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Fokus i detta nummer av La-
gandan, ligger självklart på 
Golfveckan. Trots ganska stora 
regnmängder var banan i gott 
skick och stämningen på topp. 
Resultaten var som vanligt väl-
digt blandade.

Nu närmar sig hösten och vi 
står som värd för Skandia Tour 
Riks 24-26/8 samt Junior SM 
för klubblag 28-30/9. Lagans 
GK besöks då av den svenska ju-
nioreliten så ta tillfället i akt att 
titta på riktigt bra golfare. Att 
arrangera tävlingar med sådan 
dignitet gynnar klubben. Vi har 
tillfälle att visa upp vår klubb 
och bana och därmed attrahera 
fler gäster på sikt.

På tal om gäster så är green-
feeintäkterna på ungefär sam-

ma nivå som förra året. Tyvärr 
har ju vädret den senaste tiden 
inte varit det bästa men när det 
vänder hoppas vi på många be-
sökare. Greenfeeintäkterna är 
en stor och viktig post på in-
täktssidan och vi hoppas alla 
medlemmar hjälper till att locka 
gäster till vår bana.

Hemsidan blir alltmer välbe-
sökt med ca 300 besökare/dag. 
Vår målsättning är att hemsidan 
ska vara så informativ att med-
lemmar och gäster kan hitta all 
tänkbar information om klub-
ben och banan. Har ni ideér och 
förslag på hur vi ytterligare kan 
förbättra hemsidan är ni väl-
komna med dessa.

Med vänliga hälsningar
Kanslipersonalen

Om ni spelar foursome och din medspelare slår 
sitt utslag out of bounds skall du slå nästa slag 
från den tee medspelaren slog ut. Det betyder att 
en kvinnlig spelare får slå från gul tee om part-
nern är en man. Och vice versa.
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Tyvärr har banan under sommaren 
drabbats av skadegörelse. Någon/några 
har slagit upp torvor på greenerna samt 
slagit sönder sandspannarna vid tee.

Skadegörelse på banan!

Henrik har tyvärr meddelat att han beslutat att 
lämna vår klubb för att ägna sig åt annan verksam-
het.

Henrik har under sin tid hos oss utvecklat vår 
ungdoms- och elitträning på ett positivt sätt som 
också lett till många framgångar för våra spela-
re. Han har också starkt bidragit till att organise-
ra och utveckla vår junior- och knatteträning så att 
vi idag har ett mycket omfattande träningsprogram 
för våra ungdomar.

Jag vill härmed tacka Henrik för den tid han ar-

betat på vår klubb och önska honom lycka till i 
fortsättningen.

Vår tränare Per Johansson kommer under kvar-
varande säsong att få en stor arbetsbörda då han 
själv måste klara de uppgifter som varit planerade 
för två tränare. Jag hoppas att alla medlemmar har 
förståelse för den uppkomna situationen och på ett 
positivt sätt stöttar och hjälper Per på bästa sätt. 
Klubbens ambition är att finna en lösning på trä-
narsidan under innevarande år.

Bert Nordholm, Ordf.

Vår tränare Henrik Larsson 
lämnar Lagans Golfklubb

Vad händer i damrummet?
Damsektionen har varit fliti-

ga och målat väggar och satt 
upp två nya fina konstverk i 
damrummet under sommaren.

En vacker tavla möter oss i 
dörren och vårt nya birdieträd 
är också ett riktigt konstverk!

Tavelkonstnären 
heter Hanna Thyr. 

Birdieträdets 
skapare heter 
Gunnvi Broman.
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Bollrull
Då det pratas mycket om hur snabba eller 
tröga greenerna är på banan – ”den och den 
banan har den stimpen” – så ska jag förklara 
hur man mäter bollrullen på greenerna, och 
hur olika förutsättningar det är golfbanor 
emellan. 

