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Nu är säsongen igång på 
allvar och vi får mycket 
beröm för banan av våra 
gäster. 

Lite nya ansikten kommer ni 
att möta i kansliet i år. David 
Ahlin, som ni säkert känner 
igen från förra året, kommer att 
jobba hela sommaren. Carin Fri-
stedt kommer att jobba halvtid 
så länge Maggan är sjukskriven. 
Christofer Hansson, som är ny 
intendent, kommer ni också att 
stöta på i kansliet.

Kansliet kommer att vara 
bemannat vardagar mellan 
08.00-17.00. Tidsbokning + 
övriga ärenden kan göras per 
telefon 0372-35460 mellan 

08.00-15.00 på vardagar. För att 
underlätta för kanslipersonalen 
ber vi er om att i största möj-
liga utsträckning boka era tider 
samt sköta tävlingsanmälan 
via golf.se eller via terminalen i 
klubbhuset. 

Tävlingsfria helgdagar kom-
mer spelare från Elitlaget att 
bemanna kansliet mellan 09.00-
13.00 för att i första hand ta 
emot greenfeegäster. 

Kolla gärna in vår nya hem-
sida: www. lagansgk.se

Vi ses!

Kansliet
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För en tid sedan kunde man 
i Smålänningen se härliga 
bilder på ungar som plockade 
skräp i vår fagra natur. 

De slog ett slag för kampanjen 
Renare Ljungby. Småknattarna 
såg ut att trivas med skräpplock-
ningen och de kommer säkert 
aldrig att kasta något skräp i 
naturen.

Härom helgen, någon gång 
mellan hägg och syren, när gräset 
var grönt och det mesta stod i 
blom på vår fina golfbana, kom 
vår boll till utslagsplatsen på 
hål 15. Jag blev på ren svenska 
förba—t trött. Trött över att det 
låg två tomma ölburkar på mar-
ken invid bolltvätten. Någon eller 
några hade troligen burit med sig 
bärsen i 14 hål, orkat att öppna 
dem, orkat att lyfta armen för 

att dricka ur dem, men inte orkat 
att bära hem tomburkarna igen. 
Skräp i dubbel bemärkelse!! 

Jag försökte finna en  positiv 
förklaring till det hela, men jag 
blev istället bara trött. Trött på 
folk som inte kan ta hand om sitt 

eget skräp. Skärpning ni få som 
skitar ner vår fina golfbana. För 
ni är tack och lov inte så många. 
Men jag orkade i alla fall att bära 
med mig dessa tomburkar till 
soptunnan något hål längre fram, 
utan att falla ihop av trötthet. För 
sämre kondition har man inte.

Man blir så trött...
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Text: Christofer Hansson
Bild: Ulla SibnerMitt namn är Christofer...

Jag har varit medlem i La-
gans Golfklubb i 20 år. Gröna 
kortet tog jag vid åtta års ålder 
tillsammans med min pappa. 
Vi slog några slag på driving 
rangen och fick sedan klarteck-
en att gå ut på banan. Det var 
lite enklare på den tiden!

Som knatte och junior till-
bringade jag otaliga timmar 
tillsammans med golfkompi-
sarna på Lagans GK. De flesta 
sommarlovsdagarna fick vi 
skjuts till banan vid kl 08:00 
och sedan var det spel och trä-
ning för hela slanten. När solen 
gick ner kom föräldrarna och 
hämtade hem oss. Självklart 
gav alla dessa timmar på banan 
resultat. Handicapet sjönk och 
jag lyckades vinna en och an-
nan tävling. Det blev seriespel 
med Lagans GK:s elitlag och 
riksfinal i Sparbanken Cup (da-
gens Skandia Cup) mm. 

Som 15-åring tog fotbol-
len över men golfen har alltid 
varit högprioriterad. Att jag nu 
får chansen att jobba med min 
stora hobby är väldigt inspire-
rande. 

Jag hoppas att min golf-
bakgrund tillsammans med de 
erfarenheter jag samlat på mig 
genom utbildning och arbete 
ska hjälpa mig i mitt arbete 
som intendent. Att efterträda 

Stefan Hjelm, mitt i högsäsong, 
blir ingen lätt uppgift men jag 
ska göra mitt bästa. 

Vi ses!
Christofer Hansson

Christofer skingrar de mörka molnen.

