Medlemstidning för Lagans GK • Nr 3 2012

Damerna slår ett slag
för klubbmästerskapet
Lagandan 3 - 2012 • 1

Nr 3 2012
Lagandan är en medlemstidning
som ges ut av Lagans GK.

Ordförande har
ordet!

Box 63, 340 14 Lagan
Shop & Kansli: 0372-304 50
Tävlingsresultat: 0766-22 68 82
Head greenkeeper: 0766-22 68 81
Restaurang: 0372-353 08
E-post: info@lagansgk.se
www.lagansgk.se
Redaktion:

Per Gannerud
Birgitta Palm
Lennart Svensson
Stefan Rydergren

Årets golfvecka var åter en succé även om deltagarantalet
minskade något jämfört med föregående år och vädrets makter
inte var med oss alla tävlingsdagar.
Ett stort tack till tävlingskommitté,
kansli, banpersonal, shop och
restaurang som gjorde ett mycket
bra jobb under golfveckan.
Vår golfklubb har haft en positiv
medlemsutveckling under året vilket
är ett mycket trevligt tecken då vi
fortfarande har ledig kapacitet på våra
banor.

Ansvarig utgivare:

Lennart Svensson

Vår ekonomi är stabil till och med
juli månad även om vi ligger efter
föregående år resultatmässigt. Vi får
hoppas på stora greenfee intäkter
under resten av säsongen och så
gäller naturligtvis som alltid att vi är
restriktiva med våra kostnader.
Med hopp om en fin golfhöst hälsar
Bert Nordholm, Ordförande
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Damerna slår ett slag för
klubbmästerskapet.
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Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet!
I nästa nummer av Lagandan kommer vi att införa ”Insändaren”.
Skriv och tyck till om vad som helst som handlar om golf.
Skicka insändaren (max 1000 tecken) som e-post eller brev. Du får
använda signatur, men bifoga namn och adress. E-post: intendent@
lagansgk.se, Adress: Lagans Golfklubb, Box 63, 340 14 Lagan

Är du nöjd med din bank?
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Gör det möjligt
Storgatan 15
Ljungby
0372-269 80
nordea.se

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

direkt

till Lagandan på nätet och till papperstidningen.

Adress: webbredaktor@lagansgk.se
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Banaktuellt via Tobbe Berggren
– Efter regn kommer
solsken!
Sommaren börjar närma sig sitt slut och den får summeras som en av de
blötaste på länge! Framförallt innebar golfveckan ett blött kalas, men banan
(och ni golfare) stod emot regnmängderna förvånansvärt bra och det var
endast ELTT:s 36-hålstävling som fick avbrytas. De områden som tidigare
visat sig lätt bli vattensjuka påminde oss på nytt om att det behövs dräneringsinsatser där i framtiden.
Det blöta och varma vädret är dessvärre perfekt grogrund för många
svampsjukdomar. Det kontinuerliga
regnandet gör att gräsets rotdjup
minskar allt mer och vid intensiv
skötsel samt torka blir det tyvärr lätt
stressat och sjukdomsrisken ökar ytterligare. Det är bland annat av denna
anledning som kontinuerlig dressning
och luftning är så
viktigt.
Under året
har vi framförallt
brottats med
häxringar som
trots många
försök inte riktigt
velat ge med sig.
På senare tid har
det också dykt
upp några andra svampsjukdomar,
dessa behandlas mekaniskt och med
näring som missgynnar svamparna.
Ger inte det önskad effekt är

bekämpning en sista utväg. Tänk som
golfare på att olagade nedslagsmärken
är ypperliga grogrunder för nya
svampar, som sedan kan vara mycket
svåra och bli av med!
Fairways, foregreener och tees har
efter en trög start nått upp till en riktigt bra kvalitetsnivå. Det nya bevattningssystemet kommer att underlätta
skötseln
av dessa
så förhoppningsvis
kan
kvaliteten
förbättras
ytterligare.
Banpersonalen
har nu så smått påbörjat invintringsarbetet, men det är generellt ingenting
som nämnvärt kommer att störa det
vanliga golfspelandet.

På personalsidan har vi hittat en
lämplig nivå på nyttjandet av sommarungdomar. De har varit något färre än
under fjoråret, men alla har arbetat
på bra och vi har fått lika mycket gjort
som under fjoråret.
Under oktober kommer arbetet
med det nya bevattningssystemet att
ta fart. Både inhyrd och egen personal
kommer att användas för att säkerställa kvaliteten, men samtidigt inte
dra på oss onödigt höga kostnader.
På hålen öster om E4:an kommer
en del störande arbeten att påverka
spelet och även skötselintensiteten
överlag kommer att minska något för
att kunna frigöra personal till bevattningsarbetena. Arbetet med Sydvästlänken kommer också att ta fart under
hösten. Så snart vi har mer information om spelstörningar delges dessa
på golfklubbens hemsida.
Njut av härlig höstgolf och glöm nu
inte nedslagsmärkena!

