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Höstvädret är över oss.
Foto: Ulla Sibner

Tryck:

Ordförande har 
ordet!

Golfåret 2012 är inte det år som går till historien 
som ett av de bästa för Lagans golfklubb när det 
gäller vädret.
Vi har haft mycket regn under det gångna 
året som de flesta nog också minns. Trots 
detta har vi lyckats hålla våra green-
fee intäkter i nivå med föregående år. 
Intäkter från våra medlemmar har också 
varit i nivå med vad vi budgeterat och vi 
ser en liten ökning av vårt medlemsantal 
som naturligtvis är mycket positivt för vår 
klubb.

På kostnadssidan har våra omkostna-
der legat under budgeterad nivå medan 
våra personalkostnader blivit något dy-
rare. Vi bedömer i nuläget att vi kommer 
att nå ett nollresultat för vår verksamhet 
2012.

Vi har nu påbörjat årets stora projekt 
att byta ut bevattningssystemet på den 
östra (gamla) delen av vår anläggning. 
Detta projekt är beräknat till ca 1,3MSEK 
inräknat vår egen personals arbetsinsat-
ser. 

Dessutom kommer under hösten den 
högspänningskabel som byggs utmed 
E4:an att passera delar av vår bana. För-
hoppningsvis är dessa arbeten avklarade 
under hösten så att vår anläggning står 
klar att tas i bruk för oss medlemmar 
redan nästa vår.

Ny information har kommit från 
statsmakten att bygga ut E4:an som vi i 
så fall kommer att beröras av. En arbets-
grupp har tillsatts för att ta fram förslag 
på vår bansträckning för att vara klara om 
och när beslut om motorväg kommer. 
Vi arbetar också med en översyn hur vi 
kan använda vårt klubbhus och tränings-
områden på ett mer optimalt sätt. Dessa 
arbeten kommer att läggas fram på kom-
mande höst- och vårmöten för beslut.

 Bert Nordholm
Ordförande Lagans Golfklubb
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Du vet väl att du kan skicka in bidrag och lämna tips 
till Lagandan på nätet och till papperstidningen.

Adress: webbredaktor@lagansgk.se

Kom ihåg!
Uppdatera adress, 
telefonnummer 
och epostadress till 
kansliet.

OBS!
Glöm inte höstmötet 
den 29 november
 kl 19.00.

LJUNGBY PROFILPROGRAM 1.0
LOGOTYPE, FÄRGER, TYPOGRAFI, ANVÄNDNINGSEXEMPEL
2009-12-01

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

välkomna åter 2013!

 Ett bra julklappstips: Presentkort till 2013 Lennart & Magnus

OBS!
Om du vill ändra 
medlemsstatus till 
nästa år - Gör det 
FÖRE årsskiftet!

Golfhäftet 
2013 

fi nns att 
köpa på 
klubben
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Banaktuellt via Tobbe Berggren

När du läser detta har vi stängt 18-hålsbanan 
för säsongen och det har blivit dags att sum-
mera året 2012. 

Det har väl knappast undgått någon 
att det är ett av de mest nederbörds-
rika åren på mycket länge. I synnerhet 
hösten har varit blöt och därtill bjöd 
årets golfvecka på regn och åter regn. 
På banorna har många områden, 
framförallt runt greenerna, blivit mjuka 
och geggiga 
och behovet 
av bättre drä-
neringar har 
märkts väl.

Banorna har 
generellt sett 
varit bra, även 
om lite svamp-
sjukdomar 
som häxringar 
och antraknos 
bitvis försäm-
rat greenkvaliteten en aning. Det är 
tyvärr så att regnandet gör det mycket 
svårt att få tillräcklig mängd näring att 
stanna tillgängligt för gräset och därtill 
uppstår lätt syrebrist då luftporerna i 
växtbädden 
istället fylls 
med vatten. 

Det kan 
tyckas märk-
ligt men det 
känns med 
årets väder 
i bakhuvu-
det otroligt 
skönt att vi 
renoverar 
bevattnings-
anläggningen på östra sidan av E4:an. 
Ju blötare och opålitligare väderlek 
som råder, desto viktigare blir det att 
kunna vattna på rätt ställen, i rätt tid 
och i rätt mängd. 

Bevattningsombyggnaden har trots 
vädret fl utit på bra och nu är det bara 
till att hoppas att vi får en bra vårstart 
2013 för att läka de sår som grävning 
och plöjning orsakat.

Arbetet med Sydvästlänken har 
startat och kommer framförallt att 
påverka teeområdena på hål 3 och 15 
på 18-hålsbanan. Detta är ett par av 
de sämre teerna på banan och dessa 

kommer därför att justeras och 
återställas till en förhoppningsvis 
bättre kvalitet än de har idag. 

Angående E4:ans utbyggnad tittar 
klubbledning på hur detta kommer att 
påverka anläggningen i framtiden. Olika 
alternativ för hur banorna kan förändras 
för att anpassas till motovägsbyggna-
tionen diskuteras. Klubbledningen tittar 
också på hur bland annat träningsområ-
den och klubbhusområde kan förbätt-
ras enligt de synpunkter som uppkom i 
fjorårets medlemsundersökning.

På banorna återstår lite fortsatta 
invintringsarbeten, men i övrigt går 
skötselintensiteten ner allt mer. Green-
erna är/kommer att bli hålpipluftade 
och dressade. 18-hålsbanan har stängts 
i samband med detta, men 9-hålsbanan 
och Pay & Playbanan kommer att vara 
öppna i vinter, så länge vädret tillåter. 

För er som inte går i vintervila önskar 
vi på bansidan en härlig golfvinter! Er 
andra ser vi till våren igen!  

Med förhoppningar om ett bra slut på 
2012 och en god början på 2013! 
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Banaktuellt via Tobbe Berggren Höstens junioraktiviteter
Under hösten har vi inom juniorkommittén arrangerat två aktiviteter för 
våra juniorer utöver de ordinarie träningarna för de 69 killar och tjejer 
som tränar regelbundet varje vecka i någon träningsgrupp. 

