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Ordförande 
har ordet!

Årets golfsäsong har star-
tat helt enligt våra planer 
för året. Vi har dock haft ett 
mindre antal  greenfee gäster 
jämfört med föregående år. 
Vi hoppas dock att detta rät-
tar till sig under året efter-
som de flesta greenfee gäs-
terna uttrycker sig positivt 
om vår anläggning.

Vi har också kommit ig ång bra med 
våra träningsgrupper under ledning 
av vår nya Pro och våra ideellt mycket  

engagerade ledare inom juniorkom-
mitten.  

Tillströmningen till våra utbildningar 
av nya golfare är också tillfredsstäl-
lande.

Arbetet med planering av ny bevatt-
ningsanläggning pågår för fullt och 
om inget oförutsett händer kommer 
vår head greenkeeper med banperso-
nal att påbörja arbetet i höst.

Med hopp om en bra golfsäsong för 
alla hälsar
 Bert Nordholm, Ordf.
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 ÖppeTtider 
i kansli och shop 

Måndag-fredag 
10.00 - 20.00

    
Lördag-söndag 

10.00 - 16.00

direkt

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

och till papperstidningen.

Adress: webbredaktor@lagansgk.se

LAGA DITT 

NEDSLAGSMÄRKE,
 

uppdatera din 

adress, tele- 
och 

e-postuppgifte
r

Under 90-talets golfboom var det vänte-
tider på många klubbar i Sverige för att få 
bli medlem.  I takt med det stora intresset 
byggdes det nya banor runt om i landet för 
att klara efterfrågan.  Så också i vår klubb, 
2002 invigdes nio nya hål, se artikel från 
Svensk Golf nr 9. Två år senare stod den 
nya rangen och korthålsbanan klar. 

Sedan mitten av 2000-talet har golfen 
brottats med sjunkande medlemstal, många 
klubbar har kommit på obestånd och några 
banor har helt avvecklats.  

Lagans GK har naturligtvis också fått 
känna av denna trend inom golfsporten. År 
2007 hade klubben 1312 medlemmar och 
ifjol var denna siffra 1194. Trots dessa kärva 
ekonomiska förutsättningar redovisades ett 
positivt resultat (TKr 112) på vårmötet den 
29 mars. I slutet av april hade 1254 betalt 
sin medlemsavgift, en liten ökning jämfört 
med fjolåret. Förhoppningsvis ökar denna 
siffra ytterligare i och med satsningen på 
nya medlemmar, som du kan läsa mer om i 
en separat artikel. 

Text: Stefan Rydergren

Tioårsjubileum för 
27-hålsbanan

2011 års Göthe Parkanders Minne gick till Johanna Roubert och Linus Eklund. 

Motivering: Båda visade träningsflit, gjorde goda resultat på tävlingar samt att de var goda före-bilder för andra juniorer.
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Tobbe

Banaktuellt via Tobbe Berggren

Vissa greener har också drabbats av 
häxringar. Mot dessa finns tyvärr 
inga riktigt bra och säkerställda 
bekämpningsmetoder. På Lagan har vi 
behandlat med vätmedel, näring och 
luftning så förhoppningsvis ger de sig 
snart tillbaka. Till skillnad från green-
erna är många fairways torra och 
glesa. Detta har sin grund i att det 
tidigare varit för kallt för att gödsla 
och att banpersonalen inte velat 
riskera att eventuella fel i fairwaybe-
vattningen slår ut bevattningen på de 
mer finklippta ytorna.

På personalsidan har några nya 
ansikten dykt upp – Kenneth, Jimmy 
och Jonny. Välkomna hit! De första är 
relativt ovana av golfare, så hjälp dem 
gärna till rätta om de råkar störa er 
i spelet. Jonny är en erfaren golfare 
och kompetent greenkeeper med me-
riter från bland annat Bäckavattnets 
Golfklubb. Han kommer främst stötta 
Tobbe som arbetsledare och har till 
huvuduppgift att se till att arbetena 
fungerar bra ute på banorna. Inled-
ningsvis kommer Jonny dock främst 
nyttja sina goda erfarenheter av 
bevattning och reparera många av de 
skador som finns på bevattningsan-
läggningen här. Genom lite omfördel-

ning av personalens huvuduppgifter 
kommer även anställningen av Jonny 
innebär delvis täckning för Folke och 
Leif som båda är i pensionsåldern. Vi 
är ändock sparsamt bemannade så se 
till att vara i mitten av banan då de 
finklippta ytorna prioriteras i första 
hand.

Eftersom Sydvästlänken som i höst 
kommer att dras genom delar av 
18-hålsbanan och stora drivingrangen 
angränsar till de planerade teeom-
byggnaderna har de fått skjutas på 
framtiden, men de står alltjämnt som 
nummer ett på ombyggnadslistan.

På den lilla drivingrangen har de 
duktiga Oldboysen arbetat hårt med 
plattsättning under mattorna och 
utsättning av bänkar. Det börjar nu se 
riktigt trevligt ut, även om lite arbete 
fortfarande återstår. Bollplockning 
av den stora rangen sker numera på 
kvällstid runt 20-tiden. Observera att 
det är absolut förbjudet att slå då 
bollplockning sker. Värna om förares 
och fordons säkerhet tack!