Text: Jan-Erik Åkesson

H 65

H 65-laget har nu spelat tre tävlingar och en återstår. Resorna har
varit långa, Västervik och Tobo känns som halvvägs till Norrland,
medan Götaström är mer hemmavid. Vetlanda återstår och där får
vi skärpa till oss för hittills har det inte direkt gått på räls.

12 lag är representerade i serien och vi ligger i mitten för
närvarande. Laget består av 6 spelare och man räknar de
4 bästa resultaten. Vårt lag består av spelare som visat intresse för att vara med i seriespelet och uttagningen sker i
princip efter hcp-ordning. Det är ett nöje att vara lagledare
för dessa gentlemän som ställer upp när man blir kallad att
representera Lagans GK i Smålandsserien.
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Slagspel utan hcp kan vara avslöjande, brutalt och ibland
avskräckande men det är grundbulten i golfspelet och
man får vänja sig vid att det är jäkligt trevligt ändå eftersom
nästan alla har en dålig dag just den dagen när vi spelar
våra seriematcher.
Nu kör vi hårt inför sista matchen och tar oss an Vetlandabanan med tålamod, sinne för det oväntade och med
gott om bollar i bagen!

Lagans GKs klubbmästerskap 2012
En helg lite senare än normalt avgjordes klubbmästerskapet i
strålande väder. Nytt för i år var att alla kategorier deltog under
samma helg.
52 deltagare ställde upp och utmanade
sig själva i klubbens golfmästerskap.
Detta tycker jag är alldeles för lite med
tanke på att vi är minst 800 som skulle
kunna delta och på normala tävlingar är
vi ett hundratal som ställer upp. Under
golfveckan var vi 950 startade, var är
alla dom denna helg? Skärpning till
nästa år och visa er!
Klubbmästerskapet är en ypperlig
tävling att få mäta sig med de i sin egen
kategori och mot sig själv. Även om
man spelar från ett tee längre bak än
vanligt och utan Hcp så är det lika för
alla och man kan dra av sitt Hcp och då
se vart man ligger.
Kanske finns det någon som har en
idé hur man skulle kunna göra för att få
det mer attraktivt att ställa upp. (Skicka
gärna in en insändare till kommande nr
av Lagandan).

Men nog om det. Nu ska vi ära de
som äras bör. Först ett stort tack till alla
som faktiskt ställde upp och till banpersonalen för det fantastiska jobb de gör
med banan. Den var i ett utomordentligt
skick med supersnabba greener och på
lördagen så hade de ställt pinnarna riktigt svårt, vilket visade sig på scorerna.
Söndagen bjöd på lika snabba greener
men något snällare placeringar.

Text: Lennart Svensson
Foto: Sara G Karlsson &
Lennart Svensson

Men hur gick det då? Jo så här blev det:
Klubbmästare 2012
Dam
1:a
2:a
2:a
Herr
1:a
2:a
3:a

Johanna Roubert
Annika Johansson
Helena Elfving

177 slag
193 slag
193 slag

Henrik Nilsson
Viktor Brage
Ola Andersson

210 slag
215 slag
225 slag

Kategori klasserna
D 60
H 75
H 65
H 55
H 45
H 35
H 22
H jun

Lisbeth Carlsson
Bernt Karlsson
Per Gannerud
Arne Nilsson
Per Pettersson
Ola Henriksson
Henrik Nilsson
Ola Andersson

94 slag
93 slag efter särspel
86 slag
158 slag (två runder)
165 slag efter särspel
152 slag
140 slag
155 slag

Grattis alla och väl mött 2013
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Gubbaklubban 2012
Text & Foto: Per Gannerud

Deltävling nr 3 om Gubbaklubban avgjordes på Lagans GK
den 11 augusti
Efter att ha tävlat mot de andra klubbarna från Kronoberg i Älmhult och
på Glasrikets GK var turen kommen
till Lagans GK. Inte mindre än 134
spelare från de fem klubbarna ställde
upp i tävlingen.
I varje deltävling räknas de 8 bästa
scorerna per klubb. Innan dagens
tävling ledde Lagans GK. Och med
favören av hemmabana förväntade
sig alla att ledningen skulle försvaras
- och så blev det. Lagans GK segrade
överlägset med totalt 572 slag följt
närmast av Glasrikets GK med 593
slag och Växjö GK med 603.
Individuellt bäst var Lagans Göran
Gustavsson med fina 67 slag.

Nästa deltävling blir i Alvesta den
23 augusti.

Samling vid klubbhuset före utmarsch till kanonstart.

Dagens segrare Göran Gustavsson
har fått sitt pris och tackar sina
medtävlare.

GoRedGolf 2012

Glada gubbar på besök i Lagan.