En stimpmeter används för undersökning av boll-
rull på greenytan. Den fungerar efter principen ”lu-
tande plan”. Bollen får exakt utgångshastighet varvid 
bollrullens längd mäts. Den längd bollen rullat anger 
greenens snabbhet. Där provet görs måste ytan vara 
plan, man använder 2st bollar som rullas i ena rikt-
ningen och mäts, sedan upprepas proceduren i mot-
sats riktning, sen tar man medelvärdet för att få fram 
bollrullen. Det är viktigt att man använder bollar av 
samma märke då det visat sig att bollar av olika mär-
ken rullar olika långt.

Rullen mäts i STIMP. (En stimp= 30 cm)
 
STIMPMETERTABELL I METER
Bollrull Klubbana Tävlingsbana
Snabb 2.55 m 3.15 m
Osnabb 2.25 m 2.85 m
Medel 1.95 m 2.55 m
Trög 1.65 m 2.25 m
Långsam 1.35 m 1.95 m
 
Då våra greener är byggda under en 30-års period 

med olika uppbyggnadssätt och grässorter så är det 
väldigt svårt att få lika bollrull på alla greener.

Våra nya greener på 18-hålslingan är sådda med en 
blandning av 80% rödsvingel och 20% rödven , så-
bädden är också en specialblandning, och våra äldre 

greener består av idag nästa enbart vitgröe och upp-
byggda med dåtidens såmaterial.

Fördelen med rödsvingelgreener är att dom tål 
svampsjukdomar och snö/is mycket bättre än vitgröe 
greener som kan bli helt utslagna av detta. Kom-
mer ni ihåg hur våra greener såg ut våren 2003, då 
dom gamla greenerna var helt döda, medan våra nya 
greener klarade sig bra.

Fröodlarna jobbar mycket med att försöka ta fram 
grässorter som klara våra klimatzoner och ljusförhål-
lande.

På senare år har den nya generationens Krypven-
gräs kommit, som tål väldigt låga klipphöjder men 
kräver en mycket större arbetsinsats i fråga om verti-
kalskärning, dressning, luftning, m.m.

Kan vi inte så våra greener med Krypven då? und-
rar ju säkert många?

Nej! Inte som dom gamla greenerna är uppbyggda 
idag med undermålig dränering och växtbädd. För att 
kompensera att det inte går att klippa våra greener 
så lågt utan att dom tar skada, har vi börjat med att 
Vibrovälta dom ca 3-4 ggr i veckan för att öka upp 
bollrullen.

Idag byggs det banor som kostar allt mellan 3 och 
300 miljoner, givetvis så skiljer det då kvalitetsmäs-
sigt. Därför menar jag att det inte går jämföra golf-
banor, då dom ekonomiska förutsättningarna, var 
och hur banorna är byggda, växtzoner och personella 
resurser är olika golfbanor emellan.

 
Magnus Karlsson, Head Greenkeeper

Magnus kollar stimpen.
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Svetrucks Poängbogey
Resultat (170 deltagare)

A-Klassen
Per Johansson 39 p 
Henrik Sjöberg 38 p
Robin Robertsson 36 p

B-klassen
Martina Eliasson 43 p
Thorbjörn Wass 36 p
Thomas Bäcklund 36 p

C-klassen
Krister Morén 39 p
Berit Kannerling 35 p
Carsten Laub 35 p

Dopingkontroll?

2:a bollen i mål vid 10-tiden.

Golfveckan

Elias väntar 
på pappa.

Text & bild: Ulla Sibner

Måndag den 9 juli
Golfveckan totalt
Antal deltagare: 1161 st 
Insamlade pengar till Cancerfonden: 14190 kr
Regnmängd under Golfveckan: 27 mm
Antal Hole-in-one:  0 st

Golfveckan

Golfveckan totalt
Antal deltagare: 1161 st 
Insamlade pengar till Cancerfonden: 14190 kr
Regnmängd under Golfveckan: 27 mm
Antal Hole-in-one:  0 st
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Strålfors Irish Greensome
Resultat (270 deltagare)

Vinnare A-klassen
Niclas Johannesson
Peter Johnsson       42 p
2:a
Stefan Ericson
Björn Åhman          42 p
3:a
Peter Kardum
Linus Eklund          42 p
Vinnare B-klassen
Carina Heed
Edward Heed        42 p
2:a
Carina Kronstedt
Lotta Bäcklund       41 p
3:a
Annelie Roubert
Johanna Roubert   41 p

Mattias är klar med flytt av hål och klippning av 
foregreener kl 07.15. Han har varit igång sedan kl 05.00. 