Avslutningsvis vill jag påminna 
om att efter bunkerbesök placera 
hela krattan i bunkern, med skaftet 

pekandes i hålets spelriktning. Tyvärr 
får banpersonalen idag lägga väldigt 
mycket onödig tid på felplacerade 
krattor som ligger i vägen då de klip-
per runt bunkrarna.

Golfsäsongen är i full gång, så passa 
på att njuta av detta underhållande 
spel! 

Väl mött på banan! 

- Från trög start 
till full gas!

Jonny

Efter en kall vår med sparsam tillväxt vände väderleken markant i mitten på maj. 
Plötsligt tog gräsplantorna tag i den näring som lagrats i vinter och i slutet på maj 
hade vi därför intensiv tillväxt, i synnerhet på greenerna. Det låter kanske positivt, 
men hög tillväxt ger täta skötselintervaller och därmed mer belastning på gräset. 
Resultatet för dig som golfare bli greener med trög bollrull eftersom tillväxten är 
högre än borttagningen av växtmaterial.
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Text & foto: Per Gannerud

Golfresa till 
Ängelholm

För Lagans Oldboys har året startat helt en-
ligt planerna. Torsdagstävlingarna har spe-
lats varje vecka och årets första golfresa gjor-
des den 7 maj med Ängelholms Golfklubb som 
mål.

En fullsatt buss lämnade Ljungby strax efter kl. 06.00 och 
satte kurs söderut. I Traryd plockade vi upp en viss G O 
Persson och Sten Schön tog sedan fram sina tipsfrågor 
vilka satte myror i de flestas huvud. I ringa mån dock hos 
Tony Falk som ensam var den som klarade flest rätta svar. 
Hans belöning fick han efter spelets slut i samband med 
att lunchen serverades på golfklubbens restaurang. 

Dagens tävling, som vanligt enligt slaggolfsreglerna, 
avverkades på en bana i vårskrud och i ett väder som inte 
lämnade mycket övrigt att önska. Lite kyligt var det men 
de goda resultaten värmde. Allra varmast blev Lars Bränn-
lund som helt otippad tog hem segern. I förtidsspelet var 
vinnaroddset på Lasse skyhögt. Synd att man inte satsade 
en tia! Stort GRATTIS till ”Brännan” vars träningsläger i 
Spanien nu gav full utdelning.

Ängelholm Bruno Edgarsson, Karl-Gustav Johansson och 
Viking Stensson har roligt i väntan på bussen.

Ängelholm Jan-Olof Bergström och Ingvar Nilsson väntar att 
få slå ut hål nr 14. De väntar gärna i solskenet.

Ängelholm Lars Brännlund vinnare av tävlingen på 
Ängelholms GK får pris av Bill Ögren.

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

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

Lars Göransson, auktoriserad revisor

Branschorganisationen för revisorer och rådgivare

Vi utför kvalificerade
tjänster inom

• Företagsrevision
• Skatterådgivning

• Bolagsärenden
• Redovisning
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Årets juniorsäsong 
har börjat kanonbra!

Som försäsongsträning bestämde vi oss för att ha ett 
träningsläger på hemmaplan med övernattning i vårt nya 
juniorrum. Snacka om succé! 20-22 april tränade och spe-
lade vi med Carl Gustavsson som tränare och hade extremt 
kul tillsammans. Inte konstigt att alla ville ha mer tränings-
läger efter detta. Detta kommer att ske någon gång under 
sommarlovet. Mat fixade Mirko fram. På kvällen blev det 
naturligtvis pizza!

Framöver kommer vi även att anordna klubbkvalet i 
Skandia cup. Vi kommer att spela det den 19 juni. Vi kom-
mer att göra tre tävlingar i samma tävling. Hoppas att 
många kommer till start och att många föräldrar, mor- och 
farföräldrar kommer och stöttar och hjälper till med att 
räkna för de allra minsta. 

1. 18-hålstävling (för de som har officiellt 
handicap och har spelat 18 hål innan)

2. 9-hålstävling (för de som vill och tränare 
Lillis bedömer klarar av att spela 9 hål)

3. 4-hålstävling (för alla som vill som går i 
knattegruppen J-1)

4. Puttningstävling mot föräldrar, mor- och 
farföräldrar.

Tävlingarna för de som kommit längst i sitt spel har gått 
bra och vi ser en trend mot ett mycket större deltagande i 
våra träningsgrupper. I dagsläget har vi tre träningsgrupper:

Juniorgrupp 1 är för de yngsta, 6-10 år, och är indelande 
i två grupper. De tränar 1h / vecka på söndagar med Lillis 
som tränare samt någon äldre junior som hjälper till. Denna 
grupp innehåller sammanlagt 30 knattar som går framåt för 
varje träning vi har.  Vi slår slag på rangen, tränar närspel 

på olika sätt bla. genom den otroligt populära snurran där 
barnen får snurra som i ett chokladhjul och sen ser vad de 
ska träna på.  Ibland går vi även ut på banan och spelar 4 
hål med utslag från 100m alt. 150m. En del spelar på ten-
nisbollar medan en del spelar på vanliga bollar. Allt för att 
golf ska kännas kul! 