Text & Foto: Carina Kronstedt

Deltävlingen på Lagans GK lockade hela 72 damer, varav
41 damer kom från andra klubbar.
Med omväxlande väder med en del
regnskurar spelades det en bästboll
med kanonstart.
Ute på banan bjöd sponsorerna på
både dryck, tilltugg och annat. Efter
tävlingen intogs en gemensam lunch
med information om 1.6 miljonersklubben av Annika Ekman, efter detta
blev det modevisning och det hela
avslutades med en generös prisutdelning med många priser.
Vinnarna blev Camilla Alklid och
Irene Christiansson från Lagans GK
med 44 poäng.
Tävlingen arrangeras av 1.6 miljoners klubben som
verkar för kvinnors
hälsa och hjärta.
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Finaldagen den 16 augusti uppe
på Fågelbro G&CC, som ligger ute
i Stockholms skärgård, spelades i
strålande solskensväder och bästa
golfförutsättningar. Camilla och Irene
spelade supergolf och tog 2:a platsen
med 44 poäng, de nådde nästan ända
fram till Mallorca…
Vinnarna kom från Mälarbadens GK
och hade 45 poäng och de åker nu
till Mallorca för att spela i prinsessans
Birgitta årliga golftävling med diverse
kändisar.

Camilla och Irene tillsammans med prisutdelaren
Annika Ekman, projektledare för GoRedGolf.

Mingel vid poolkanten på Fågelbro G&CC

Tränaren har ordet
Sommarsäsongen lider mot sitt slut och många av aktiviteterna
kan summeras. Temakurserna i sommar som undertecknad har
genomfört har skett med stort deltagarantal, vilket är kul!
Jag har satsat på att hålla en röd tråd
i kurserna. I syfte att ge eleverna
möjlighet att se samband mellan orsak
och verkan. Orsak att ett felaktigt
grepp vid pitchslag och längre slag
påverkar handens rörlighet och
därmed klubbans fart/rörlighet, dvs
slagets längd och bollträff.

Under höstens satsar vi på spelkurser. Vi kommer vara på banan hela
tiden och jobba med sikte, rutiner i
slagen och mentala strategier. Hoppas dessa kurser blir fulltecknade!
Välkommen du med!
Skall man ta privatlektioner eller gå
i grupp? För många så är det roligare

att gå i grupp och de råden som jag
hinner ge kan ofta räcka. Men önskar
du få ut ännu mer och upplever att du
har behov av mer intensiv uppmärksamhet från mig som tränare då är det
privatlektioner som gäller. Du når mig
på mail lars.prick@gmail.com så kan
du boka privatlektioner.

Lasse Bergenholtz
Distriktsdomare i Smålands golfförbund.

Hej golfvänner!
Jag skall denna gång ta upp något som inte direkt handlar om golfreglerna men ändå är en stor
del av spelet, nämligen golfvett och etikett. Med några punkter nedan vill jag beskriva hur golf
bör spelas för att alla ska njuta av spelet och få ut maximalt av sin golfrunda.
Spelets anda

Bunkrar

Golf spelas oftast utan överseende av domare och spelet
bygger på att alla visar hänsyn mot varandra, följer golfreglerna samt visar artighet och sportsmannaskap. Detta är
golfspelets anda.

Innan man lämnar bunkern hör det till att man omsorgsfullt
jämnar ut de gropar och fotspår man gjort. Därefter läggs
krattan i bunkern och i hålets spelriktning.

Säkerhet
Innan man slår ett slag eller gör en provsving måste man
försäkra sig om att ingen står nära eller på sådant sätt att
vederbörande kan träffas av klubban eller bollen. Vänta
alltid med att slå tills framförvarande parti är utom räckhåll.
Om banarbetare finns i närheten förvissa dig om att de är
med på att du slår. Tänk på att banarbetarna alltid har företräde, men naturligtvis är ett ömsesidigt samarbete alltid
den bästa lösningen.

På green
På green bör man inte trampa på annan spelares puttlinje
eller när någon skall putta, stå så att sin skugga faller över
spelarens puttlinje.

Omsorg om banan
Alla spelare bör omsorgsfullt laga alla hål man gjort, såsom
uppslagna torvor (läggs tillbaka) och nedslagsmärken på
green (oavsett om man själv gjort dem eller inte). Man bör
inte orsaka skador på banan genom att ta torvor vid övningssvingar eller genom att slå en klubba i marken oavsett
om det är av ilska eller annan orsak. På green bör man vara
försiktig när man lägger ner flaggan och aldrig använda
klubbhuvudet till att ta upp bollen ur koppen.
Detta är lite av de rekommendationer som finns angående
golfvett och etikett. Försöker vi alla följa dessa riktlinjer
(finns att läsa i regelboken för golf) tror jag att spelet blir
roligare och mer njutbart för alla.
Slutligen GLÖM INTE ATT HA ROLIGT NÄR DU SPELAR!

Lagandan 3 - 2012 • 7

Text: Stefan Rydergren
Foto: Johan Wallin, Lennart Svensson m.fl.