Fredagen den 14 september 
arrangerade vi fredagsmys för 
andra gången denna säsong. 
Golf, grillning och fi lm stod på 
programmet. Tyvärr hade vi 
nästan lika otur med vädret som i 
våras så vi blev blöta även denna 
gång. Men när korven togs fram 
slogs det rekord! Bäst i korv-
ätande blev Andreas Heverius 
med 12 korvar tätt följd av Linus 
Theander med 11 - snacka om 
att sluka korv! Kvällen blev lyckad 
trots vädret så nästa år kommer 
nog en repris.

Söndagen den 23 september 
mellan kl. 13.00-16.00 hade vi 
den stora junioravslutningen. I 
år bestod den av att man kunde 
välja fritt bland vissa aktiviteter 
som: Korthålsbana 4 hål vid 
puttinggreen (med tennisboll 
och rockring), Puttningsbana 6 
hål, Range, Spel på bana 4 alt. 
9 hål, Skjuta bollar på clownen 
och Korv med bröd och dricka i 
restaurangen

Den aktivitet som var mest 
uppskattad var att träffa clownen 
med bollar och givetvis att slå 

bollar på rangen som de yngre 
alltid tycker är roligt. Detta var 
den sista träningen för året och 
många av de yngre barnen tyckte 
detta var synd vilket bådar gott 
inför nästa års träningar då vi 
siktar på ännu större deltagande. 

Inför planering till nästa säsong 
så kommer förmodligen de grup-
per som Lillis tränade vid 13.00 
och 14.15 på söndagar detta året 
att ligga på samma dag men se-
nare på eftermiddagen ca. 16.00 
och 17.15. Mer exakta tider kom-
mer till våren men redan nu kan 
det vara bra att känna till uppläg-
get någorlunda.

Säsongen i stort har varit 
rolig på det sättet att vi har ökat 
antalet juniorer med offi ciellt hcp 
markant och detta har gjort att de 
sporrat varandra till träning och 
tävling. För dessa med offi ciellt 
hcp kommer vi att sätta igång 
med vinterträning efter jul. Årets 
bästa individuella resultat bland 
juniorerna var Isacs kvalifi cering 
till riksfi nalen av Skandia Cup.

Rapport från Isac Thelander på Skandia Cupfi nal 
på Veckefjärdens GC i Örnsköldsvik 8-9/9 Skandia 
Cup 2012 Riksmästerskap (SM för Juniorer)

Efter en lång resa till Örnsköldsvik var det dags 
för tre intensiva och roliga golfdagar. Det började 
med en inspelsrond på fredagen tillsammans med 
tre andra killar som hade spelat och gått vidare 
från regionskvalet på Lagans GK. Då fi ck jag nöjet 
att spela tillsammans med en kille som hette Victor 
(slog långt!) och det blev han som sedan stod som 
segrare i klassen P16.

Första tävlingsdagen var det tuffa väderförhållan-
den med blåst, regn och en temperatur på 6 grader. 
Jag spelade stabilt och gick på mitt hcp hela vägen 
fram till 18-hålet, då det blev några slag för mycket. 
Det slutade på 93 slag och en delad 13 plats.

Dag två startade med uppvärmning kl.07.00 på 
rangen. Vädret var bättre men fortsatt kallt. Mitt spel 
höll i sig och efter en 88 runda och slutlig 12-plats 
sammanlagt av 16 startande i min klass (P13), kän-
des det som jag fi ck vara nöjd med helgen.

Hälsningar Isac Thelander

Rapport från Årets Skandia Tour 
Skandia Tour spelas vid sex tillfällen under säsongen på olika banor. 
Tävlingarna delas även in i Skandia Tour Distrikt, Regional, Riks och 
Elit. Vi har haft spelare som spelat allt från Distrikt till Riks i år. 

De som spelat på dessa tävlingar i år är: Johanna Roubert som 
spelat på Riks med blandat resultat, Linus Eklund som varvat Riks 
med Regional. Enligt honom själv så har säsongen på Skandia Tour 
varit både bra och mindre bra. Han började med en tredje plats på 
Regional med scoren 76-72, sen nästa Riks spelade han okej med 
scoren 78-82-79. Sammanfattningsvis började han bra men spelade 
sen lite sämre.

Linus Olsson har spelat några tävlingar på Regional. Isac Thelander 
har spelat alla sex Skandia tour Distrikt den här säsongen och som 
bästa placering kommit på en 8:e plats. Adam Bardh och Adam Toft 
har även de deltagit vid Distrikt vid ett antal tillfällen. Adam Bardh 
har spelat sin första säsong på touren och deltagit vid fem tillfällen. 
Resultaten har varierat från allt från 34:e plats till 4:e plats. Dessa 
tävlingar på andra banor har utvecklat honom jättemycket framförallt 
runt greenerna enligt honom själv.

Tack för en trevlig säsong alla juniorer så 
ses vi när nästa säsong startar igång igen.
Lillis

Här kommer en rapport skriven 
av honom själv:

Inspel på 16:e green

HUR FORT RULLAR DET EGENTLIGEN?

Text: Lillis & Isac Thelander 

Foto:  Isac Thelander
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Lasse Bergenholtz
Distriktsdomare i Smålands golff örbund.

Hej golfvänner!
Golfreglerna – Hur kom de till?

Något att tänka på och begrunda under den lågsäsong vi nu 
går till mötes. 
De första golfregler som fi nns i skrift daterar sig från 1744 då 
”The Honorable Company of Edinburgh Golfers” skulle hålla en 
tävling där spelare från andra golfsällskap skulle deltaga. För att 
undvika oklarheter fastställde man därför vad som skulle gälla. 
Det blev en lista med tretton punkter (regler). Mycket av detta 
gäller än i dag, t.ex. dropp med plikt för vattenhinder eller förlo-
rad boll, boll längst från hålet spelas först o.s.v. Dessa regler 
övertogs i stort sätt oförändrade när St. Andrews golfsällskap 
bildades tio år senare.