Juniorgrupp 2 tränar vid två tillfällen, tisdagar och tors-
dagar, där tisdagen är vikt för spel på niohålsbanan. De som 
ingår i denna grupp är lite äldre runt 10-15 år men har inte 
nått eller precis nått officiellt handicap 36. Vid torsdagens 
träningstillfälle som är 1,5 h långt inriktar vi oss på slagtek-
nik samt närspelsteknik. Denna grupp på sammanlagt 23 st. 
är uppdelad i två mindre grupper. Jättekul att se hur den 
grupp har lärt känna varandra och att de redan har förbätt-
rat sitt spel avsevärt och därmed även sänkt sitt handicap. 
Tränare för dessa är Lillis.

Juniorgrupp 3 tränar vid två tillfällen/vecka med vår 
pro Lars Prick. De som ingår i denna grupp är de som är ute 
och tävlar på Skandia Tour-tävlingar och har kommit lite 
längre i sitt golfande. Åldersmässigt är det allt från 12-21 
år. Denna grupp består av 10 juniorer.

Allt som allt har vi alltså ca.60-70 juniorer i träning för 
tillfället. En bra siffra men den kan givetvis förbättras. Det 
som är roligt att se är att sen vi började med juniorträ-
ningen v.18 så har det kommit till ungdomar till grupperna 
varje vecka nästan. Det känns verkligen som att golffebern 
har slagit till igen! 

På sommarlovet kommer vi att ha sommarlovsträning på 
torsdagarna för alla som kan samt tisdagstävlingar på 9 och 
18-hålsbanan för de som vill och kan.

 Alva tar fram specialklubban med 100m kvar.   Snart flyger Kevins boll långt!  

▲ Full fart i juniorgrupp 2 på den nygjorda rangen.    ▲ Albin slår så hårt att klubban böjs på 1:an!

Vi började året med att göra i ordning gamla shopen till juniorrum. Vi kände att det var 
dags att satsa på något nytt för att locka barnen till golfen igen och detta var ett sätt ge-
nom att hitta en samlingspunkt. Vi har nu installerat en TV med TV-spel, DVD och fixat 
med gardiner och soffor för att göra det hemtrevligt. 
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Hej från klubbchefen!
Nu har vi kommit en bit in 
på säsongen, som började 
med en varm mars, en kall 
april och inte förrän i slutet 
av maj månad kom den rätta 
värmen.

Ekonomi och medlemskap
Trots den växlande väderleken har vi 
haft en bra start så här långt. I skri-
vande stund ligger vi inom budget, 
vad gäller både intäkter och utgifter. 
Det finns dock ett litet orosmoln över 
vår annars så blå golfhimmel och 
det är medlemmar (före detta?) som 
inte betalt sin avgift eller sagt upp 
medlemskapet i tid enligt klubbens 
stadgar: 

11 § UTTRÄDE 
Medlem som vill utträda ur Golfklub-
ben, 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 
gällande medlemskap. Detta gäller 
även medlem som vill byta status på 
sitt medlemskap, inga ändringar görs 
efter den 31 december. 
Medlem som inte fullgjort sina 
ekonomiska förpliktelser mot klubben 
skall anmodas att göra det inom 14 
dagar efter skriftlig anmaning därom. 
Vid utebliven betalning överlämnas 
fordran till inkasso.

Uteblivna medlemsavgifter som inte 
har betalats in uppgår till c:a 150.000 
kronor Detta skapar ett problem 
eftersom dessa intäkter var inräknade i 
budgeten som beslutades på vårmötet. 
Styrelsen har därför beslutat att stad-
garna gäller och därför kommer dessa 
fordringar att drivas in. 

För att undvika en liknande situa-
tion för kommande säsong kommer 
fakturorna för medlemskap att skickas 
ut direkt efter höstmötet. Förfallodag 
ändras inte, dvs. att det är den sista 
februari som gäller. På detta sätt får 

man en månad på sig att fundera 
innan eventuell ändring i medlemskap 
skall meddelas till kansliet. Om någon 
i spekulation säger upp medlemskapet 
före årsskiftet och sedan när våren 
kommer vill gå med igen kommer en 
administrativ avgift på 500 kronor att 
tas ut för återregistrering.   

Restaurant och kiosk
I förra numret hälsade Lagandan 
välkomna till det nygamla krögarpa-
ret Mirjana och Mirko, som nu har 
kommit igång med att förse alla sugna 
med något lämpligt att äta och dricka. 
Några frågor har kommit upp som 
härmed besvaras:

Öppettider från 1 maj  
till 30 september

 Restaurang:
 måndag – fredag kl. 09.00 – 16.00 

lördag – söndag kl.  12.00 – 16.00
 Kiosk: 
 måndag - fredag kl. 10.00 - 20.00
    lördag - söndag kl. 10.00 - 16.00

Under högsäsong längre öppettider, 
beroende på väder och kundunderlag

Det är tillåtet att äta/dricka medhavd 
matsäck under taket utanför kiosken 
eller varför inte vid bänken bakom 
4:ans green, men det är INTE tillåtet 
inne i kiosken eller i restaurant med 
tillhörande balkong. Det finns bän-
kar och bord på flera ställen utanför 
klubbhuset där det går bra att fika 
”medhavd fika”. 

