland annat att 
green- och teespridarna ställs in för 
hand med ett antal så kallade bevatt-
ningsklockor samt att spridarna på 
fairway måste startas och stängas för 
hand på plats. Detta sätt att vattna 
är mycket tidsödande och ineffektivt 
och därmed kostsamt. 

Det går därtill inte att vattna en 
green en viss tid och en tee en annan 
tid eftersom delar av dessa startas 
med samma ventil (klocka). Det går 
heller inte att bevattna färre än sju 
minuter såvida spridarna inte stängs 
av manuellt på plats. På grund av 
anläggningsdelens ålder är många 
delar mycket slitna och det finns flera 
skador, stamledningarna är dessutom 
underdimensionerade för dagens 
behov. Som ett jämförelsetal kan 

nämnas att avskrivningstiden för en 
bevattningsanläggning brukar sättas 
till cirka 20 år.

Summa summarum är Lagans 
Golfklubb alltså i stort behov av en 
totalrenovering av bevattningsan-
läggningens delar öster om E4:an. 
Ett nytt system där skulle dessutom 
kunna sammankopplas med systemet 
väster om E4:an och då ge en av-
sevärt bättre driftsäkerhet samt att 
fler områden skulle kunna bevattnas 
samtidigt. Man skulle med andra 
ord kunna bevattna då det är mest 
optimalt och till exempel inte behöva 
starta spridare lika tidigt om kvällarna 
eller sent på morgonarna som nu.

Ovanstående får ses som en infor-
mation om nuläget och en förbere-
delse på nödvändiga investeringar för 
framtiden. Mer information kommer 
att ges på vårmötet samt i medlems-
utskick och på hemsida då det blir 
mer aktuellt.

Information om 
bevattningsanläggningen
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Vår tränare, Calle Gustavsson slutade ef-
ter säsongen 2011 och vi har inte lyckats att 
knyta någon ny Pro till klub¬ben än. Men för 
den sakens skull uteblir inte träningen, vi lö-
ser det tills vidare med in¬satser av medlem-
mar, anställda och en del ex¬terna inhopp.

I möjligaste mån kommer det att vara samma person som 
tar han om ”sin” grupp hela tiden. Patrik ”Lillis” Samuels-
son tar hand om juniorerna och Calle Gustavsson Elitträ-
ningen. 

En grupp bestående av Tobbe Berggren, Magnus Svens-
son, Henrik Nilsson och Henrik Larsson lovat att hjälpa 
till. Gruppen kommer att erbjuda träning i den omfatt-
ning som ursprungligen hade planerats. Kansliet kommer 
att ta emot önskemål om träning och med gemensamma 
krafter hoppas vi att det skall fungera på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Den som är intresserad eller har några frågor är 
välkommen att kontakta Magnus Svensson på kansliet.  

Jag vill även slutligen än en gång uppmana att ni med-
delar oss er mail adress, så vi kan nå er med information 
bl.a. träning och andra aktiviteter på klubben.

Träning 2012 Text: Lennart Svensson

Verksamheten 2012 kommer inte att 
skilja sig mycket från tidigare år;

✓ varje vecka kommer vi att spela vår 
Torsdagstävling för att vid säsong-
slutet kunna kora OLDBOYSMÄSTA-
REN 2012, 

✓ vi kommer att göra ett antal golfre-
sor med buss, varav en till hemligt 
mål. Årets första golfresa går till 
Ängelholms Golfklubb den 7 maj. 
Se information på hemsidan.

✓ vi skall delta med lag i Smålands-
serierna för H65 och H75, 

✓ vi skall möta Götaströms GK i det 
traditionella vänklubbsutbytet ,

✓ vi kommer att äta gemensamma 
ärtsoppsluncher efter ett antal 
torsdagstävlingar,

✓ vi kommer att utföra ideellt arbete 
på banan även under 2012. En dag i 
veckan står en 
grupp gubbar till greenkeeperns 
förfogande för att utföra aktuella 
jobb,

✓ vi kommer dessutom att möta 
länets fyra andra golfklubbar i 5 
deltävlingar om vandringspriset 
Gubbaklubban och några av oss 
kommer som vanligt att spela bow-
ling när golfsäsongen är slut.  

Vi har det väldigt trevligt tillsam-
man och vår verksamhet betyder 
mycket för de flesta av oss

Vad vi gör inom vår sektion rappor-
teras löpande på klubbens hemsida 

lagansgk.se/ /Old-
boys/Aktuellt. Gör 
gärna den sidan 
till din startsida 
så riskerar du inte 
att missa några 
händelser

Vi startar årets 
verksamhet med 
ett upptaktsmöte 
den 29 mars. Vi börjar med mötesför-
handlingar kl. 08.30 och om vädret 
tillåter spelar vi därefter 9 eller 18 hål 
på 9-hålsbanan. 

Välkommen du som fyller 55 i år 
eller är äldre!

Oldboys verksamhet Text & foto: Per Gannerud

Ärtsoppa och pannkakor

Strike på gång

Oldboys är en av de mest aktiva 
grupperna inom Lagans Golfklubb. 

I våra aktiviteter deltar under ett år 
mer än över 100 spelare. Under 2011 
spelade vi över 1000 tävlingsronder.
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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!