R&A kliver in på scenen 
Dessa tretton regler anpassades ofta lokalt till den banas 
förutsättningar där de skulle gälla. Så småningom beslöts att 
golfklubben i St. Andrews (som 1834 fått namnet The Royal 
and Ancient Golf Club of St. Andrews, vanligen kallad R&A ) 
skulle ha huvudansvaret för golfreglerna, och enhetliga regler 
utformades 1888. 

Golfreglerna i USA 
I slutet av 1800-talet utvecklades golfen explosionsartat i USA 
och 1894 bildades det amerikanska golfförbundet USGA. De 
tillsatte 1895 en egen regelkommitté. Under tiden fram till 
andra världskriget utvecklades därför golfreglerna något olika 
på de båda sidorna av Atlanten. Den mest uppenbara skillna-
den gällde bollstorleken; i USA tillät man en större boll med 
diameter 1.68 tum i stället för 1.62 tum, men det fanns även 
andra skillnader.

Efterkrigstiden - strävan mot gemensamma regler 
Efter andra världskrigets slut 1945 beslöt R&A och USGA införa 
gemensamma regler samt att revidera dessa regler vart fjärde 
år. De första gemensamma reglerna trädde i kraft 1952 och 
därefter har vi fått en ny utgåva av regelboken vart fjärde år. 
En av de viktigaste ändringarna 1952 var att den s.k. ”stymien” 
avskaffades. Före dess var det inte tillåtet att i match lyfta en 
boll som låg i vägen för motspelaren, inte ens på green. Detta 
ändrades nu så att den som skulle putta först fi ck begära att en 
störande boll lyftes.
En av de saker man inte lyckade komma överens om inför 
1952 var bollstorleken. Eftersom föreskriften gällde minsta 
tillåtna storlek var den större bollen (”amerikansk” storlek) 
tillåten i Europa men den mindre bollen (”brittisk” storlek) var 
förbjuden i USA. Det kom att dröja ända till 1990 innan man 
slutgiltigt gick över till den större bollen i hela världen.

41 blir 34 
Regelboken från 1952 innehöll så många som 41 regler! En 
nyhet var att man behandlade slagspel och matchspel sam-
tidigt. Tidigare hade man haft 35 regler för matchspel, vilket 
betraktades som den viktigaste spelformen, samt 16 särskilda 
regler för slagtävlingar. Vid revisionen inför 1984 genomförde 

man en ytterligare omredigering av materialet vilken resulterade i 
de 34 regler vi har idag. 
Vid varje revisionstillfälle har det gjorts ändringar, så därför 
spelar vi idag inte efter samma regler som 1984. Målet är att 
göra reglerna så tydliga som möjligt, så att man undviker att det 
uppstår tveksamma situationer på banan i samband med själva 
spelet. Det innebär tyvärr inte att reglerna blir enkla att läsa eller 
lätta att lära sig, utan syftet är att det skall vara möjligt att tillämpa 
dem på ett enhetligt sätt. Detta är inte minst viktigt på grund av 
att prissummorna på de professionella golftourerna numera är 
sådana att ett misstag kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Decisions on the Rules of Golf 
Utöver regelboken ger R&A ut ett antal skrifter med anknytning 
till golfreglerna. Mest känd är kanske Decisions on the Rules 
of Golf som innehåller ett stort antal exempel som fastslår hur 
golfreglerna ska tolkas i olika situationer. Den kommer ut vartan-
nat år och den senaste upplagan (2012 - 2013) är på drygt 700 
sidor. Den fi nns inte översatt till svenska.

Vad har hänt med reglerna sen 1952? 
Lite kuriosa om regler:

Fram till 1988 var det fortfarande tillåtet att spela med ”liten” • 
boll i Sverige.
Fram till 1984 droppade man fortfarande ”över axeln”.• 
Fram till 1968 gällde provisorisk boll även för ospelbar boll, • 
och plikten vid dropp för ospelbar boll var två slag i stället för 
ett som nu.
Fram till 1980 vann man hålet i match om man träffade mot-• 
spelaren (eller dennes bag) med sin boll. Nu får man välja att 
slå om slaget eller spela bollen där den hamnat.
Fram till 2008 förlorade man hålet i match om man träffade • 
sig själv med sin boll. Nu är det bara ett slags plikt.
Fram till 2004 fi ck man 1 slags plikt om bollen rörde sig efter • 
att man vidrört ett löst naturföremål inom en klubblängd från 
bollen. Nu är det endast plikt om detta orsakat att bollen 
rörde sig
Mellan 1956 och 1968 fi ck man putta med fl aggstången i • 
hålet.
Mellan 1968 och 1970 fi ck man bara rengöra bollen före den • 
första putten och den som började putta i slagspel skulle håla 
ut innan nästa tävlare började putta. Detta togs bort då man 
insåg att det gick inte fortare i spelet och att området runt 
hålet ofta blev upptrampat för den som skulle putta sist.
1952 gällde olika procedurer vid fri dropp, t.ex. för tillfälligt • 
vatten eller ofl yttbart hindrande föremål. Standardiseringen 
till ”inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad” kom 
först 1984. 

Detta är endast en del saker om golfreglernas historia. De som 
under vintern vill förbättra sin regelkunskap kan läsa i regelbo-
ken eller efter den 1 januari 2013 hitta regelboken på SGF:s 
hemsida.
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Höstutflykt till BOA Olofström

Säsongens sista tävling spelades söndagen den 7 oktober 
med blandat väder som vi har blivit vana vid nu.

Ömsom sol, moln, regn och kraftig vind 
mötte de 79 birdiesugna golfarna som 
hade anmält sig och försökte spela till 
sig en eventuell söndagsmiddag. En bra 
ökning från år 2011 då vi var 55 st som 
trotsade väder och vind. 

16 av oss lyckades göra en eller fler 
birdies och fick ta emot ett presentkort 
från sponsorn Hemköp.

Tävlingen spelades i tre klasser och 
vi gratulerar ännu en gång de som vann.