Tänk på att om vi vill ha en fungeran-
de restaurang/kiosk måste vi gynna 
den genom att handla där. Och även 
acceptera att ibland under lågfrekvent 
tid eller vid dåligt väder då det endast 
finns enstaka spelare på banan kan 
vara stängt en kort tid. Likaså är det 
viktigt inte bara för vår statistik utan 
även för krögaren att ni registrerar er 
närvaro i git, då vet man när ni kom-
mer och det finns service i kiosken. De 
som spelar utan att registrera sig finns 
inte i princip på banan.

Text: Lennart Svensson

Nu har jag varit tränare på 
klubben under två månader. 
Det är kul att se att det spe-
las mycket golf, för aktivi-
teten är ju grunden för hela 
klubben. 

Jag har också mött många trevliga 
medlemmar. Intresset har varit stort 
för alla kurser, hittills i år 50st nybör-
jare, 30st på hcp36+ kurserna, 20st i 
damträning och 25 st på herrträning-
en. Patrik Samuelsson, ungdomsträ-
nare, har massor med ungdomar i trä-
ning och jag har J3 laget, tillsammans 
blir detta 60st ungdomar i träning. 
Det är fantastisk kul med detta stora 
intresse för golf!

Till sommaren och hösten kommer 
vi att satsa på fler kurser. Allt i syfte 
att ge medlemmarna möjligheter 
till spelutveckling. Håll utkik efter 
sommarkurserna på hemsidan och på 
anslagstavlan i klubbhuset. Det blir 
två olika teman, en kurs med korta 
slag och en kurs med långa slag.

Till hösten blir det en kurs med 
mycket spel på banan. Då lägger vi 
vikt på spelstrategi, sikte, rutiner och 
golfkoncentration.

När du deltar i golfkurs ger du dig 
chansen till spelutveckling, träffa 
andra golfare och att ha kul. Välkom-
men att delta du med!

Många golfhälsningar
Lars Prick, tränare

Pro 
Pricken 

har 
ordet!
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Inför 2012 har det gjorts några vä-
sentliga ändringar i handicapreglerna. 
Bland annat skall sällskapsronder 
föranmälas för att räknas som handi-
capgrundande rond.

Men låt mig ta lite om grundförut-
sättningen och syftet med det handi-
capsystem vi har. Systemet bygger på 
att varje spelare försöker uppnå lägsta 
möjliga score på varje enskild rond och 
att alla spelare registrerar så många 
handicapronder som möjligt. Detta 
innebär att rond som inte spelas efter 
bästa förmåga, naturligtvis inte skall 
registreras som handicaprond. Syftet 
med detta är att få en likformig och 
rättvis handicapsättning, vilket gör det 
möjligt att spelare med olika spelstan-
dard skall kunna tävla mot varandra på 
så lika villkor som möjligt.

Nu åter till förändringarna. Säll-
skapsrond skall alltså alltid anmälas 
innan spelet startar ( i tävling görs 
detta automatiskt ). Anmälning görs i 
datorn på Min Golf, på klubben eller 

muntligen till markören som noterar 
detta på scorekortet innan ronden 
påbörjas.

Hur detta går till kan man gå in i 
datorn på Min Golf, här hamnar du 
på ”min förstasida” och halvägs ner 
till höger på denna sida klickar du på 
rubriken ” Läs om Föranmäld sällskaps-
rond ” . Här får du information om hur 
du gör dina registreringar.

En andra ändring i handicapsystemet 
är att gränsen på max 2,0 slags höj-
ning tas bort.

Ytterligare en förändring som berör 
sanktionerade tävlingar är att den så 
kallade tio procents – regeln ( vilken 
säger att minst tio procent av spelarna 
måste spela inom buffertzonen eller 
bättre för att ronden skall vara handi-
capgrundande ) försvinner och ersätts 
med ett nytt verktyg som egentligen 
innebär samma sak men på ett mera 
precist och exakt sätt.

Den sista förändringen innebär en 
möjlighet för de svenska spelarna att 

skaffa sig en så kallad ”  EGA Tävlings-
handicap ”, en handicap som används 
för att få delta i sanktionerade täv-
lingar. Kravet för att få EGA tävlings-
handicap är att registrera minst fyra 
scorer från handicapgrundande ronder 
( tävlingsronder eller sällskapsronder ) 
under ett rullande år. Då tilldelas man 
automatiskt en EGA Tävlingshandicap. 

Om man inte registrerar fyra scorer 
från handicapgrundande rond under 
ett kalenderår, kan möjligheten att 
delta i tävlingar begränsas.