Mitt namn är Christofer Hansson, jag är 28 år och ny intendent på Lagans Golfklubb. 
Jag bor sedan ett år tillbaka i Lagan med sambon Jenny och sönerna Max och Måns.
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Kommittédagen
Styrelsen ordnade för första året en 
kommittédag med golf lördagen den 29 april.

Detta är ett initiativ för att alla kommitté-leda-
möter ska kunna lära känna varandra lite bättre.

Eftersom våren varit lite seg i år blev det tyvärr inte 
så många deltagare som ”tävlingskommittén” hade 
hoppats. Dagens tävlingsledare Annelie Roubert och 
Lisbeth Gustavsson gjorde det bästa av situationen 
och skickade ut oss 25 deltagare i ett först ganska 
behagligt väder. Men tyvärr dröjde inte länge förrän 
regnet började. 

Men trots detta kämpade vi på, en del av bytte till 
och med kläder efter nio hål men de nya blev lika 
våta. Trots det dåliga vädret hade vi en trevlig runda 
på en fantastiskt fin bana.

Mycket arbete har under våren lagts ner för att 
dränera banan på ”andra sidan”. Ny fin sand i alla 
våra bunkrar och som vanligt har vi bland de bästa 
greenerna i hela Småland än så länge. 

Efteråt samlades vi i restaurangen och fick en 
genomgång av Annelie och Lisbeth av kommande 
säsong.

Efter prisutdelningen var alla nöjda och glada och 
njöt av den goda maten och den trevliga samvaron.

Vi fick även en mycket trevlig keps som det står 40 
år och ideell på.

Finns att hämta på kansliet av de kommittémed-
lemmar som inte kunde vara med denna trevliga 
lördag.

Vi som var där tackar för ett trevligt initiativ och 
hoppas detta ska bli ett återkommande engagemang 
och att vi blir fler till nästa år. Kanske blir det då 
med respektive, som kanske tycker vi lägger ner för 
mycket tid på vårt ideella arbete.

Tack alla ni som ställer upp och arbetar ideellt i 
klubben och lycka till med årets aktiviteter.

Om någon känner att de skulle vilja vara med i vårt 
glada gäng kontakta kansliet där vår nye intendent 
Christofer kommer att ta hand om oss alla.

Samtidigt vill vi tacka Stefan för att han alltid med 
ett glatt humör ställt upp och hjälpt alla oss ideellt 
arbetande medlemmar i klubben på ett fantastiskt 
sätt, lycka till med Ditt nya arbete och välkommen 
att spela när Du vill på vår fina bana.

Några golfare värmer upp med lite puttar.

Lite regn får man väl tåla...

Dags för start!

Text & bild: Ulla Sibner
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På Kristi himmelfärds dag är 
det gökotta på golfbanan.  
Traditionsenligt skjuts start-
skottet klockan sju på morgo-
nen. 

Kanonstart! Runt om på alla hål 
finns vi utspridda alla vi morgon-
pigga golfare. Troligen lite segare, 
lite tröttare och mycket stelare. 
Men lika entusiastiska och förvän-
tansfulla som vanligt …åtminstone 
under de första hålen.

I år lovade inte väderleksrappor-
ten på kvällen innan något hög-
tryck precis. Nej det skulle bli regn 
och kanske t.o.m. mycket regn. 
När vi stod på tee på morgonen så 
var det mulet blåsigt och lite kallt. 

När vi var inne på andra hålet 
kom regnet och det bara tilltog. 
Men lika fort som det kom blåste 
det också bort. Så efter fyra spe-
lade hål var vädret helt okej för 
alla gökotte-golfare. Lite kyligt 

och ganska blåsigt, men ändå 
trivsamt.

I den byiga vinden fick vi särskilt 
lyfta på kepsen för Ola Anders-
son (34p), Simon Widén (42p) 
och Magdalena Fekete (36p) som 
segrade i sina respektive klasser. 
En särskild eloge till Simon Widén 
som med sina 42 poäng var out-
standing alla kategorier. 

Gökottegolfen
- en tidig tradition

Segrare B-klassen: Simon Widén, segrare A-klassen Ola Andersson och segrare C-klassen: Magdalena Fekete.

Text & bild: Ulla Sibner

Restaurang och kiosk är 
öppen alla dagar kl. 9 - 19.