A-klass Torbjörn Wirff
B-klass Glenn Skoglund
C-klass Karl-Gustav Johansson Glada miner före start

Karl-Gustav Johansson t.h. segrare i C-klassen, Lennart 
Yngvaldsson och Bruno Edgarsson sekunderar Åkessons beredda på Birdiejakt

Söndagsmys i TV-hörnet efter avslutad tävling

Birdiejakten Text: Birgitta Palm 

Foto:  Stefan Rydergren

Vi var 40 i bussen och välkomna-
des utöver det vanliga av klubbens 
representant med information om 
banan och annat viktigt plus att vi fick 
fria rangebollar i uppställda korgar. 
Snyggt jobbat BOA! Det svingades vilt 
bland oldboysen före start och vi av-
verkade väl därmed årets träningsdos 
på rangen.

Banan har inslag av out-of-bounds 
på 11 av hålen men gav inga större 
bekymmer i bollförluster, utan spelet 
flöt på i god ordning. Bäst flöt det på 
för Lars Igbo som vann före Göran 
”G-son” och Leif Wallin. Sten Schöns 
sköna frågor, som lovades vara lättare 
denna gång, besvarades bäst och flest 
av skollärare Viking Stensson. Nu vet 
alla att en romboid i stort sett inte har 
några vinklar alls om jag fattat det rätt.

Prisutdelningen flöt på som en dans 
när väl alla scorekorten hade kommit 

Oldboysledningen lyckades pricka in höstresan mellan två lågtryck och 
vi fick en härlig höstdag på BOA Olofströms GK:s fina bana med sol och 
som vanligt gott umgänge. 

Text: Jan-Erik Åkesson

på tävlingsledningens bord, men det 
behövdes en mindre skallgångskedja 
för att hitta några av korten som var 
på flyende fot.

Årets sista organiserade resa för 

oldboysen är därmed avnjuten och vi 
tackar ledningen och oss alla för en 
trevlig och givande golfsäsong som 
snart är till ända, när bestämmer vi 
själva.
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Damernas avslutningsfest

Nu får vi vänta ändå till maj nästa år, så roligt 
som det har varit så var det med sorg i hjärtat 
man sade hej då på ett tag till alla golfkompisar.

Avslutningen i golfrestaurangen var i alla fall 
jättetrevlig med mycket god mat och ett jätte-
stort prisbord. 

Mirko hade ordnat Gulaschsoppa och bröd 
och till efterrätt var det äppelpaj med vaniljsås. 
Hungriga var vi, eftersom vi fi ck vänta på några 
golfspelande damer som knappt höll på att 
komma in till 18:e hålet eftersom mörkret föll. 

Nu till alla våra fantastiska damer som 
tillsammans har haft 676 starter: 270 starter 
på måndagar (2011 var det 255 st) och 406 
starter på onsdagar (344 st 2011), en ökning 
med 13 %. Toppen!!

Anette Johansson och Siv Johansson vann 
Eclectic resp. Poängjakten, vilket ger dem rätt 
till gratis tävlingsdeltagande på 
onsdags- resp. måndagstävling-
arna. Ett stort grattis! Nästa år 
ska vi ta Er.

Vinnare av vandringspokalen 
blev Birgitta Hasselgren. 

I Matchspelet var det 22 
damer som utmanade varandra, 
till slut var det Annika Johans-
son som besegrade alla sina 
motståndare och vann framvä-
gen. Birgitta Palm förlorade en 
match och vann bakvägen.
Tack alla damer för en trevlig säsong.Tack alla damer för en trevlig säsong.

Nu är alla tre deltävlingarna klara för årets kvalifi ceringsomgång till 
”Landskapsmatchen” mot Östergötland nästa år.

Nu har vi haft den – damavslutningen, ni vet årets höjd-
punkt men också årets sorgedag. Inga fl er trevliga dam-
tävlingar på måndagar och onsdagar.

Deltagarantalet har ökat med fl era damer i västra grup-
pen som vi i Lagan tillhör. Det allra roligaste är att alla som 
varit med på minst två deltävlingar i sommarens tävlingar 
på Lagan, Älmhult och Värnamo, faktiskt har gått vidare till 
fi nal på Kalmar Gk den 30 september. 

Jag är väl liten ledsen att inte fl er från Lagan har varit 
med. Det är Anette Johansson, Lisbeth Gustavsson och Ulla 
Sibner som varit med och gått vidare. Anette och Lisbeth 
som 3:a och Ulla som 4:a i sina respektive klasser.

Finalen gick av stapeln på Kalmar GK:s nya bana i un-
derbart golfväder söndagen den 30 september. Vi var över 
60 damer som tävlade om de tio platserna till tävlingen 

Text & Foto: Ulla Sibner

Rapport från Smålands Damtour

Text: Catarina Sandahl

Foto:  Birgitta Palm 

mot Östergötland i maj nästa år. När eftermiddagen kom var vi 
endast tre deltagare från västra Småland som tagit oss vidare. 
Irene Hillerhag från Värnamo, Lena Christiansen från Växjö och 
jag från Lagan. Två från norra och fem från östra ska tillsam-
mans med oss äntligen försöka ta hem pokalen till Småland.