I en kommentar på svenska golf-
förbundets hemsida skriver förbundets 
regelansvarige Göran Hermes att det 
har framkommit kritik om att dessa 
ändringar öppnar för mygel. Förbundet 
har ändå beslutat sig för att ge spe-
larna så många chanser som möjligt 
att få så korrekt handicap som möjligt. 
Misstänker man någon, är det lätt för 
klubben att ta fram spelarens statistik 
och kontrollera ( eventuellt justera ) 
handicapet.

Lasse Bergenholtz är distriktsdomare i 
Smålands golfförbund.

Hej golfvänner!
Vill i denna artikel ta upp två förändringar som skett inför säsongen 2012. Den ena är  
ändringarna i handicapsystemet och den andra är en ny lokal regel som införts på klubben.

Nu till den nya lokala regeln.
När ni spelar 18-håls banan så kommer ni att på hål 7 se 
en ny skylt, på trädet till höger om informationstavlan, på 
vilken den nya lokala regeln finns. 

Den nya lokala regeln tillåter spelaren att slå en pro-
visorisk boll för boll som kan ha hamnat i vattenhindret 
till vänster. Detta har enligt reglerna tidigare inte varit 
tillåtet. 

Varför har vi infört denna regeln?
Jo, i första hand för att inte fördröja spelet på hålet i onö-
dan. När man tidigare inte riktigt varit säker på om bollen 
möjligen varit spelbar i kanten på vattenhindret, har man 
varit tvungen gå fram och se vilket. Var bollen ospelbar, 
var man tvungen springa tillbaka och slå en ny boll.

Nu kan man alltså sätta en provisorisk boll i spel, glöm 
inte säga att den är provisorisk, och därefter behandla 
situationen som det beskrivs i den lokala regeln.

Regeln finns att läsa  i denna tidning, på anslagstavlan i 
klubbhuset och på trädet vid hål 7.

Läs, ta till er och ha en riktigt skön golfsommar.

LOKAL REGEL:  
SIDOVATTENHINDER VÄNSTER HÅL 7.

Vattenhinder. Boll spelad provisoriskt enligt Regel  26-1
Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad 

i sidovattenhindret vänster hål 7 får spelaren spela en 
annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som 
gäller i Regel 26-1. 

Om den ursprungliga bollen hittas utanför sidovatten-
hindret måste spelaren fortsätta med denna.

Om den ursprungliga bollen hittas i sidovattenhindret 
får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som 
den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provi-
soriskt enligt Regel 26-1.

Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller 
identifierats inom de fem minuter som tillåts för sö-
kande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats 
provisoriskt.

PLIKT, om inte annats sägs i den lokala regeln: Match-
spel - förlust av hålet. Slagspel - två slags plikt.
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Jag vill bara ge en kort liten redovisning till er alla 
som var med och spelade Min stora dag-tävlingen.

Pengarna som vi tillsammans fick ihop blev hela 16300 kr, 
Fantastiskt, det var långt över mina förväntningar. Tack till er al-
lihop! Kändes så härligt att kunna skänka så mycket pengar.

Jag fick ett fint litet diplom efter att jag hade satt in pengarna 
på fonden. Diplomet ser ni på bilden här bredvid. Vill även till-
lägga att jag fick högsta betyg på mitt arbete. Utan er alla hade 
det inte lyckats, så tack till er än en gång.

Med många hälsningar från Nelly Olin

Nelly tackar alla som var med och 
spelade Min stora dag-tävlingen!
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Text & foto: Stefan Rydergren

Ett inspel hyfsat nära flaggan och en putt i koppen är något alla 
drömmer om. Alltför ofta missar vi istället green, hamnar i det 
tjocka gräset bakom, toppar bollen in på green och puttar två 
gånger i bästa fall. 

Här finns det uppenbarligen slag att spara. Vad göra? Varför inte 
öva upp färdigheterna i närspelet på korthålsbanan. Här finns nio 
fina hål att öva på. Handen på hjärtat, när var du på korthålsbanan 
senast?

Som ”prova-påare” eller nybörjare erbjuder korthålsbanan fina 
möjligheter att testa och träna sin förmåga under lite lättsamma 
former. Det är en bra inkörsport till den riktiga banan. Det finns 
fler exempel på att spelare gått vägen över korthålsbanan för att 
hamna som ”fullängdsmedlemmar”. 

Lagandans reporter pejlade läget på banan under några kvällar 
i maj. Alla var positiva till banan och speciellt greenerna. Några 
spontana reaktioner var att det lätt försvinner bollar på vissa hål, 
i vatten eller oftare i björksly vid sidan av fairway. Å andra sidan 
händer det även på den ”stora” banan.

Glöm inte
korthålsbanan! 

Maria Grundström och Tommy Wremp tycker att en timme 
på korthålsbanan är väl använd tid för att vässa närspelet. 
Både spelar sedan flera år även på den ”stora” banan.

Det finns utmanande hinder även på korthålsbanan. Här syns 
dammen på hål nummer nio. 

Två änder kollar spelet från bron 
till green nummer fem. Idylliskt!

