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Catarina

Årets golfvecka går till historien som en av de varmaste
och soligaste vi upplevt. Några droppar regn på fredagen
gav bara en skön svalka. Den långvariga torkan hade
förvandlat banans fairways till något som påminner om
linksbanorna på de brittiska öarna. Bollen rullade extra
långt och det hårda underlaget bjöd på en del oväntade
studsar. Greenerna var i perfekt skick och området runt
dessa och tees var i fint trim.

Antalet starter i år blev 721, vilket var något färre än i fjol,
men då hade vi sju tävlingar mot årets sex. Detta är ett
bevis på att golfveckan fortfarande är ett mycket populärt
evenemang.

Glädjande är också att antalet gäster har ökat med
representanter för inte mindre än 31 olika klubbar från
Uppsala i norr till Barsebäck i söder. Totalt antal starter av
gästande spelare var 117 stycken, 16% av totalt antal.
Värnamo toppade med 21 starter och Eda följde därefter
med 11 starter.

Prisutdelningen flyttade ner i markplanet, det visade sig
vara ett bra beslut. Samvaron före, under och efter rundan
i anslutning till Bistro 19´s servering blev mycket
uppskattat. Skönt ”häng” med gamla och nya
spelkamrater.

Antal startande i respektive tävling

1 Ohlsson Rör Scramble 168

2 LGR Företagrevision Irish Greensome 144

3 Golfhäftet Trophy greensome 140

4 Electrolux Bästboll 136

5 Swetruck Singel 92

6 ELTT´s Eclectic 41 Thomas, Jonny och Johan – några 
av nyckelpersonerna under 

golfveckan



Catarina

- Det är roligt att konstatera att golfveckan blev en stor succé, säger Per

Gannerud, klubbens ordförande. Som alla säkert förstår ligger det mycket

arbete bakom ett så omfattande arrangemang.

- Styrelsen vill därför tacka alla som medverkat under veckan till ett fint

genomförande och med stort engagemang. Thomas Wester, spindeln i nätet

i det mesta kring golfveckan, Jonny Karlsson med sin personal som fått

banan i fint skick och tävlingskommittén med Johan Wallin i spetsen. Vid

prisutdelningarna har tack till våra sponsorer framförts och styrelsen

instämmer i detta. Utan er medverkan hade golfveckan inte blivit till vad

den är. Bistro 19 skall givetvis också ha ett stort tack för god mat och lite nya

”grepp”, som jag är övertygad om att alla gillade.

Golfveckans förstapristagare 2018
Tävling Klass A Klass B Klass C

Swetruck singel Caroline Olson Thomas Carlsson Gunnar Ferm

LGR´s  Irish Greensome Hans Strandqvist Camilla Alklid

Mandus Strandqvist Peter Salomonsson

ELTT´s Eclectic Arvid Ränkeskog Lennart Wallenborg

Golhäftet 
Trophy Greensome Charlotte Ohlin

Roger Johansson

Ohlssons Rör Scramble Peter Kardum

Linus Olsson

Linus Eklund

Mixad klass Ej Mixad klass

Electrolux Bästboll Evelina Ekenberg Anton Kroon

Peter Ekenberg August Kroon
Arvid Ränkeskog och Evelina Ekenberg.

Gästspelare från Eda som tog var sin 
förstaplats

Bistro 19 i hetluften på Golfveckan
Krögare Rickard Liljeholm med personal hade mycket att
göra under golfveckan. Grillbuffén på uteplatsen blev en
lyckträff, mycket att välja mellan från grillen och massor
av tillbehör.
De som föredrog dagens rätt kunde äta den på balkongen,
där det också fanns pytt, hamburgare och sallader som
alternativ. God mat och professionellt bemötande bidrog i
hög grad till att helheten för golfveckan blev så positiv.

På Instagram – Lagans GK finns foton på alla pristagare under  hela veckan