Det är väldigt stimulerande att åka till 
andra banor och möta nya, roliga och 
trevliga golfvänner, inte bara från klub-
barna i vår närhet, utan vidga våra vyer 
lite grann. Det är lite enklare än seriespe-
let eftersom vi spelar i olika klasser och 
med hcp, så till nästa år ser vi gärna att 
fl er Lagandamer kommer med!
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Vinnare 2012 Onsdagstävlingar
 Eclectic - Gratis spel 2013
 Anette Johansson
2 maj Scramble
 Lena Lundberg

 Lotta Bäcklund
 Magdalena Fekete

9 maj Birdie namnam
 klass A klass Birdie
 Yvonne Skogsborn Ulla Sibner
16 maj Blomstergolf
 Karin Yngvaldsson
23 maj Damklubban
 Monica Södersten, Värnamo GK
30 maj Damernas vandringspris 1
 Barbro Holm
6 juni Short Lady Open
 Anette Johansson
13 juni Fyrklövern
 Christina Wass
20 juni Kometslaget
 Lena Åkesson
27 juni Damernas vandringspris 2
 Anette Johansson
4 juli LOFT-slaget
 Anette Johansson
18 juli Solstinget
 Birgitta Hasselgren
25 juli Damernas vandringspris 3
 Birgitta Hasselgren
8 aug Blåslaget
 Ewa Kjellsson
15 aug Skönhetsbogey
 Elisabeth Brandt
22 aug Bakslaget
 Anette Johansson
29 aug Damernas vandringspriset 4
 Ulla Sibner
5 sep Wulff Supplies Challenge
 Birgitta Palm
12 sep Damernas vandringspris 5
 Karin Pettersson
19 sep Avslutningsfi ghten
 Charlotte Ohlin & Camilla Alklid

Vinnare 2012 Dam-9an
 Poängjakten - Gratis spel 2013
 Siv Johansson
7 maj Scramble
 Anette Johansson & Eva-Maj Gustafsson
4 juni Greensome
 Gullvi Söderbaum & Åsa Larsson
20 aug Bästboll
 Heléne Nyman & Kerstin Svensson
3 sep 4-klövern
 klass: damer med handicap
 Karin Petersson
 klass: damer som är på G

 Kerstin Svensson

 Birgitta Palm

 Karin Pettersson

 Charlotte Ohlin & Camilla Alklid

Vinnare 2012 Dam-9an
 Poängjakten - Gratis spel 2013
 Siv Johansson

 Anette Johansson & Eva-Maj Gustafsson
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Hej från klubbchefen
Hej alla golfvänner. Då var det dags att summera 
ytterligare ett golfår. 

Detta år har präglats av regn och kyla och så här 
när man tittar bakåt var det väl max 14 dagar med 
fint sommarväder. Det har i sin tur tyvärr visat sig på 
antalet gäster och spelade ronder. 

Vi trodde mycket på den positiva trend vi hade i 
fjol på greenfee sidan, att vi skulle öka med minst 
100 tkr men så blev inte fallet utan vi håller knappt 
2011 års siffror när det gäller 18- och 9-hålsbanorna 
och på Pay & Playbanan tappar vi. 

På medlemsidan ser det lite ljusare ut, där ökar vi 
något och de som väljer att sluta är i princip naturliga 
avslut, folk flyttar, andra intressen, ålder mm. 

På nybörjarsidan ser det fortfarande mycket 
lovande ut och vi har utbildat ca 80 talet nya golfare 
och ökat på juniorsidan med 11 spelare. I tabellen 
ser ni fördelningen av medlemskap 2012 och 2011.

Dessa siffror talar sitt tydliga språk, att vi ligger på 
marginalerna både när det gäller intäkterna för green-
fee och medlemsavgifter. 

På kostnadssidan kan vi inte göra så mycket mer 
utan vi måste fortsätta att jobba offensivt med med-
lemsvård så att våra medlemmar stannar och att vi blir 
attraktiva för nya medlemmar. Vi måste även bli attrak-
tiva för greenfee gäster och tillgodose deras behov. 

En stor sak som vi noterat (genom gästundersök-
ningar och den stora medlemsundersökningen) är att 
vi är utspridda på ett stort område med bana, driving 
range, övningsområde och korthålsbana. Vi måste 
samla ihop alla våra enheter så att vi kan ha kontroll 
över dessa och få enklare hantering. 

Styrelsen har därför tillsatt två grupper som ska 
jobba med anläggningens utformande och med klubb-
hus och området runt omkring.

Med det nya beslutet som regeringen lagt att fär-
digställa E4:an ger det oss möjligheter att göra något 
riktigt bra och få en anläggning som passar vår kostym 
och behov.  Detta måste finansieras utan att medlem-
marna blir drabbade med höjda avgifter. Klubbhuset 
och dess område är gammalt och slitet och behöver 
en ansiktslyftning samt är i stort behov av underhåll. 

 2012 2011
Avgiftsfri 19 18
Fullv. medlemskap utan lån - AG 39 26
Fullv. medlemskap utan lån 97 80
Fullvärdig 542 569
Fullvärdig - AG 106 115
Greenfeemedlemskap - AG 9 9
Greenfeemedlemskap 257 204
Hedersmedlem 4 4
Medlemskap 9-hålsbanan - AG 10 9
Medlemskap 9-hålsbanan 147 145
Non-Residence 2 2
Nybörjare ej medlem 1 
Passiv 84 90
Totalt: 1 317 1 271

Detta har blivit eftersatt p g a att vi inte haft ekonomi att 
sköta det fullt ut som vi borde. Vårt mål är att 2015 ska 
Lagans golfklubb ha fått en ny kostym och vara ett naturligt 
val för såväl medlemskap som för greenfee spel samt en 
anläggning som ska vara attraktiv för träningsläger och spel 
för de som inte har så tidig vår start som vi normalt har.

Nytt för nästa år är att vi är i hamn med en ny plattform 
för vår hemsida, denna kommer att bli mycket bra både 
för medlemmar och gäster samt vara ett bra fönster utåt. 
Med den nya tekniken kommer den mesta informationen 
i framtiden att ske via hemsida, nyhetsbrev och e-post, 
därför vill jag påpeka ännu en gång om vikten att lämna 
rätt e-postadresser till oss på kansliet så att ni inte missar 
någon information. Jag har märkt att ca 20 % har felaktig 
eller ingen e-postadress registrerad.

Glöm inte höstmötet 29/11 kl. 19.00 - om du bryr dig 
om din klubb. Det är här som du kan påverka, göra din 
röst hörd och vara med om att ta rätt beslut för klubben 
och dess framtid. För handen på hjärtat det måste väl 
finnas fler som är intresserade av att vi ska ha en så bra 
klubb och verksamhet som möjligt än de 40 tal som brukar 
komma.  Det är lätt att ha åsikter men om vi som arbetar 
med klubben och dess styrelse inte får rätt input från er 
medlemmar hur ska vi då kunna ta rätt beslut och driva 
klubben mot de mål som Ni vill. 