Tre bröder Edvardsson (Tim 10, Leo 5 
och Max 9 år) har just spelat färdigt 
för dagen. De två äldsta går på 
Raketkurs och tycker att bunkerspelet 
är knepigast. Ordningsregler:

•  Registera alla rundor i greenfeeboken, även om du är medlem.
•  Rangebollar får INTE användas vid spel på korthålsbanan. Endast på rangen.
•  Låna gärna klubbor, men glöm inte att sätta tillbaka dem efter avslutat spel
•  Som icke medlem,  glöm inte att betala greenfee och skriva in dej i boken

Hur ofta har man inte hört efter ronden nå-
gon säga: – Jag spelade bra idag, men missa-
de i närspelet. Har du tänkt på hur vanligt det 
är att spelet de sista 50-80 meterna avgör om 
resultatet på hålet blir bra. 



12 • Lagandan 2 - 2012

GO
RED
GOLF

Lördagen

16 juni
kl 9.00

Kanonstart
Bästboll

Tävlingen har många trevliga och 
roliga överraskningar ute på banan. 

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

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

Startavgift 280 kr/person.
Min ålder 22 år och max hcp 36.
Anmäl dig genast!

Säsongens höjdartävling 
på Lagans GK för damer!

GoRedGolf är en 
aktivitet inom 1,6 miljonerklubben.

Nu har äntligen tävlingssäsongen dragit 
igång. Först ut för tävlingskommitténs räk-
ning var Gökottegolfen som i år sponsrades 
av oss själva. Det var minus grader och det 
låg frost på hela banan när jag kom ut till 
klubben vid sextiden på morgonen och 
tävlingen skulle startat kl:07.00. När klockan 
närmade sig sju så beslutade jag att skjuta 
starten 30min pga av frosten. När solen väl 
började gå upp så blev temperaturen riktigt 
behaglig och vi fick en riktigt skön dag på 
golfbanan. Vinnarna i respektive klass blev: 
Peter Bodin i A-klassen, Bengt Andreas-
sen i B-klassen och Irene Christiansson i 
C-klassen.

Årets andra tävling sponsrades av Kone-
cranes och var en partävling som spelades 
i tre olika spelformer: greensome, fyrboll 
(bästboll) och foursome. Det var 51 lag som 
kom till start (vilket var 15 fler än förra 
året) fördelat på 25 i A-klassen och 26 i B-
klassen. Vinnarna här blev: Linus Eklund och 

Peter Kardum i A-klassen och i B-klassen 
Curt-Ove Johansson och Göran Gustavsson.

Tredje tävlingen för året var Lagans GK, 
en singeltävling som också sponsrades av 
oss själva. Här blev vinnarna: Ola Andersson 
i A-klassen, Mats Liljedahl i B-klassen och 
Fia Spännare i C-klassen.

Ett stort Grattis till dessa vinnare! Jag 
hoppas på fortsatt högt deltagande i våra 
tävlingar…

KM kommer i år gå av stapeln den 11-12 
augusti vecka 32, alltså en vecka senare än 
vad vi har haft innan. Nytt för i år är att alla 
ålderskategorier spelar samma helg med en 
gemensam prisutdelning på söndagen den 
12 augusti efter att herr och damklassen är 
avslutade. Damklassen kommer i år att spela 
18hål på lördagen och 18hål på söndagen, 
det här är ett försök att locka fler damer att 
deltaga.

Tävlingssäsongen är igång!
Text: Johan Wallin

Text: Lars Steen

Så är också den sista länken 
i den för Lagans Golfklubb så 
framgångsrika duon Göthe 
Parkander/Jan-Olof Johnsson 
död.  Jan-Olof avled stilla i sitt 
hem den 29:e Maj, i en ålder 
av 74 år.

Jan-Olof och Göthe var klubbens främ-
sta profiler under mer än ett kvarts 
sekel. När Jan-Olof avgick ur styrelsen 
2002 hade han varit dess styrelsemed-
lem i 30 av klubbens 36-åriga historia. 
Han var banchef i 26 år och sekreterare 
i 24 år. Ingen, absolut ingen har lagt 
ner så mycket fritid i klubben som 
Jan-Olof.

Det var faktiskt Bernt Karlsson, dåva-
rande greenkeeper, som krävde av Gö-
the att han fick Jan-Olof som banchef 
och då blev det så. ”Jag kan inget om 
gräs” sa Jan-Olof, berättar Bernt som 
då svarade: ”Jag sköter gräset om du 
tar hand om papperen”. Det var också 
Jan-Olofs styrka. Ordning och reda i 
administrationen var hans motto. Detta 
märkte Göthe,  så 1978 blev han också 

sekreterare. Göthe 
har berättat för mig 
vilket lyft det blev i 
klubben när Jan-
Olof tillträdde, då en 
kaotisk administra-
tion plötsligt blev 
till just ordning och 
reda. Med tiden 
var han inte bara 
administratör, han 
förkovrade sig genom 
flitigt kursdeltagande 
i banskötsel, slope-
system, regler och mycket annat. Hans 
kunnande uppmärksammades av Små-
lands Golfförbund som anlitade honom 
i distriktet. Där han respekterades för 
sitt breda golfkunnande. Jan-Olof hade 
tidvis stort personalansvar i klubben. 
Han var en krävande chef samtidigt 
som han var mycket omtänksam och 
försvarade alltid ”sin” personal. Hans 
omtänksamhet ledde till ett slags men-
torskap för flera anställda. Jan-Olof 
bidrog såsom banchef också till klub-
bens goda ekonomi genom effektivt re-
sursutnyttjande,  låga investerings –och 
driftskostnader.