Mattias är sommararbetare och studerar till kock!

Klara för start.

Sommarjobbare Louise håller 
rent och snyggt!

Stefan Hjelm kom på besök. Fd 
och nuvarande kanslister hade 
en trevlig pratstund.

Klippning av 18:e green klockan 07:56

Inte nöjd med placeringen!?

Buffén hos Tuan smakade bra både före och efter golfen!

Text & bild: Ulla Sibner

Tisdag den 10 juli
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Onsdagens 36-hålare blev ett rejält eld-
prov för spelarna. Regnskurarna avlöste 
varandra, men de tappra 69 som hade an-
mält sig till tävlingen höll tålamodet uppe 
och svingade klubborna så gott det gick. 
Det krävs nämligen att söka och finna in-
spiration när regnet står som spön i backen, 
greppen är blöta och handduken genomsur. 
Hade man inte varit golfspelare hade man 
gått hem och njutit av stugvärmen.

Efter en lång dag korades segrarna vid 
en gemensam prisutdelning och prisbordet 
var som vanligt välfyllt. Vi som spelade täv-
lingen tycker nog att 36-hålaren är veck-
ans tuffing, rejäla tag i ur och skur där bol-
larna ibland flyger sina egna vägar. Ni som 
inte var med, prova 36-hålaren nästa år, ni 
kommer inte att ångra er!

Onsdag den 11 juli
Text & bild: Jan-Erik Åkesson

ELTT 36-hål 
69 deltagare
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På torsdagen var det foursome i två klasser som gäll-
de. Dessutom var spelformen slag. Alltså bollen skall 
i hål även om det är ordentligt besvärligt. Foursome 
innebär ju att man spelar i lag om två spelare. Man slår 
ut på vartannat hål och slår sedan vartannat slag. Det 
kan vara särskilt svårt att hitta rytmen i ett foursome-
spel. Om spelpartnerna har olika kapacitet innebär det 
också att man får slå från ovana lägen. Lägg därtill att 
det under hela dagen var synnerligen regnigt så förstår 
alla att det var en svår uppgift för tävlingsdeltagarna.

Trots svårigheterna var resultaten imponerande 
bland de bästa. A-klassen vanns av Lisbeth och Bo 
Carlsson på 69 slag (netto) samma resultat (men med 
sämre handicap) hade Karin och Ove Robertsson. I B-
klassen triumferade Lars Torlegård och Tonny Lindgren 
med suveräna 67,5 slag två blev Carsten Laub och 
Anette Jakobsson på 70 slag.

En extra blomma till dagens sponsor, JOMA, som för-
stärkte tävlingsmomentet med närmast hål-tävling på 
samtliga korthål.

Torsdag den 12 juli

JOMAs egen Ronny Andersson var stolt 
över det digra prisbordet. *

Huvudbonad är inte ovanlig. Här syns Åke Nilsson i en smäcker 
solskärm. Magnus Persson i traditionell keps medan Johan Wallin 
föredrog att spela i hatt.

I samband med 
resultatrapporteringen 

gavs möjlighet till 
annat spel. Här 

inbjuder Elsie Sjöberg 
till lyckohjulet med 
möjlighet att vinna 

läcker ölkorv.