Golfveckan - med lite sol och mycket regn

Johanna Roubert chippar in på
18-hålets green
Blötare kan det knappt bli!

Årets upplaga lockade nära 1000 startande. Regnvädret var så besvärande under onsdagens 36-hålstävling att den måste avbrytas och priserna lottades
ut. – Mycket ovanligt, konstaterade tävlingsledare
Johan Wallin, som inte kan påminna sig att det har
hänt tidigare.
Populärast var som vanligt par- och lagtävlingarna.

Under veckan rapporterades två hole-in-one (Lotta
Bäcklund och Thommy Norrman). En ung puttmästare korades, nämligen Robin Persson. Lyckat partaj med underhållning, god mat och dryck avslutade
en av dagarnas spel. Alla vinnare har vederbörligen
redan hyllats och presenterats på webbsida och i
resultatlistor.

Lite sol var det ändå mellan skurarna
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Årets puttmästare Robin Persson

Lagans GK tackar sina sponsorer för
alla fina priser som delades ut under
veckans tävlingar:
• Svetruck
• Strålfors
• ELTT
• Berga Golf
• Hako Ground & garden
• Ohlssons Rör och
• Electrolux Laundry Systems
Golfare i spänd förväntan inför Berga Golfs prisutdelning

Måndagens vinnare i A-, B- och C-klasserna

Golfveckan är ett imponerande evenemang.
Har du tänkt på att:
• De tävlande har tillryggalagt ungefär 600 mil, det är
lika långt som från Treriksröset till Nordafrika.
• Den sammanlagda tiden som tävlingarna har tagit är
c:a 5.000 timmar. Detta motsvarar c:a 2½ års arbetstid, om du jobbar 40 timmar i veckan.
• Antalet slag under veckan uppskattas till ungefär
100.000! Hur lång tid det skulle ta att slå dessa slag
på rangen vill vi nog helst inte tänka på.
• Uppskattningsvis 1.000 bollar hamnade i ruff eller
vattenhinder som inte hittades. Alternativ till svampplockning lovar god skörd!

Gunnar Ferm tar emot pris i tävlingen
som regnade bort.

Johan Wallin delar ut en av veckans alla fina krukor

Vinnarna i Electrolux - Ej mix klassen

Vinnarna i Electrolux
- Mix3klassen
Lagandan
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Hej från klubbchefen!
Då har vi kommit så långt in
på säsongen att det börjar bli
dags att summera årets verksamhet. Det har hänt ganska
mycket i år: ny krögare, ny
tränare, lite ny personal i både
kansliet och på banan. Folke
har gått i pension men jobbar
kvar 2 år till på halvtid.
Hur säsongen startade och så
vidare har många redan skrivit om så
det går inte jag in på.
En sak som har varit tråkig är alla de
som har för avsikt att sluta i klubben
av en eller annan orsak, som inte kan
bemöda sig med att meddela detta.
Dels i tid enligt våra stadgar och inte
ens efter ett antal påminnelser och
ett sista inkassobrev. Lyckligtvis är det
bara en handfull kvar nu och dessa
kommer vi att skicka in till kronofogden för att fastställa skulden.
Detta är lite av smolket i min glädjebägare som det innebär att jobba
i klubben. Det är ett fantastiskt jobb
med massor med goa glada medlemmar och gäster. För att vi ska kunna
driva en verksamhet och hålla budget
måste vi veta hur många som kommer
att vara medlemmar och betala sin
avgift. Det duger inte med att jag får
se hur det känns, kanske jag spelar,
vet inte spelade så lite i fjol etc.

Tänk på att ett medlemskap innebär inte bara rättigheter utan även
skyldigheter!
Rent ekonomiskt ser det ut som om
att vi kan hålla budget. Vi hade ett lite
bakslag när det gäller greenfee intäkter p g a den kalla och blöta våren. Vi
ligger fortfarande back men en bra
höst kan rädda upp det.
Vi har haft lite problem med
bevattningen och har fått reparera i
pumphuset på östra sidan samt en del
maskinhaverier på traktorerna. Resturangen kostade mer att ställa iordning efter förre krögaren då många
av maskinerna var i starkt behov av
reperationer och underhåll, en del
fick köpas nytt.
På medlemssidan ser det ut som att
vi ökar något och framförallt när det
gäller ungdomar. Vi har utbildat ca 80
nybörjare så det finns gott hopp om
en god framtid. Men vi står inför en
del ganska tunga investeringar, om vi
ska behålla och/öka våra marknadsandelar i en tuff konkurrens inom
golfen. Det duger inte bara med en
bra bana, man måste ha helheten
i dag och kunden är kräsen lika så
medlemmen.
Till sist vill jag önska alla en underbar
höst.
Lennart Svensson/klubbchef