 Jan-Olof har berättat om 
sitt första styrelsemöte 
1972 där han på grund av 
klubbens dåliga ekonomi 
”tvingades” skriva på 
borgen på 10.000 kr och 
hur han vid hemkomsten 
tillsammans med Yvonne 
våndades över detta. Så 
började hans resa i Lagans 
Golfklubb. Sedan blev 
det många glada minnen 
och i en intervju när han 
avgick ur styrelsen 2002 

sa han att sitt bästa minne var 1983 
när  han i protokollet kunde skriva ner 
styrelsens  beslut att bygga ut banan 
till 18 hål och bygga nytt klubbhus. 
Jan-Olof arbetade hårt för klub-
bens bästa men han njöt också av sin 
makalösa resa i klubben från 9 till 36 
hål, från urusel till stabil ekonomi och 
framförallt av den välskötta bana som 
han tillsammans med Bernt Karlsson 
och hans personal skapade. 
 
Det är med stor tacksamhet och 
saknad, men också med många ljusa 
minnen,  som vi minns Jan-Olof. 

Klubben sörjer en av sina 
främsta profiler
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Smålands damtour
Vi vill göra lite reklam för 
Smålands Dam tour för Väs-
tra Småland då Lagan har 
deltävling nr 1 lördagen den 
26 maj. En rolig tävling med 
tre olika deltävlingar i Lagan, 
Älmhult och Värnamo. 

Man samlar poäng bara genom att 
vara med i så många deltävlingar som 
möjligt och man spelar med handi-
cap. Sedan blir det en final mot Östra 
Småland där man kan kvalificera sig 
till den Stora finalen mot Östergöt-
land nästa år, den kommer att gå på 
Kalmar GK.

Nu en liten rapport från förra årets 
kvalificering som spelades på Lanna 

GK, Reftele GK och Götaströms GK, 
helt olika banor men lika roligt att 
spela på alla.

Eftersom deltagarantalet var väldigt 
lågt så kvalificerades sig nästan alla 
som varit med i de tre olika täv-
lingarna till finalen mot/med Östra 
Småland på Glasrikets GK för att få 
fram ett oslagbart startfält som skulle 
kunna besegra Östergötland lördagen 
den 12 maj i år. De flesta finalis-
terna kom från Östra Småland, men 
Mayuree Sjögren från Alvesta och jag 
Ulla Sibner från Lagan gav oss iväg 
tidigt lördag morgon mot Ryfors GK 
(Sveriges första golfbana) Vädret var 
grått, mulet, duggregn och blåsigt, 
verkligen utmanande golfväder i 
denna kuperade terräng.

Vi var 10 damer från Småland och 
10 damer från Östergötland som gav 
oss iväg för att spela match-spel i 
arton hål, efter denna sammandrabb-
ning var vi lika och gick ut för att 
genomföra slaget genom foursome 
över nio hål. Vi kämpade och slet men 
tyvärr tog Östergötland hem pokalen 
för tredje året i rad! Men vi hade en 
trevlig kväll med god mat och mycket 
tjejsnack på hotell i Jönköping med 
övernattning och underbar frukost, 
det enda vi behövde beskosta själva 
var resan.

Så därför, tjejer i Västra Småland 
var med och tävla för att kunna visa 
Östergötland att Småland är riktigt 
bra i golf och ta hem bucklan nästa 
år!

Text & foto: Ulla Sibner
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Den 24 maj träffades 140 
golfspelande gentlemän på 
Glasrikets Golfklubb för att 
mötas i den första av fem 
kamper om vandringspriset 
GUBBAKLUBBAN.

Som bekant deltar spelare från 
Alvesta, Glasriket, Lagan, Växjö och 
Älmhult i den årliga tävlingen. Men 
årets första tävling blev nu inte den 
framgång om vilken vi drömt . Som 
nuvarande innehavare av Vandrings-
priset hade vi ställt kraven på oss 

själva högt. Resultatet blev nu inte 
alls vad vi önskade oss. Av de tio 
spelare som fick individuella priser 
hittade vi endast en Laganspelare 
och då först på just tionde plats. 
Glädjande nog var denne en av våra 
nestorer –Ingvar Palm – medan 

”ungdomar” tyvärr fanns 
att se först på 19:e, 21:e 
och 23:e plats.

Den 14 juni spelas den 
2:a deltävlingen och då 
i Älmhult. Vi får tro att 
våra franska nerver då 
lagt sig till ro och ger oss 
möjlighet att återupp-
rätta hedern! Vi ber våra 
talrika fans om stöd!