SÅ OM DU BRYR DIG - MÖT UPP OCH KOM PÅ HÖST-
MÖTET 29/11 KL. 19.00

 Lennart Svensson/klubbchef Lagans golfklubb

På greenfee sidan ser det ut så här med intäkterna 
t o m september i år. 

 2012 2011
GF 18- & 9-hål 755 tkr 752 tkr
GF Pay & Play 184 tkr 209 tkr 
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Tävlingsåret 2012

Totalt har i år 1.760 deltagare var med i klubbtävlingarna, 
vilket är två mer än i fjol. I dessa siffror ingår inte Damer-
nas och Oldboys tävlingar. Klubben har dessutom arrage-
rat DM för äm/sambo, Damtouren västra och Scandia Cup 
regionkval för juniorer. Traditionsenligt är Golfveckan i juli 
året höjdpunkt som samlade nästan 1.000 deltagare. 

Lagandan bad att få en sammanfattning från Tävlingskom-
mittén. Fem frågor till Johan Wallin:

1. Hur länge har du varit ordförande 
- och vilka andra är med i kommit-
tén? 

- Det här var min tredje säsong 
som ordförande. I huvudsak är 
det jag, Magnus Persson och 
Peter Bodin som jobbar med 
tävlingarna. Under golfveckan har 
även Owe Robertsson hjälpt och 
Johanna Roubert har också ställt upp ibland.

 
2. Hur vill du sammanfatta 

tävlingsåret som gått? 
- Året som gått har 

varit rätt så blåsigt och 
regnigt men trots det 
så har deltagandet i täv-
lingarna varit helt okej.

 
3. Är det någon speciell 

händelse som du sär-
skilt kommer ihåg från det gångna tävlingsåret?

- Det har varit många roliga stunder under året men en 
riktig höjdare var festen på torsdagen under golfveckan, 
efter att shopen hade haft sin tävling.

 
4. Är det någon speciell önskan som tävlingskommittén 

har för den kommande säsongen? 
- Fler deltagare till KM!  Var inte rädda för att ställa upp, 

ALLA är välkomna...

5. Är det något ytterli-
gare du vill tillägga?

- Ett stort tack till 
mina medarbetare i 
tävlingskommittén, 
kansli/shop och 
banarbetarna!

Lagans tävlingssäsong sträcker sig från början av 
maj (Gökottegolf) till början av oktober (Birdiejakt). 

Text: Stefan Rydergren

Foto:  Lennart Svensson & Johan Wallin
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Gubbarnas torsdagsgolf börjar 
tidigt
Varje torsdagsmorgon, från början av april till slutet av oktober, kommer 
de inrullande på parkeringsplatsen.

De första kommer redan vid 7-tiden så att de hinner skriva ut 
sitt scorekort, betala sin startavgift och kanske övningsputta 
lite. Men framförallt så att de hinner ”tjöta” lite med de andra 
gubbarna.

För Oldboysen är den sociala samvaron före och efter 
golfrundan mycket viktig. Otaliga historier berättas – en del 
sämre somliga bättre, en del nya men de flesta gamla – och 
skrattsalvorna ekar i och utanför klubbhuset.

Bob Holmqvist och Dick Nilsson har för dagen ansvar 
för sekretariatet

Säsongens första frostmorgon försenar tävlingsstarten. Kent Thelander, 
Roger Nordin, Göran Skogsborn och Berndt Johansson väntar tålmodigt

Lottning av bollarna sker normalt 07.45 och kanon-
starten går 08.15. Efter rundans slut samlas flera av 
gubbarna för ett avrundningssnack. Som vanligt tror en 
del att ens egna bravader är av intresse för andra och 
de berättar ingående om sina slag och sina misstag. 

De som känner på sig att de spelar bra dröjer sig 
gärna kvar för att kolla sin poängtilldelning. Somliga 
har bettat med varandra och en och annan sedel byter 
därför ägare.

Oldboyskommittén fördelar uppgifter mellan deltagar-
na. Det handlar om vilka datum man skall sköta sekre-
tariatet, vem som skall ordna med resor, vilka som fixar 
avslutningsfesten eller när man skall arbeta på banan.

När detta läses är tävlingssäsongen 2012 avslutad 
och vi har börjat drömma om nästa år. Men en hel del 
av gubbarna fortsätter med vintergolf tills snön sätter 
stopp. 

Visst är golf en härlig sysselsättning!

Text & Foto: Per Gannerud

I rutinerna vid 
en tävlings-
morgon ingår 
att hälsa på 
alla gubbarna

 Ragnar Andersson, en av våra 
verkliga Oldboys, pustar ut efter 
ronden 18 augusti.

Rolf Bjuhr, Bo Carlsson och Bert Milling 
laddar inför H65-tävlingne på Tobo GK
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Oldboys tävlingssäsong 2012 är 
slut
Torsdagstävlingarna
Efter 22 deltävlingar är Oldboysmästaren 2012 utsedd. 
Efter 23 deltävlingar, från april till oktober, är resul-
tatlistan klar. Årets segrare och, därmed erövrare av 
titeln Oldboysmästare 2012, heter Bill Ögren. Segern 
var klar redan innan den sista deltävlingen och vi kan 
konstatera att Bill vann en överlägsen seger. Bill Ögren 
vinner för andra året i rad och är därmed troligen en 
av de framgångsrikaste oldboysgolfarna i klubbens 
historia.

Vid varje deltävling utdelas platspoäng till de femton 
bäst placerade spelarna. Segraren får 25 poäng och 
sedan faller poängen till 1 poäng för spelaren på 
femtonde plats. Varje spelare får räkna samman poäng 
i sina 10 bästa deltävlingar. Det innebär att om man 
segrar i 10 deltävlingar kan man därigenom få totalt 
250 poäng. I varje tävling delas dessutom ut en (1) 
bonuspoäng till den spelare som kommer i mål med 
det lägsta bruttoresultatet. 