Vardagar serveras lunchbuffé 
kl. 11.30 - 14.30 och den 
kostar 70:- (65:- mot 
kupong)

På helgerna serveras 
helgspecial.

Har ni önskemål om extra 
öppettider kan ni e-posta till: 
info@gyllenerasten.se eller 
ringa till restaurangen på 
0372-353 08

Restaurangen
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KM i puttning
Söndag den 9 juli klockan 10.00

Anmäl dig till KM i puttning. Vem är klubbens bästa puttare? Vi tävlar i 
27 hål puttning med matchspel som avslutning. Alla kan vara med!

Hur mycket sand läggs det i bunkrarna varje år?
Ett normalår cirka 30-40 ton, i samband med att vi 

går igenom bunkrarna lite noggrannare i år hamnar 
det nog på cirka 100 ton när vi är klara. När vi gräver 
om i sanden och fyller på tar det ett tag innan san-
den sätter sig, så bollarna pluggar sig nog lite.

Hur mycket gödslas det?
Gödselmedlet varierar i NPK (kväve/fosfor/kalcium) 

beroende på årstid. Greener och krage på 18-håls-
slingan och putting green är ungefär 10 000 m2. Vi 
lägger på cirka 125 kg per gång, vilket är cirka 6-7 kg 
gödsel per green, cirka 8 gånger per år. Tee 175 kg,  
5 gånger per säsong och fairway 6 000 kg 1 gång. 

Vi brukar ha en egen måttstock när det gäller att 
gödsla greener, d v s när vi inte fyller korgarna på 
klipparen på 3 greener är det dags igen.

Hur ofta vertikalskär, djupluftar och hålproppar ni 
greenerna?

När tillväxten i gräset har kommit igång vertikal-

skär vi var fjortonde dag. Djupluftning sker 3 gånger 
per säsong, vilket är ett tidskrävande jobb som tar 
ungefär 1 timme per green. Hålpluggning gör vi  
2 gånger per säsong.

Vilka klipphöjder har vi på banan?
Under högsäsong klipper vi på följande höjder:
Green 4-5 mm, 6-7 gånger per vecka
Tee-krage 10 mm, måndag-onsdag-fredag
Fairway 40-50 mm, rullande
Bunkrar 1-2 gånger per vecka

Varför använder vi mattor på tee ibland?
Våra tee är inte så stora, om vi skulle spela grästee 

jämt skulle de fort bli nedslitna. När det är regnpe-
rioder blir de söndertrampade, så för att spara tee 
använder vi mattor.

Head green keeper
Magnus Karlsson

Lite om banan

Banarbetarna 
Leif och Ove
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Text: Jan-Erik Åkesson

Bill Ögren visade var skåpet 
skulle stå då Gubbaklubban 
avgjordes på Lagans GK den 1 
juni. 

Han vann tävlingen på 68 slag 
netto och får väl därmed anses 
vara i solid högform. Tävlingen 
lockade hela 119 spelare från 
Alvesta, Glasriket, Växjö, Älmhult, 
Lidhem och Lagan. Av dessa kom 
hela 45 spelare från Lagans GK. 
Detta var Gubbaklubbans andra 
tävling för i år, den första gick på 
svårspelade Älmhults GK. 

Laganspelarna leder nu efter 
hemmasegern med 11 slag efter 
att man tagit in hela 23 slag på 
hemmabanans välansade spelytor. 
Gästerna var mäkta imponerade 
av Laganbanans skick och man 
konstaterade samfällt att bättre 
greener finns för närvarande inte 
i regionen. Lagans banpersonal 
kan därmed ta åt sig den mesta 
av äran samtidigt som man skall 
ha en vis tur när hösten blir vinter 
och vintern blir vår. Bra jobbat, 
grabbar!

En Gubbaklubba, var den än 
arrangeras, är en härlig upple-
velse med full aktivitet, positiva 
människor och friskvård av bästa 
märke. Det är svårt att tänka sig 
någon annan sport där man får 
ut så mycket av social samvaro, 
motion, spänning, glädje, varvat 
med en och annan svordom. Det 

är en totalupplevelse även sett 
med objektiva ögon. En tävling av 
detta format ställer stora krav på 
arrangören vad gäller service, bana 
och annat. Vädret som förresten 
var kanonbra under tävlingen kan 
ingen råda över, men även vid 
usel väderlek ställer våra äldre 
gentlemen mangrant upp. Är man 
anmäld så är man, en hederssak i 
dessa led som ingen får en tanke 
att tvivla på.

