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- Varför får jag inte mer slag med den nya bansträckningen?
Det här var en fråga som kom upp i medlemsenkäten ifjol. Vi
kontaktade Lars Bergenholtz, klubbens sakkunnige i ärendet. - Det är
inte helt lätt att på några korta rader förklara vad som påverkat
slopevärdet på vår bana. Många faktorer ingår vid banvärderingen 1.
mätning av banans faktiska längd, banans olika klipphöjder mm. 2.
analys av faktorer som påverkar banans effektiva längd och 3. analys
av faktorer som påverkar banans svårighetsgrad. Inte så lätt att
förstå, men är du intresserad rekommenderar jag att du läser länken:
Banvärdering enligt slopesystemet.
- En grupp från Golfförbundet besökte banan vid två tillfällen. Två

personer gjorde längdmätningen och efter detta kom en grupp på 8
man och bedömde hur vår bana såg ut.
Dessa värden, både de uppmätta och de visuella bedömningarna
läggs sedan in i ett dataprogram som räknar ut banans slopevärde.

Medlemsinformation från Styrelse och Kommittéer i Lagans GK

Lars Bergenholtz

Slopevärderingsgruppen i arbete
… så här blev resultatet

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, gav det glädjande 
besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge: Golf godkänns som friskvårdsbidrag.
Svenska Golfförbundet har fått besked från Skatteverket att beslutet innebär följande:
• Domen kvalificerar golf som "motion eller friskvård av enklare slag", vilket är grundregeln för 

friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det 
för i princip all form av golfspel och träning.

• Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som 
bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.

• Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som 
friskvårdsförmån.

• En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga 
möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

• Reglerna gäller från den 1 januari 2018
Läs mer på Golfförbundets hemsida, följ länken: Info om friskvårdsbidrag för golf

http://www.lagansgk.se/se/banorna
http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/friskvardsbidrag/


Damkommittén informerar
Nya Lagandan kommer fortlöpande att informera om de olika kommittérnas
aktiviteter. Först ut är Damkommittén (DK), där Carina Kronstedt, lämnar
följande information:

- Efter avslutad säsong i fjol skickade vi ut en enkät till alla damer i klubben.
Syftet var att få svar på ett antal frågor bl.a. om den gångna säsongens
tävlingar. Utskicket var ett sätt att komma i kontakt med alla damer, även de
som normalt inte är med på våra aktiviteter eller på avslutningsträffen.

Vi fick dock bara 32 svar, vi hade givetvis hoppats på flera. Rent statistiskt har
antalet starter minskat de senaste åren. Vad beror det på? Det kan väl inte
bara vara vädrets fel? – I korthet kan vi se av svaren att:
• Önskemålen är att tävlingarna förläggs dagtid, sen eftermiddag eller kväll

på vardagar.
• Man är nöjd med mixen på onsdagarna, singel- och partävlingar.
• ”Damnian” på måndagar behöver öka speltempot. Bra med drop-in och

samkväm efteråt.
• Intresset för tävlingar i Smålands Golfförbunds regi är lågt i vår klubb. I

enkäten svarade man, att det att beror på att tävlingarna spelas på helger.
Några anser sig inte vara tillräckligt duktiga för att vara med.

- Vid upptaktsmötet i april hoppas vi på stor uppslutning, då årets aktiviteter
presenteras och en sammanställning av enkäten kommer att redovisas.
Dessutom kommer DK´s verksamhetsberättelse för 2017 att finnas tillgänglig
vid vårmötet den 22 mars, avslutar Carina sin berättelse.
År 2018 har damkommittén följande medlemmar: 
Carina Kronstedt, Lotta Bäcklund, Birgitta Palm, Catarina Sandahl, Marie
Rönndahl och Sara G Karlsson
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Lotta och Carina

Catarina och Birgitta

Marie

Vildsvin har bökat upp fairways
Runt årsskiftet hade vi besök på banan av
vildsvin. De har vänt upp gräset på ett antal
fairways bl.a. på hål 4, bakom green 5, hål 15
och 16. Förhoppningsvis kan det åtgärdas
genom att vända tillbaka torven, men just nu
är det snö på banan. Lyckligtvis har inga
greener blivit angripna. Vi håller tummarna
för att grisarna hittar andra ställen att böka på
i fortsättningen.

Sara