Kampen om Gubbaklubban 
2012 är igång! Text & foto: Per Gannerud

Är du nöjd med din bank?
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Gör det möjligt

Storgatan 15
Ljungby
0372-269 80
nordea.se
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Nybörjarsatsning 
ger resultat!

Text & foto: Stefan Rydergren

Juniorer i fokus
Juniorer erbjuds en ”Raketkurs” som i 
första hand är avsedd för dig som är 
mellan 7 och 15 år. Det är en förenklad 
variant av gröna kortet utbildningen. De 
väsentligaste delarna är kvar och resten 
har utgått, allt i syfte att snabbt komma 
igång med spelet. När det gäller utbild-
ning av juniorer är i nuläget ett 80-tal 

kallade till olika träningar.

I mitten av maj bjöd klubben in till en 
”Prova-på” dag för ungdomar i årskurs 
1-6. Flygblad har delats ut i kommunens 
skolor. De som är intresserade erbjöds 
en ”Raketkurs” helgen efter, med för-
hoppningen att locka fler ungdomar till 
vår klubb.

Seniorer är också välkomna 
Just nu går ett 30-tal seniorer på gröna 
kortet kursen. Precis som under förra 
året får man en gratis utbildning mot 
att man tecknar medlemskap för ett 
halvår framåt. Det är också fri träning 

en gång per vecka för dem som inte 
nått officiellt handicap. Det är cirka 
35 personer som hittills anmält sig till 
träningen för ”Hcp 36+”. 
Nybörjarna får också faddrar som hjäl-
per till ute på banan med goda råd om 
hur man ”uppför” sig på banan. Det gäl-
ler säkerhet, hur man placerar sig och 
sin bag för att få ett bra flyt, hur man 
uppför sig på green, vad färger på pin-
narna betyder etc. Lagandans reporter 
följde med en kväll med ett glatt gäng 
entusiaster. Alla var positiva till golfen 
som en trevlig form av samvaro, med 
bra möjlighet till motion för både kropp 
och huvud. 

 Titta på bollen 
när du puttar så 
går det bättre…

Göran siktar mot 4:ans green.

Karin Andersson, Johan Runesson, Martina 
Jonasson, Barbro Glad, Göran Glad och 
Kerstin Svensson är samlade för att slå ut på 
9-hålsbanan.

Klubben har de senaste åren 
satsat mycket på att rekrytera 
nya medlemmar. Det har bli-
vit enklare och billigare att bli 
medlem än det var för någ-
ra år sedan. Hittills i år har 
50 nybörjare, varav 15 damer, 
börjat sin utbildning. Det är 
en spridning i ålder från 8 till 
65 år. Under 2011 anmälde sig 
ett 80-tal, varav hälften har 
fortsatt i klubben.

Juniorer med fredagsmys
Sen fredag eftermiddag 
1 juni startade årets för-
sta fredagsmys för klub-
bens juniorer från 11-21 
år. Tanken med denna ak-
tivitet var att träffas och 
att se till att de juniorer 
som bara spelat 9-håls-
banan innan nu ock-
så skulle komma ut på 
18-hålsbanan. 

Vädret såg inte så lovande ut men 
vi beslöt oss för att ge oss iväg trots 
regn, lite vind och ca. 7 grader. Sam-
manlagt var vi 20 stycken varav 4 
stycken var ledare. En del valde att 
bryta efter 9 hål i det hemska vädret 

medan en del spelade alla 18 hål. Det 
som var värst var inte mängden regn 
utan regnet i kombination med kylan 
och blåsten. Under alla fyra timmar 
trodde man att det skulle sluta regna 
men tyvärr så höll det på hela tiden 
tills vi kom i mål vid 8-tiden och 

skulle börja grilla korv. Alla som 
var ute och spelade ska ha en 
stor eloge att de bara kom till 
start. Bäst spelade 11-årige Robin 
Persson som fick ihop 37p och 
sänkning i det vädret!!

När vi kom in grillade vi 
korv och satt och njöt av den i 
juniorstugan tillsammans med 
välbehövlig värme och filmen 
Happy Gilmore. Hungriga var alla 
men hungrigast av dem alla var 
Andreas Heverius som klippte 

10 korv med bröd! Där låg till och 
med ledarna i lä. Trots regnet tyckte 
juniorerna det var kul och ville göra 
om det nästa helg igen och det lovar 
ju gott.

Frusna själar med värmande korv och saft!
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LAGAN 

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Till sist…   

Ahlsell AB 
AP&T Press Systems 

Anticimex
Bjestafs Begravningsbyrå
Bertil Nilsson Måleri AB

Berga Golf 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
E-PAB 

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 
Lagadalens värdshus
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
Max Hamburgarresturang

McDonalds Ljungby 
McDonalds Värnamo

Nordea Bank AB 
Ohlssons Rör AB 

Oljetjänst Ljungby AB 
Opido plast AB 
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

Lagans golfklubb vill tacka  
sina samarbetspartners!