För att få en effektiv tävling 
startades det från både 1:an och 
10:an. Logistiken, ett nyare och 
finare namn för att ta sig ut till 
start på hål nr 10, fungerade bra 
trots att det är svårt för våra 
gäster att hitta tjyvvägarna ut till 
10:an. Men detta löste tävlings-
ledningen genom att hemmaspe-
larna guidade. Sedan tog Manne 

Johansson väl hand om dem på  
10:an, önskade dem lycka till och 
såg till att de kom iväg i tid ner 
mot dammarna.

Gästerna var som sagt impone-
rade av vår fina bana, den är för-
utom det goda skicket lättgången 
och ärlig, som man säger i golf-
kretsar. En och annan besvärlig 
ruff som behöver rensas upp finns 
dock här och var, men på det stora 
hela var det som sagt bara beröm.

Vad vore en Gubbaklubba utan 
en rejäl efterfest, prisutdelningen 
alltså. Hela 60 av spelarna stan-
nade kvar till denna och ALLA fick 
pris. Bill fick förstapriset efter sin 
kanonrunda som förutom golfspel 
också innehöll att vara behjälplig 
med kaffebryggning då han varje 
gång passerade kiosken. En av våra 
hemmaspelare hade välvilligt sett 
till att övergöda prisbordet och 
som någon sa: - Jag brukar aldrig 
någonsin få pris utom när det 
lottas ut, men nu fick jag ett ärligt 
pris så då blir frugan ”go och gla”.

Det gjordes många fina resul-
tat under tävlingsdagen, några 
kunde kanske gjort bättre ifrån 
sig kanske genom att träna mera 
eller byta utrustning, men alla var 
säkert överens om att det haft en 
härlig dag på Lagans Golfbana.

Gubbaklubban
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Text & bild: Ulla Sibner

Sedan jag hoppade av Damer 50-laget har det 
tyvärr blivit lite si och så med min golfträning.

Tog mig själv i kragen och åkte ut till Drivingrange 
för att åtminstone försöka hitta min gamla sving som 
förr gav mig så många trevliga rundor och ganska 
bra resultat.

Hittade ett helt gäng som slog sina första stapp-
lande slag mot sitt nya fritidsnöje.

Två små bröder Ton och Kevin fick mig att undra 
om jag någonsin kommer att komma ner till hcp 18 
igen.

De tränade och slog jättefina slag och jag önskar 
dem lycka till.

Bestämde mig för att gå en träningsrunda på 
Pay&Play och väntade in ett glatt ungt gäng med 
två killar och en tjej som skulle ut och träna. De hade 
inget emot att jag gick med dem och vi hade en skön 

eftermiddag på vår helt fantastiska Pay&Play. 

Banan är mycket väl i ordning och har fantastiskt 
fina greener. Tyvärr blev det inga birdies men rätt så 
många par.

Jag tackar Helen, Tony och Fredrik för en mycket 
trevlig eftermiddag och hoppas vi snart ses på 18-
hålsbanan.

Tackar banpersonalen för att ni sköter vår fina 
Pay&Play så bra.

Tack för en 
trevlig söndags-
eftermiddag på 
Pay&Play
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Text: Martin Pettersson
Bild: Ulla Sibner

Under 2006 bedrivs träning för 
Smålands Golfförbund på ung-
domar som är 14-15 år. Denna 
träning bedrivs på Växjö, Lagan, 
Jönköping och Gränna. Träning 
sker under hela året, alltså även 
vinterträning inomhus.

De som är uttagna till denna 
satsning är de bästa ungdomarna 
i småland födda 1991 och 1992. 
Från Lagan är Caroline Olsson ut-
tagen!

De spelare som tränade i Lagan 
den 13 maj var: Pontus Hallberg, 
Hanna Olofsson, Jacob Gillner, Carl 
Andersson, Sebastian Westerling 
och Caroline Olsson

Vi hoppas och tror att någon av 
dessa spelare fortsätter träna golf 
och utvecklas till en ny stjärna!

Smålandslaget 2006
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Krögarns tävling
Vann gjorde Ola Andersson i A-klassen, med 67 slag. 