Om man vinner allt under en säsong kan man alltså 
tillgodoräkna sig 273 poäng. Årets segerherre eröv-
rade totalt 200 poäng och han har hittills tagit poäng i 
18 deltävlingar. Detta är en oerhört bra prestation och 
det som imponerar mest på oss andra är den jämnhet 
som Bill visat upp under hela året. 

Årets tvåa, Ingvar Palm, har även han tagit poäng i 
18 deltävlingar men hans 10 bästa poäng summeras 
till 157 poäng. Sture Karlsson som länge legat trea blev 
i sista deltävling nerknuffad till en hedrande 4:e plats 
med 140 p. Årets bronsmedaljör blev istället Göran 
Skogsborn som med en formidabel spurt lyckades 
vinna de två sista deltävlingarna, tog bruttopoängen i 
båda dessa och därmed passerade Sture med 1 poäng. 
Han slutar alltså på 141 poäng. Kan Göran konservera 
formen över vintern blir han en svår utmanare om 
nästa års titel!  

Under säsongen har totalt 70 spelare tagit poäng i 
någon deltävling, cirka 90 tävlande har deltagit totalt.

Gubbaklubban och Golfresor
Förutom det egna spelet har oldboysgruppen deltagit 
i tävlingen om vandringspriset Gubbaklubban. I kamp 
med de övriga klubbarna i vårt golfdistrikt förlorade vi 
i år vandringspriset till Glasrikets GK. Till nästa år kom-
mer vi att göra allt för att åter kunna hänga Gubbaklub-
ban på väggen i vår restaurang.

Liksom varje år har vi gjort bussresor till andra 
klubbar, vi åker i tidig morgonstund och kommer hem 
i kvällningen. Antingen belåtna eller besvikna med 
våra resultat men alltid nöjda med gemenskapen och 
samvaron med de andra gubbarna. I år har vi besökt 
golfklubbarna i Ängelholm, på Hökensås och i Olof-
ström.

Vi har utfört en mängd arbeten på banan under 
ledning av greenkeepern. Varje vecka har en grupp 
gubbar gjort ett dagsverke utan ersättning. Insatsen 
uppskattas högt av ordinarie arbetsstyrka.

Vi avslutar årets golfaktiviteter med en gemensam 
middag den 13 november.

Gert Werner, 
Jan Ahlén 
och Hans-Åke 
Paulsson har 
jobbat på 
banan

Göran Gustavsson är på väg ut 
för att starta dagens tävling på 
hål nr 14

Text & Foto: Per Gannerud

Bo Carlsson har ett långt inspel på 14.e hålet

Ewert Sjöqvist gör sig klar - få’ se nu, har jag 
glömt allt?
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Spanienresan

1:a pris - En golfresa för två personer 
till Spanien och Spanienresan 2012 
års fi nal på Atalaya Park Golf Hotel 
& Resort. I resan ingår fl yg, transfer, 
boende, golf och halvpension. 

På prisbordet fanns även två Cad-
dieway golfbagar, Golfpaket för två 
personer till Ronneby Brunn med 
övernattning, frukost och greenfee på 

Ronneby GK, golfbollar, vintergolf-
handske mm. 

Det är andra året som vi arrangerar 
tävlingen och i år var det 56 lag som 
deltog (samma antal som förra året).

Årets tävling vanns av Fredrik 
Samuelsson och Johan Nordström. Ett 
stort grattis till er och lycka till i fi nalen 
i december!!!

Spanienresan är en partävling som spelas som 
fyrboll (bästboll) poängbogey.

Text & Foto: Johan Wallin

Pro Pricken har ordet
Klubben har visat sitt förtroende genom att förlänga 
och utvidga tränarrollen för mig fr o m 2013. 

Under året som gått har jag fått en 
mycket positiv bild av Lagans golf-
klubb och ser fram emot att jobba hos 
er kommande säsonger. Därför vill jag 
presentera mig lite närmare. 

Mitt namn är Lars Prick och kallas 
för ”Pricken”. Jag bor i Växjö och 
är 48 år gammal. 1985 började jag 
som golftränare. Jobbade på tre olika 
klubbar på västkusten under några 
år innan jag kom Växjö Gk 1991. Där 
stannade jag i 10 år. Vi hade många 
tävlingsframgångar med både elitlag 
och lag som spelade i Smålandsserien 
(sk ålderslag).

Under många år på 90-talet var 
jag aktiv inom utbildning av tränare i 
Sverige via PGA (Professional Golfers 
Association). Detta ledde till att jag 
anställdes på PGA 2001 och jobbade 
i Tylösand (Halmstad Gk) på PGAs 
kansli där. Jag var ansvarig för all 
tränarutbildning från grund till special-
tränarutbildning i tre år. 2001 föddes 
min dotter Melinda (hcp 37). Min fru 
Marie (hcp 35,5) som helst vill bo i 
Växjö så innebar detta att vi fl yttade 
tillbaka hösten 2003.

I samma veva ville min svåger bygga 
golfbana på sin mark i Rockatorp. 
Vilket gjorde att jag tog på mig att 
starta klubb och driva verksamheten. 
Detta var framgångsrikt, vi lyckades 
från 2004 till 2011 gå från 0 till 755 
st medlemmar. I våras 2012 sålde jag 
min del i driftsbolaget till min svåger 
som nu ville sköta anläggningen själv. 

Så nu ligger allt mitt fokus på Lagans 
golfklubb. Det är min förhoppning att 
kunna bidra med spelutveckling och 
utbildning till klubbens alla medlem-
mar. 

Jag har fått i uppdrag från styrelsen 
att skapa en utbildningsplan för klub-
ben, som därmed kommer att ligga till 
grund för kommande träningsaktivite-
ter på klubben. Jag vurmar också för 
medlemsrekrytering och hur viktigt 
det är att vara en attraktiv idrotts-
förening för både yngre och äldre. 
Detta tror jag säkrar allas vår golf på 
anläggningen Lagans Gk. Vi vet om att 
golfare lever längre än genomsnittet 
(5år) detta skall vi berätta för fl er. 