Text & bild: Sonny Knutsson
* Bild: Ronny Andersson

JOMA Grafisk Produktion Foursome
150 deltagare

En surmulen himmel blickade ner över deltagarna denna dag. *

Priser, priser, priser! *
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Scrambletävlingen på fredagen gick snabbare än ti-
digare år. Kanske beroende på att pliktslag väntade 
runt hörnet om man gick och drog benen efter sig. 
Nygammalt för i år var att lagen kunde sättas ihop 
utan krav på att det skulle finnas en spelare från var-
je hcp-klass. 

Första bollen gick ut kl 06.00 och sista kl 16.00. En 
lång dag där vädret visade deltagarna respekt. 

Det är fantastiskt att det går ut folk från ettans tee 
varje kvart från kl 06.00 på morgonen till kl 16.00 på 
eftermiddagen. Rena rama folkvandringen och den 
som påstår att golf inte är friskvård stod nog inte i 
första ledet då vår herre delade ut förståndet.

Fredag den 13 juli
Text & bild: Jan-Erik Åkesson

- Vad fick du?  - Kolla vad jag fick!  - Ska vi byta?
Anders Sjöberg, Roger Johansson och Henrik Sjöberg 
kom trea.

Mor Ellinor och dotter Maria i det ovanliga solgasset.

Vi fick lite kvällssol också...

Anticimex Scramble
246 deltagare

Månne det vara resultatrapporteringen de följer så 
andäktigt...?

Lars Kristoffersson, Rickard Seth och Mats Seth vann varsin kruka!

Ingvar Johansson, Ingrid Bergenholtz och Lars 
Bergenholtz segrade i Scramble-tävlingen!
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Golfveckan avslutades traditionsen-
ligt med Electrolux bästboll och start-
fältet var som vanligt stort. 

Ett åskväder mot slutet av dagen 
gjorde att de sista bollarna fick slå lä-
ger vid kiosken uppåt en timma innan 
mullret lagt sig. 

Prisutdelningen blev därmed förse-
nad men vår eminente krögare Tuan 
såg till att gästerna hade mat och 
dryck. Stämningen i klubbhuset var 
mer uppskruvad än på länge då pri-
serna fann sina ägare, men så var det 
också lördagskväll och golfveckan var 

över för den här gången.

 Trots all nederbörd under sommaren 
var vår bana i bra skick och alla hade 
bara beröm att ge vår banpersonal som 
vi knappt såg på hela veckan. De job-
bar när vi andra sover, men de lämna-
de fina spår efter sig i form av en väl-
ansad bana. Kansli och tävlingsled-
ningen gick de flesta dagarna i 2-skift 
och de skötte sig också med den äran. 

Sist men inte minst ett stort TACK 
till sponsorerna.

Text: Jan-Erik Åkesson

Lördagens avslutande tävling var 
traditionsenligt bästboll. Två täv-
lingsklasser mix och ej mix. 

Tävlingsdeltagandet var stort 
med starter från kl 06.00 på mor-
gonen till kl 16.30 på eftermidda-
gen. Vädret var hyfsat under da-
gen men på kvällskanten kom ett 
par rejäla skurar (läs skyfall) som 
gjorde det surt för dem som fort-
farande var kvar på banan.

Mix-klassen vanns Marielle Karl-
berg i par med Jonas Andersson. 
De plockade ihop 43 poäng. Mag-
dalena och Emeric Fekete hade 
samma poäng och blev tvåa. I 
klassen ej mix fick Olof Persson 
och Per Enmark hålla segertalet 
efter att presterat hela 45 poäng. 
Också här hade tvåan, Morgan och 
Peter Johansson, samma poäng.

Text: Sonny Knutsson

Lördag den 14 juli
Bild: Jan-Erik Åkesson, Sonny Knutsson, Lisbeth Gustavsson

- Den bollen har jag på hål 7 och den 
på 9:an och den ...

Riktigt STORA priser delades ut!

En stunds avkoppling innan (eller efter) rundan. 
Ingmar Nilsson, Ronny Andersson m fl ler förnöjt.