H 75 laget

Nytt för i år på golfveckan var en grilloch musikkväll på torsdagen efter
27-hålaren.
Ett 80 tal hade anmält sig och vädret var som sagt minst ostabilt varpå
Mirko beslutade sig för att förgrilla
och servera allt inne i resturangen.
Men vädret var som sagt på vår sida
denna kväll, solen lyste och värmen
spred sig i trötta lemmar och kroppar efter allt golfspel. Alla lät sig väl
smakas av den goda maten och en
å annan öl, vin och cider rann ner i
torra strupar.
Vid 7-tiden startade musiken, två lokala Ljungby tjejer spelade goa covers
och allsången kom igång.
Vi körde även ett lotteri och vinnare
blev Kenny som tog halva potten men
största vinnaren blev Barncancerfonden som fick ca 3.700: Vid 10-tiden hade de flesta lämnat
men de tappraste satt kvar till midnatt. De som gjorde det fick njuta
av våra egna trubadurer som i ett
svagt ölrus fick låna mikrofoner och
gitarrer. OLACONNYS(Z) på scen och
succén var ett faktum. Grand final
blev det när tjejerna doade bakom och
kvällen slutade med mersmak inför
nästa år.

Foto: Rolf Sjöberg

Festkommittén har då lovat att
något stort ska hända, kanske blir det
en fest med både mat och dans? Vem
vet men en sak är säker det kommer
att bli lika kul.

Fyra glada killar på Gränna GK den 30 maj

Leif Wallin
Ingvar Palm
Rolf Sjöberg
Erik Gustavsson
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Golffesten -

Måste också berätta om kvällens
bästa beställning:
- En dubbel GT
- En 6:a eller 8:a?
- Nä, en i var hand :-)

Text: Birgitta Palm & Lennart Svensson
Foto: Lennart Svensson

en solig torsdag kväll

Det var många som passade på att njuta av solen på torsdag kvällen – den lyste ju med sin frånvaro under golfveckan.

Bert och Ellinor analyserar dagens slag eller
lägger upp strategin inför fredagens scramble?

David och Magnus delar på notan?
Golfgeneralen Johan Wallin tar en kall (eller
kanske är det en dubbel)?

Bandet spelade och sjöng visor och gamla godingar ända tills...
Mirko övervakar att det går rätt till i buffékön.

Mona & Lennart myser på terrassen.

OlaConnys(z) lånade gitarrerna och rockade loss framåt kvällningen.
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Text & Foto: Lillis Salomonsson

Juniorernas sommar
Trots en osedvanligt blöt och hemsk inledning på sommarlovet så drog sommarlovsträningen
igång samma vecka som sommarlovet startade.

Det började denna gång med Skandia
cup-klubbkval, 31 juniorer startade i
vårt klubbkval, en del spelade 18, en
del 9 samt en del 4 hål. Hela dagen
blev en succé där alla fick ett pris,
många för första gången i golfens
värld.
De som
spelade 18 hål
hade chansen
att gå vidare i
tävlingen för
att till slut nå
riksfinalen på
Foppas bana i
Örnsköldsvik.
De två yngsta
klasserna
fick åka vidare och kvala i Olofström
medan de två äldre klasserna fick åka
till Möre GK. Av de vi skickade vidare
gick tre vidare till nästa kval som
avgjordes på Lagans GK tisdagen den
14 augusti. ( Mer om detta i en annan
artikel i detta
nummer.)
Sommarlovsträningen bestod
av spelträning
på tisdagar samt
teknikträning på
torsdagar. Tanken
med spelträning
på schemat är
att få juniorerna
att spela med lite
olika personer
och inte bara sin
bästa kompis.
Därigenom skapar
man en riktigt bra grund för en bra
juniorgrupp inför framtiden och jag
tycker vi är på god väg. Idag har vi
många i åldern 11-15 som under
sommaren har spelat mycket, förbättrat sitt spel avsevärt och lärt känna
varandra ännu mer.
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Träningsläger 9-10 augusti
Då vi haft ett mycket uppskattat
träningsläger på hemmaplan med
övernattning tidigt i våras bestämde
vi oss för att göra ett liknande innan
sommaren var slut. Denna
gång skulle
vi bredda lite
så fler skulle
få chansen
att vara med.
Vi var 19
stycken som
samlades kl
8.30 i juniorernas rum
för genomgång. Under
torsdagen hade vi sedan 5h
träning med pro Lars Prick,
eller undertecknad Lillis,
där vi nötte sving, puttning och allt
annat närspel. Pricken berättade även
om golfens historia för ungdomarna.
Dagen var inte slut med
det utan vi hann även med
en 2-manna Scramble på
9-hålsbanan där Linnea Johansson/Johanna Roubert
vann före Lillis Salomonsson/Andrea Roubert.
När kvällen var 17.30
och alla var trötta kom den
efterlängtade pizzan och efter det var det fri lek! Vissa
stack ut på 9 hål, andra
puttade eller slappade.
Det var valfritt att sova
över i juniorernas rum vilket
12 gjorde. Efter filmtajm på
kvällen och sedvanlig godis så sa jag
och Nico Toft till dem vid 11-snåret att
nu får ni sova, 10 minuter senare sov
alla!! Snacka om att frisk luft samt ett
späckat schema hade gjort att de var
riktigt trötta.