Vi kan se i backspegeln för året att 
vi har ökat antal medlemmar, ökat 

aktiviteten bland juniorer och att det 
fi nns ett stort intresse från icke gol-
fare att börja med golf. Så framtiden 
ser ljus ut.

Det fi nns även en del tävlingsfram-
gångar att rapportera. Henrik Nilsson 
vann på minitouren, Skydda Open 
som spelades på Ulricehamn Gk i 
september. Isac Thelander blev 12a i 
riksfi nalen Skandia Cup på Veckefjär-
den Gk. Linus Eklund, Linus Olsson 
och Johanna Roubert kämpar vidare 
på Skandia tour, regiontävlingar runt 
om i landet. Vi önskar alla dessa fort-
satta tävlingsframgångar inför 2013.

Jag önskar er alla ett bra golfår 2013 
och hoppas att vi ses.
 Med golfhälsningar
 Lars Prick
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Förändringsarbeten på banan

Ny bevattningsanläggning
Bevattningen på östra sidan E4 är från 70-talet och är inte datoriserad. 
Det innebär bland annat att green- och teespridarna ställs in för hand 
med ett antal s.k. bevattningsklockor samt att spridarna på fairway 
måste startas och stängas för hand på plats. Som alla förstår ett 
tidsödande och ineffektivt sätt att arbeta.  

Vid vårmötet beslutades därför att klubben skall investera 
i en mer ändamålsenlig anläggning för bevattning, som 
redan finns på den västra sidan om E4. I början av oktober 
började arbetet på 9-hålsbanan och därefter följer de fyra 
hålen på 18-hålsbanan, när denna stängs för säsongen. 
En ny matarledning från pumpstationen vid klubbhuset 
till kulverten under E4:an kommer också att läggas 
ned, för att förbättra kapaciteten väster om E4.  

Det mesta av arbetet utförs av egen personal, 
med bistånd av en maskinist och en arbetsledare 
som är specialiserade på denna typ av arbete.  
Om vädret är gynnsamt planeras allt arbetet 
vara avslutat till mitten av december.  Är du intres-
serad av mer detaljer om bevattningsanläggningen går det 
bra att läsa i Lagandan 1, 2012 som finns tillgänglig på hemsidan.

Två omfattande arbeten på banan har påbörjats. På östra sidan om E4, 
mot klubbhuset, installeras en ny bevattningsanläggning och på den väs-
tra sidan kommer SydVästlänken att påverka en del hål. För att få aktuell 
information om dessa arbeten hänvisar styrelsen till årets höstmöte. 

SydVästlänken går genom golfbanan 
SydVästlänken är Svenska Kraftnäts största och 
enskilt viktigaste nätinvestering. Projektet syftar 
till att förstärka växelströmsnätet, öka driftsäker-
heten och förbättra överföringskapaciteten till 
södra Sverige och mellan Norge och Sverige.  

Kabeln kommer att grävas ned i anslutning 
till E4:an och påverkar ett antal hål på banans 
västra sida. Sträckningen kommer 
att skära igenom banvallen vid hål 
12 och gå bakom green på hål 
11. Därifrån går kabeln mellan gul 
och röd tee på hål 15 vidare mot 
viltstängslet vid E4 och följer skogs-
dungen till vänster om dammen på 
hål 15 (en del skog kommer att fäl-
las). Sträckningen fortsätter framför 
tee på hål 16, rakt över tee 3 och 
drivingrangen. Arbetet har påbörjats 
längs E4:an och inleds på golfbanan 
den 1 november. Elkabeln beräknas 
vara på plats i början av januari, där-
efter återstår återställningsarbete. Hål 3 kommer 
att få en helt ny tee som blir ca 1½ meter högre. 
Även hål 15 kommer att få ny gul och röd tee. 

Bilderna visar att det är riktiga doningar som skall grävas ned. En 20 
meter bred arbetsyta krävs för att fordon skall komma fram på ena sidan 
diket och ge plats för schaktmassor på den andra sidan.  Varje kabelrulle 
innehåller 900 meter! För mer information, läs på www.svk.se

Text & Foto: Stefan Rydergren

Text & Foto: Johan Wallin
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LAGAN 

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Ahlsell AB  •  AP&T Press Systems  •  Anticimex  •  Bjerstafs 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  •  Svetruck AB  •  Strålfors AB  •  Tenneco 

Automotive Sweden AB  •  Woodcon  •  Wulff Supplies AB

Lagans GK vill tacka sina samarbetspartners!

Till sist…  

Ny fakturerings-
rutin 2012-2013

Detta för att ni medlemmar ska kunna få en chans att göra de 
ändringar ni vill innan den sista december som är sista dagen 
för ändring av medlemsstatus för nästkommande år enligt vår 
stadga § 11. Förfallodagen kommer inte att ändras utan är sista 
februari som vanligt.

Vi vill också puffa för möjligheten att lägga medlemsavgiften 
på autogiro. Detta innebär att ni delar upp avgiften i 10 lika 
delar och det känns kanske inte så tungt som att betala hela 
avgiften på en gång. 

Om ni vill detta så kontakta oss på kansliet så hjälper vi er 
med detta. Det kommer också att finnas en länk på hemsidan 
för att anmäla sig till autogiro.

Vår faktureringsrutin kommer att 
ändras och vi kommer att fakturera 
första veckan i december. 

Kallelse till höst-
mötet

Härmed kallas du till ordinarie höstmöte torsdagen 
den 29 november, kl 19:00 i Lagans Golfklubbs 
restaurang. 

Program:
- Diplom till alla klubbmästare delas ut
- Vandringspris till Parkanders minne delas ut
- Höstmötesförhandlingar 
- Kaffe

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på klub-
bens hemsida och på anslagstavlan i klubbhuset.

Till samtliga medlemmar i Lagans 
Golfklubb! 
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