Första partävlingen genomförd för Anna och Öyvind 
Solberg. Av minerna att döma har det gått bra!

Electrolux Bästboll
256 deltagare

Smålänningen följde noga upp årets 
golfvecka. Här syns smålänningens 
Anders Johansson i samspråk med 
lördagens tävlingsledare Emma Falk-
Johannson.

På lördagen tog Björn E Johansson från tävlingsponsorn Electrolux Professional 
emot vid incheckningen.
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I år var det sjunde sommaren för karavanen. Runt 
Vänern och Vättern, norra Småland, Kalmartrakten och 
Blekinge är exempel på tidigare nedslag. Iden är att 
komma samman och spela golf på andra banor. Äta 
gott och ha ett par trevliga kvällar tillsammans. Det 
blir grillkvällar varvat med goda middagar i mysig mil-
jö. Förutom golfspel blir det ofta någon mer kulturell 
aktivitet också.

I år var målet för Karavanen sydöstra Skåne. Samtli-
ga tre tävlingsdagar inramades dessutom av riktigt bra 
väder (inte dåligt denna sommar). Första dagen var det 
spel på Ystad GK sedan drog karavanen till Tomelilla 
och avlutade sedan årets tour i Sjöbo. Det är lättsam-
ma dagstävlingar varje dag och dessutom en samman-
lagd tävling för samtliga tävlingsdagar, en herrklass 
och en damklass. Men det viktigaste för gänget i Ka-
ravanen är faktiskt inte att segra utan att deltaga och 
komma samman.

En värdering av undertecknad (i all blygsamhet) av 
årets tre banor:

Ystad GK
Välskött. I betydligt bättre skick än för 5-6 år sedan. 

Några riktigt minnesvärda hål. Medelsvår.

Tomelilla GK
Utmanande bana.  De första nio hålen är ganska 

öppna och hyfsat möjliga att scora. Medan de andra 
nio hålen är betydligt svårare, men spännande. Hela 
banan är vacker och välskött. När du spelat Tomelil-
la har du många spännande hål på näthinnan. Rekom-
menderas. Svår.

Sjöbo GK
En ganska ny bana. Märks också på kvalitén på både 

bana och andra faciliteter. Ganska tråkig. Det ena hå-
let är det andra likt. Ett spännand korthål kommer 
man ihåg, annars slätstruket. Ganska enkel.

Karavanen går!

Merparten av gänget i ”Karavanen går” samlade efter avslutat spel på Sjöbo GK

Text & bild: Sonny Knutsson

Under begreppet ”Karavanen går” har ett 20-tal golfare som sommartradition 
att åka runt i 3-4 dagar för att spela golf någonstans i södra Sverige. 
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För första gången spelades 
klubbkvalet i Triss Lady som par-
tävling. Intresset var fortfaran-
de lika stort i Lagan. 15 par hade 
anmält sig för att spela bästboll.

Trots att det redan regnat gan-
ska mycket efter midsommar var 
banan i gott skick och på sönda-
gen var det bra golfväder.

Det är väldigt roligt att se så 
många glada och pigga damer 
som verkligen ger allt för att få 
gå vidare i denna riksomfattan-
de tävling. 

Men paret som drog ihop flest 
poäng hade tyvärr förhinder att 
delta i distriktskvalet på Skinna-
rebo G&CC i Jönköping, men de 
som blev trea blev ju glada, för 
de får åka istället.

Triss Lady klubbkval 
i Lagan, 1 juli 2007

Härligt med fikapause. Ingrid, Annica och Maria.

Maria hade tur med utslaget på 16:e. Visst är det 
en vacker bild!

Här räknar Lisbeth, Anette, Jessica och Lisbeth ihop 
sina resultat. De blev 4:a och 5:a

Tävlingsledningen Kerstin och Sara delar 
ut trisslotter och redovisar resultat.

1:a Helene Johansson och Betty 
Rydergren 44 poäng! Bra jobbat tjejer, 
synd att ni inte har möjlighet att åka 
till Skinnarebo.