Fredagen började med teknikträning
på rangen med Pricken och kluriga
lägen med Lillis. Efter god mat i
restaurangen så var det dags för 18
hålstävling.

Här var det flera som sänkte sig vilket
var jättekul att se.
Resultat:
1. Adam Ekström
42p
2. Robin Persson
41p
3. Linnea Johansson 39p
Två intensiva dagar var över men jag
tror att de gav otroligt mycket inför
hösten och nästa år.
Mål inför hösten:
Vi inom juniorkommittén kommer att
anordna ytterligare en fredagsmys
för de juniorer som vill. Fredagsmys
består av spel 18 hål samt grillning
och film på kvällen.
Nu börjar hösten och de vanliga
träningarna igen för ungdomarna.
Vi hoppas på lika stort deltagande
som i våras och då kommer ännu
fler att inse det fantastiska med
spelet och sprida det vidare till andra
klasskompisar.

Text & Foto: Per Gannerud

Hemlig resa för Oldboys
Årets andra golfresa för oldboysgruppen gick till hemligt mål. En liten ledtråd om resmålet fick vi
genom att avresa skulle ske endast från golfklubben – ingen påstigning i Ljungby denna gång alltså. Att vi skulle ge oss norrut var alltså ganska klart.
Redan 05.45 samlades 56 nymornade golfherrar i Lagan
och embarkerade bussen. Ljudnivån i bussen nådde snart
sedvanliga nivåer och det var ingen tvekan om att gubbarna trivdes i varandras sällskap.
I vanlig ordning serverades vi en klurig tipstävling signerad Sten Schön. Frågorna var i själva verket så kluriga att
ingen fick alla rätt. Segraren fick utses med lottens hjälp.
Även tävlingen om vart vi skulle resa hade flera rätta svar
och fick avgöras via skiljefråga.
Efter ca två timmars bussåkande skingrades dimmorna
kring resmålet. Vi var framme vid Hökensås GK utanför
Hjo. Banan visade sig vara en ny bekantskap för flertalet
resenärer och blev, som det visade sig, en svårknäckt nöt.
27-hålsbanan består av tre separata niohåls-slingor, alla
utgående från klubbhuset. Hålen är utlagda i terräng som
lutar ner mot Vättern och även om lutningen på de flesta
greenerna inte var överdrivet stor var påverkan av läget
kraftig. Puttar i riktning ner mot sjön var mycket snabba
och puttar i motsatt riktning var i alla avseenden uppför.
Gräset växer så att lutningarna förstärks och antalet treoch fyrputtar var osedvanligt stort.
Banan var i mycket gott skick även om den, med en ruff
som fått bli ganska lång, för många var tung att gå.

Att spela denna bana för första gången och utan hemmaspelare i bollarna visade sig vara alltför svårt. Scorerna
blev genomgående höga och många av oss kommer säkert
att göra bättre ifrån oss nästa gång. Ett besök på Hökensås
GK fina bana rekommenderas och naturscenerierna är
dessutom vidunderliga.

Dagens segrare med 73 slag blev Ivo Toncic.
Han gratuleras här av Bill Ögren.

Seriespelet 2012 – ett ungt Lagan spelade
Text: Lars Prick

Detta år har hela seriesystemet lagts om, endast en omgång spelas och inga Div 3 grupper finns.
De som åkte ur Div 1, alla i Div 2, och alla i Div 3 från 2012 bildade väldigt många Div 2 grupper.
Lagan spelade i Div 2 småland syd
på Älmhults bana i juli. Alla övriga
kronobergsklubbar deltog i denna
grupp och favorit till segern i förhand
var Växjö GK.
Efter 2 dagars spel kunde vi utläsa
att Lagan blev 4:a av 10 lag, vann
gjorde Växjö. Under första dagens
spel presterade Marcus Olsson tillsammans med Henrik Nilsson Lagans
bästa spel i foursome och bästboll.
Linus Eklund spelade med Lars Prick i
motsvarande spelform.

Andra dagens spel är singelspel,
undertecknad lämnade plats till Linus
Olsson i singel. Med följande rond
resultat Henrik 70 slag, Linus O 78,
Marcus O 79 och Linus E 80 kunde
vi konfirmera vår 4:e placering. Som
lag kunde vi vara mycket nöjda på
ett svårspelat Älmhult, detta unga lag
med framtiden framför sig och en
golfande maestro i Henrik Nilsson.
Henrik, vilken stjärnspelare! Att
spela på denna nivå som hobbyproffs
är imponerande. Vi kan alla önska

honom lycka till i höstens Nordea tour
tävlingar.
Jag vill också passa på att tacka
Peter Kardum för hjälp och ledarskap
under seriespelet.
Isac Thelander spelar riksfinal i
Skandia Cup. På hemmaplan tog Isac
en andra plats och får spela riksfinalen i Örnsköldsvik senare i år. Ett stort
grattis till Isac och vi önskar dig lycka
till i finalen.
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Text: Birgitta Palm
Foto: Lise-Lott Jonasson & Birgitta Palm