B-klassens segrare hette Viktor Ekdahl och c-klassens 
dito hette Thorbjörn Wass.

Tävlingsledare Ingemar Nilsson.

Entusiaster på gång!

Krögare Knöös och Ingemar Nilsson håller i spakarna.Ola Andersson

Färgtema/Ljungby Golv 1 maj

2:a pris Johan Wallin och Magnus Persson

1:a pris Tony Persson och Daniel Lindh

3:a pris Peter Kardum och Jonas Karlsson

Lagandan 3 2006 • ��
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LAGAN 

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Till sist…

Vår intendent Stefan Hjelm har beslutat att gå 
vidare i sin karriär och flytta söderut till Skåne.

Jag vill tacka Stefan för de tre år han ägnat sig åt 
Lagans Golfklubb som intendent. Han har lagt stor 
energi på att utveckla vår klubb och hela sin själ på 
att tillmötesgå våra medlemmars och gästers ön-
skemål om att få valuta för att spela på vår bana.

Stefan har med sitt stora engagemang och sin 
höga servicegrad starkt bidragit till att marknadsföra 
Lagans Golfklubb och skapa en positiv kommunika-

tion mellan medlemmar och gäster.

Jag önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär, 
vilket jag är övertygad om att han kommer att klara 
galant.

Samtidigt vill jag också passa på att hälsa Stefans 
efterträdare Christofer Hansson välkommen till klub-
ben och önska honom lycka till i sitt nya jobb.

Bert Nordholm 
Ordförande

Ett stort tack till Stefan Hjelm.

Det är återigen dags för vår Golfvecka som 
startar måndagen den 10 juli. Det finns alla 
förutsättningar för att vi återigen skall få en 
fin och trevlig vecka tillsammans. Banan är i 
topptrim och vi har haft goda möjligheter under 
våren att träna i alla sorters väder, kyla och regn, 
värmebölja och torka.

Golfveckans spelschema följer tidigare vinnande 
koncept och inleds på måndagen med SVETRUCKS 
poängbogey följt av STRÅLFORS Irish Greensome. För 
de som har krafterna kvar blir det LJUNGBY ELTJÄNSTS 
sedvanliga 36-hålaren på onsdagen. Ny partävling på 
torsdagen då vi spelar SHOPENS foursome. En nog så 
krävande tävlingsform där man slår vartannat slag och 
skyller på medspelaren då det går dåligt. 

Vid fredagens scramble, där KALMAR INDUSTRIES är 
sponsor, har vi en nyhet i år, nämligen att det måste 
finnas en spelare från klass A, B respektive klass C i bol-
len. Detta gör man för att spelarna i de olika klasserna 
skall få möjlighet att spela tillsammans. Du som inte 
har någon att spela med noterar ditt namn på en lista 
i kansliet så blir du inlottad i någon boll. Scrambletäv-
lingar brukar dra ut på tiden så det gäller att hålla ett 
högt men avstressat tempo.Golfveckan avslutas sedan 
med ELECTROLUX bästboll i 2 klasser.

Dagarna kommer som vanligt att bli långa, men 
tävlingskommittén är väl förberedda för detta. TK är 
tacksamma för att scorekorten är läsbara då de lämnas 
in. Glöm inte att notera båda scorerna vid bästbol-
len annars väntar diskning bakom knuten. Kontrolläs 
scorerna! Anmälan sker som vanligt via terminal, kansli 
eller på Internet. Anmäl dej i god tid så du inte riskerar 
att missa tävlingen.

Tidigare deltagarrekord lyder på 1458 spelare och är 
från 2003. Vi eftersträvar inte att slå nytt rekord men 
hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att 
spela tävlingar under Golfveckan. Vi hoppas framförallt 
att våra nya medlemmar infinner sig på 1:a tee. För det 
är både kul och spännande att tävla samtidigt som det 
är ett ypperligt tillfälle att träffa nya människor.

Vårt tält kommer att finnas på plats där du får tillfälle 
att snurra på korvhjulet. Behållningen går oavkortat 
till Cancerfonden liksom den extra 10:a som vi 
tar ut i startavgift.

Välkomna till Golfveckan och glöm som 
vanligt inte greenlagaren.

Golfveckan, vecka 28

Text: Jan-Erik Åkesson