2:a Martina Falk och Emma 
Falk-Johansson 43 p. Lycka till i 
Skinnarebo!

3:a Lotta Bäcklund och Carina 
Kronstedt 43 p. Lycka till i 
Skinnarebo!

Text & bild: Ulla Sibner
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Seriespel herrar
Lagans Herrlag spelade precis som Damlaget i 
Div 1 i år. Banorna som spelades var Kalmar i 
första omgången och Åtvidaberg i andra. 

Det var ett laddat gäng som åkte till första om-
gången i Kalmar. Under morgonrundan spelades det 
foursome och där hade Henrik Nilsson och Mattias 72 
och Ola, som gjorde en mycket godkänd debut i se-
riespelet, och Per Johansson (Pro) 76. På eftermidda-
gen var det dags för fyrboll bästboll. Lagan gick där 
4 under med 140 slag totalt. Med 288 slag låg Lagan 
på en 8:e plats. 

Andra och sista speldagen var det dags för sing-
elspel. Lagan spelade inte på sin fulla kapacitet och 
slutade med en total score på 310. Bästa singel var 
Per Johansson (Pro) på 73 slag. Efter första omgång-
en låg Lagan på 8:e plats men det var tajt. Inom 7 
slag låg det 5 lag så den sista omgången skulle bli 
väldigt spännande. 

Andra omgången av seriespelet gick på Åtvidabergs 
GK. Banan ligger vackert beläget vid Bysjön, där det 
11 hålet sträcker sig utmed sjön. Just detta hål har 
vid flera tillfällen röstats fram som ett av Sveriges 
vackraste golfhål. På första speldagens morgon så 

börjades det som vanligt med foursome. Denna gång 
gick det inte lika bra som i Kalmar utan Lagan hade 
80+81 vilket ingen var nöjd med. Under eftermid-
dagen gick det betydligt bättre med bästbollen. Där 
blev resultatet 134 slag, 8 under par. Här hade Robin 
och Henrik Nilsson 65 och Mattias Karlsson och Per 
Johansson (Pro) 69. Inför sista dagens singelspel låg 
Lagan 11 med 892 slag. Men det var bara 5 slag upp 
till plats 8 och totalt var det 5 lag inom 7 slag. Un-
der sista dagen gick det tyvärr grus i maskineriet och 
Lagan blev till slut 10 i Div 1 sydöst. Henrik Nilsson 
hade bästa singel med en runda på 70 slag. 

Det var givetvis ett besviket gäng som kunde sam-
manfatta seriespelet. Alla spelare gjorde dock sitt 
bästa för att spela bra men ibland räcker inte det. 
Det är idrottens baksida. Med ett slutresultat på 1168 
slag så innebär det att Lagan nästa år spelar i Div 2 
igen. Det var 6 slag för mycket för att få stanna i Div 
1. Det innebär på 16 varv 0,375 för mycket slag per 
runda. 

Ett stort tack till Torgny Bardh som ställde upp och 
var coach för herrlaget och även till Mattias Karlsson 
föräldrar som under första spelomgången lät oss låna 
deras stuga på Öland. Tack ska ni ha!
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Seriespel damer

Första omgången spelades hos Motala golf-
klubb. En kuperad och krävande bana som var 
i fint skick. 

Vi bodde på hotell mitt inne i Motala samtidigt 
som Vätternfestivalen pågick så det var ganska hög-
ljutt ute på stan och det blev lite svårt att sova. När 
vi var ute och åt på kvällarna så kände vi lite på at-
mosfären och det verkade som alla hade det jätte-
trevligt och det var mycket folk ute. 

Nu till spelet, vi ställde upp med följande lagupp-
ställning i inledande foursomespelet – Helena Tide-
man i par med Anna Svensson och Hanna Nilsson 
ihop med Caroline Olsson. Tjejerna spelade helt okey 
och nämnas kan att Hanna och Carro fick pris som 
bästa foursomeresultat totalt. Bästbollen formerades 
med samma uppställning och här var resultaten ac-
ceptabla men inte bländande. 