Short Lady Open
Hur firar man Sveriges nationaldag bäst? Jo, naturligtvis med en
spännande golftävling. Den 6 juni samlades 23 golfsugna damer
på korthålsbanan för att kämpa om titeln ”Närspelsmästarinna
2012”.
Tävlingen spelades i fyra omgångar,
första rundan slog vi ut från provisoriskt utsatta knepiga tees (många
var placerade bakom bunkrarna men
ingen var placerad i – i alla fall inte i
år!).
I chiptävlingen gällde det att placera
tre bollar inne i ringarna för att få dra
av så många slag som möjligt. Efter
en god macka och kaffe gick vi ut
på andra rundan som spelades från
ordinarie tee.

Vi avslutade med en puttävling på
ettans green från tre olika lägen och
varje slag adderades till slutsumman.
När alla scorerna räknats samman
kunde vi gratulera Anette Johansson
som ännu en gång blev närspelsmästarinna och fick ta emot Short
Lady Open pokalen. På 2:a plats kom
Elisabeth Brandt och förra årets mästarinna Lisbeth Carlsson placerade sig
på 3:e plats.
Hoppas att alla hade en lika bra
nationaldag som jag. (Hm,
undrar om Pricken har några
platser kvar till korta slag
kursen)?

Ordförande Anett Jakobsson informerar om
spelregler.

Välsmakande baguetter intogs mellan rundorna.

Lise-Lott Jonasson chippar
mot Svenska flaggan,
markör: Margaretha Cedvik.
Text & Foto: Sara G Karlsson

D60 - Vi var på Öland och i Gränna

Vinnarna i Short Lady Open 2012

Smålandsserien är distriktets interna seriespel för seniorer.
Damerna är indelade i D22, D35, D50 och D60. Lagan har i år
deltagit med två lag, ett i D35 och ett i D60 i de två mötena.
Tidigt på morgonen den 2 juni drog
fyra D60-damer till Öland och Ekerum. Vi skulle försvara Lagans färger
i tufft motstånd eftersom D60-laget
förra året, efter mycket bra spel, flyttats upp till division 1.
Det blåste mer än vi var vana vid
och regnade lite smått men vi klarade
oss bra. Vi kom på plats fem av åtta
lag, egentligen sju lag eftersom Jönköping lämnat walkover. Vi återvände
hem nöjda och belåtna.
Så var det augusti och dags att åka
till Gränna, på vägen dit konstaterade
vi att laget inte var lika starkt som
förra gången. Vi hade egentligen för
höga handicap för att kunna göra bra
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resultat i scratchtävling med låghandicapade damer från Ekerum, Kalmar
och Växjö. Vi skulle även ha problem
med Alvesta, Värnamo och Gränna.
Räddningen var att Jönköping redan
gett upp och skulle bli det lag som
åkte ner en division.
Vädret var fint, banan fin, inget
att klaga på mer än den egna dagsformen. Ingen av oss fick spelet att
fungera som vi ville, vi kom alla fyra
in med alldeles för många slag och
hamnade sist i resultatlistan.
Hoppas att vi kan mobilisera fler damer med lite lägre handicap nästa år,
för vi kan nog inte räkna med gratisskjuts en gång till.

3/4 av Lagans lag i Ekerum. Karin, Sara och
Ingrid, Ulla tog bilden och Ingrid visar stolt upp
resultatlistan.

Gudrun, Lena, Yvonne och Sara med den vackra
och ”böljiga” Grännabanan i bakgrunden.
(foto: en man från Gränna)

Text & Foto: Ulla Sibner

Hemlig utflykt med damerna
Det är alltid lika spännande att åka till Ljungby denna tidiga morgon i början av augusti. Efter
denna regniga sommar var man lite orolig för hur vädret skulle bli, vi visste ju inte åt vilket håll
färden skulle gå.
I år var vi nästan 40 damer som mötte
upp utanför Garvaren i Ljungby. Vår
trogne chaufför Börje från Mjäla Buss
kom i tid och fick som vanligt jobba
hårt med att få in alla våra prylar på ett
säkert och bra sätt.
Bussen körde tidigt väster
ut och Eva, Birgitta och Barbro hälsade oss alla välkomna ombord. Vi fick ganska
tidigt i uppgift att försöka
gissa vår destination. Den
enda ledtråd vi fick var att
banans fairways var breda
och greenerna generösa!
Eftersom jag en gång
för många år sedan varit
på Holms GK
som har de
största greener
jag sett, var det
denna bana jag
fick i tankarna
meddetsamma
(Barbro HOLM
var ju med och
arrangerade).
När vi kom till ett
vägskäl med
Haverdal till
höger och Holm till vänster var saken
klar!
Birgitta hade varit i telefonkontakt
med klubben som berättade att det
hade kommit 40 mm regn på tisdagen
och banan varit avstängd. De tyckte ju
inte det var så roligt för oss att komma
till en så blöt bana men vi vet ju av
egen erfarenhet denna sommar att det
går att spela i alla fall.
Det positiva var att de flesta bunkrar
var fyllda med vatten och vi fick lov att
droppa oss ur dessa om vi mot förmodan hamnade där. Antalet bunkrar på
Holm är oerhört många till antalet så
det var ju en stor fördel.
Som vanligt är det broar och viadukter