Andra dagens singlar spelade samma fyra tje-
jer. Alla får godkänt på singelspelet även om de kan 
mycket bättre än scorerna visade. De två övriga tje-
jerna som var med i truppen till Motala var Martina 
Eliasson och Marielle Karlberg. De var lika viktiga som 
de som spelade genom sitt engage-
mang och peppning. När allt sum-
merades låg Lagans tjejer på fjär-
de plats. Det är jättebra för att vara 
nykomlingar i ettan, men samtidigt 
sa vi att vi ligger fyra men har inte 
spelat på topp så här finns mer att 
hämta.

Andra seriespelet gick på Isabergs 
golfklubb. En imponerade anlägg-
ning, inte bara för att de har 36 hål 
utan framför allt för sina tränings-
områden, klubbhus och andra faci-
liteter. Personalen som jobbade där 
var också mycket serviceinriktade 
och trevliga. 

Banan var i kanonskick med greener som hade 
11 på stimpen (det är rätt snabbt det). Laguppställ-
ningarna var något förändrade jämfört med Motala. 
Foursomeparen var Helena Tideman ihop med Han-
na Nilsson och Anna Svensson i par med Emma Falk-
Johansson. Bästbollparen var Helena ihop med Hanna 
och Martina Eliasson ihop med Caroline Olsson. Här 
hade Helena och Hanna bästa resultat av alla. 

Efter första dagen låg vi fortfarande fyra. Andra 
dagens singlar spelade Helena, Hanna, Caroline och 
Anna. Helena gick ett under par och hade andra bäs-
ta singelscore av alla. Man måste vara imponerad 
av den tjejen, som inte tränat mycket i år men ändå 
går ut och presterar och spelar bländande golf. Vi 
kan vara stolta att Lagan har en sådan otroligt duk-
tig spelare. 

När allt summerades blev vi fyra och det är med 
beröm godkänt även om jag som tränare kan känna 
att vi är bättre än så här. Nästa år måste målet vara 
att försöka vinna denna serie och gå upp i elitserien. 
En eloge till alla tjejerna för insatsen i år.

Tränaren och coachen Henrik Larsson

Martina Eliasson, Anna Svensson, 
Helena Tideman, Hanna Nilsson, 

Caroline Olsson, Marielle Karlberg och 
Henrik Larsson.
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Klubbmästerskapet i golf - ett sjunkande 
skepp - eller hur skall man tolka det när en-
dast 34 av klubbens spelare anmälde sig till 
spel när tävlingskommittén kallade till KM. 

Några av klasserna fick strykas denna vackra helg 
då väder och bana var så perfekt som man kan öns-
ka sig. Banan var vässad med kluriga flaggplacering-
ar, välklippta greener och den senaste tidens regnan-
de märktes knappast av. 

Dam- och flickklasserna fick strykas helt för an-
dra året i rad eftersom endast två spelare anmälde 
sig. Nästan lika illa var det i övriga klasser där man 
fick slå ihop klasser för att det överhuvudtaget skul-
le bli spel.

Vad beror det dåliga deltagarantalet på? Har KM 
ingen status längre? Förr räknade man ett KM som 
klubbens huvudtävling under året och det var en he-
der att ställa upp och mäta sina krafter rakt av utan 
inverkan av hcp, slope och annat påhitt. Vår klubb 
liksom andra klubbar har ett antal serielag, junior-
satsningar och annat där medlemmarna represente-
rar klubben. Kan man kräva att dessa ställer upp till 
spel när KM avhålles eller är det fritt fram att hoppa 
över KM-helgen? Naturligtvis kan man ha förhinder, 

men att så många nobbar tävlingen måste bero på 
något annat. Är det fel veckohelg eftersom det för 
många är sista semesterhelgen? Avskräcker vit tee 
och 36 hål (äldre klasserna gul tee och 18 hål)? Är 
man rädd för att scoren skenar iväg med skamkäns-
lor som följd? ”Jag har ändå ingen chans att vinna” 
är ett annat skäl. Så vad då, man spelar väl inte golf 
för att alltid vinna när golfen har så mycket annat 
att ge. Spelar vi hellre poängbogey där vi kan plocka 
upp bollen när det gått käpprätt åt skogen på hålet. 
Vägrar att tro att det är avsaknaden av prisbord vid 
KM som är skälet. 

Vi har en stor och aktiv oldboysgrupp, men ni sak-
nades i startlistan. Det var endast några av de gam-
la kämparna som ställde upp. Heder åt dessa! Kan 
man tänka sig att lägga KM för oldboys som en tors-
dagstävling kombinerat med en hcp-tävling? Har in-
formationen om att Klubbmästerskapet skall avhål-
las varit för dålig eller vad beror det på att 2007 års 
upplaga nobbades? Vi som var med hade en trev-
lig helg i bästa väder där scorerna vandrade upp och 
ner som det gör när man hålar ut. 

Vi vill ha dina synpunkter så att vi åter kan få KM-
skeppet på rätt köl igen, för inte vill vi väl att det 
skall gå under för tid och evigt?

Klubbmästerskapet

Text: Jan-Erik Åkesson

Bild: Ulla Sibner
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Porto betalt
Port payé
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B Föreningstidning

Till sist…

Stipendiaterna för Parkanders Minne 2006 är 
Caroline Olsson och Ola Andersson. Detta sti-
pendium till minne av Göthe Parkander inne-
bär en träningsweekend med klubbens Pro. 

I år styrde vi kosan mot Grästorp och Ekarnas GK. 
Det är min gamla arbetsplats så jag kände till allt och 
alla. Vi bodde på Ekarnas Golfmotell som ligger precis 
vid första tee. Söndagen den 15 juli kl 10.00 var det 
avresa och väl framme checkade vi in och åt lunch. 
Därefter värmde vi upp inför en runda på banan som 
var bokad till klockan kl 15.00.

Banan hade fått mycket regn på sig men var i öv-
rigt kanonfin. Efter rundan tränade vi lite och sedan 
blev det en Beckfilm på TV.

Det hade infallit sig så att denna vecka hade Ekar-
na sin tävlingsvecka så då passade vi på att vara med 
på måndagens och tisdagens tävling. På måndagen 
var det en singeltävling och vi hade starttid kl 08.30 
så det var uppstigning kl 06.45 för frukost i klubb-
huset. Jag hade fixat så vi fick gå i samma boll så att 

jag kunde studera Carro och Ola medan de spelade. 
Både Ola och Carro spelade bra. Carro lyckades bäst 
och blev fyra på 68 slag. Hon valde ett dussin titleist-
bollar i pris. Efter tävlingen tränade vi i fyra timmar 
på närspelet som jag tyckte borde förbättras. Vi vila-
de lite på hotellrummet och sedan åkte vi och såg på 
bio i Vänersborg.

På tisdagen var det bästboll så Ola och Carro spela-
de tillsammans. Jag spelade i samma boll tillsammans 
med Ekarnas Pro Christian Bolgakoff. Ola och Car-
ro spelade suveränt och vann tävlingen på 65 slag. 
Det blev var sitt par Ray Ban solglasögon i pris. Jag 
och Christian spelade också bra och vi blev sexa på 
67 slag. Men det är klart, vi fick lägga till två slag 
och det var hårt. Efter tävlingen blev det då-
ligt väder och risk för åska så vi tog beslu-
tet att packa ihop och åka hem. Vi var till-
baka i Ljungby vid 18 tiden. Vi hade jätte-
kul, banan var kanon och det roligt att vi 
spelade bra också.

Vid pennan: Henrik Larsson

Parkanders Minne 2006
Caroline Olsson och Ola Andersson