i anslutning till många golfbanor men
även denna kunde Börje ta sig fram,
efter viss planering. Fika serverades
efter en lugn och behaglig resa, tack
Börje för att Du alltid kör så bra!

Solen bröt igenom och vi fick
en alldeles underbar dag på
banan. Inte mer än några droppar regn.

Tävlingsformen var poäng och vi
var fyra i varje lag, de två bästa
poängen räknades per hål.
Vi var 10 lag som gav oss iväg
ut på den något blöta banan men
jag kan intyga att det gick att spela
ganska bra. Vårt lag började med två
fyrpoängare (tack vare Gunvor) och vi
hade skrapat ihop hela 44 poäng efter
nio men de något svårputtade greenerna tog till slut ut sin rätt.

Men som vanligt hade vi trevligt på
vår utflykt och eftersom alla har ett
pris med sig så blir det ju ändå priser
till alla.
Eftersom vi på scorekorten skulle
lämna våra skonummer blev det
en liten fadäs med sista lagets poäng. De fick Saras storlek 37-38
som slutresultat 75 poäng men
å andra sidan var det inte mer
än vad vårt lag fick ihop men de
hamnade till slut på rätt poäng.
Bästa resultat för dagen fick
lag nr 7: Elsie Sjöberg, Jessica
Karlsson, Helen Elving och Marie
Rönndahl - Bra jobbat tjejer!
Bästa enskilda score blev 35 p,
Grattis Annika Johansson!
Maten vi fick var fantastisk god
och vid prisutdelningen bjöd
restaurangen på tilltugg och dricka.
Shopen lämnade också extra rabatt till
våra damer, så många var de som kom
hem med nya kläder och skor.
Vi tackar Holms GK för
väldigt goda kompensationer trots att klubben
naturligtvis inte kan lastas
för vädret!
Tusen tack även till
årets underbara arrangörer Barbro Holm,
Ewa Kjellson och Birgitta
Hasselgren,
er positiva
anda gav oss
alla underbar
energi!
Eftersom det
inte anmälde
sig några
frivilliga att ordna nästa års utflykt fick
vi tillgripa lottdragning. De som får
denna roliga uppgift är Camilla Alklid,
Kicki Wass, Britt Gannerud och EvaMaj Gustavsson. Lycka till!
Alla vi som var med genom Ulla Sibner
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B Föreningstidning

LAGAN
Porto betalt
Port payé
P28

Till sist…

Skandia Cup Regionkval
Tisdagen den 14/8 avgjordes den sista
kval-omgången till Skandia Cup.
92 ungdomar deltog i fyra åldersklasser, killarna och
tjejerna i den högsta klassen F16 & P16 spelade 36
hål från blå respektive vit tee och de lägre klasserna
spelade 9 hål från röd & gul tee.
Dagen började 7.00 och bjöd på ett strålande väder
med sol och lätta vindar, banan var i ett superskick
med jämna snabba greener (stimp 10). Med dessa
förutsättningar förväntades det bra spel och det lät
inte vänta på sig när rapporterna efter 9 hål trillade in
(Tack, Sanela). De två bästa i varje klass går till final.

Text: Lennart Svensson

Bästa resultat för dagen:
F 16
1:a Maria Brunzell
2:a Tilda Larsson
		
AM Kalmar GK		
AM Emmaboda GK
		
75+75=150 slag		
81+70=151 slag
P16
1:a Victor Theandersson 2:a
		
AM Kalmar GK 		
		
71+71=142 slag		
				

David Nilsson
AM Västerviks GK
72+74=146 slag
(2:a efter särspel på hål 2)

F 15
1:a Sarah Nilsson
2:a Ebba Nilsson
		
AM Sölvesborgs GK		
AM Trummenäs GK
		
72 slag		
74 slag
P 15
1:a Tim Widing
2:a
		
AM A6 Golfklubb		
		
73 slag		
				

David Christiansson
AM Varbergs GK
76 slag
(2:a efter särspel på hål 2)

F 0-13 1:a Julia Engström
2:a Emma Nilsson
		
AM Ringenäs GK		
AM Vetlanda GK
		
75 slag		
77 slag
P 0-13 1:a Emanuel Olofsson
2:a Isac Thelander
		
AM Karlshamns GK		
AM Lagans GK
		
80 slag		
82 slag
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