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Golfsäsongen börjar lida mot sitt 
slut även om det förhoppningsvis 
fotfarande kommer att bli många 
fina golfrundor innan det är dags 
att ställa in klubborna denna 
säsong.

I detta nummer av Lagandan 
handlar det mycket om tävlingar, 
med bland annat golfveckan som 
ju är den mest intensiva veckan på 
hela året. Åtminstone för täv-
lingskommittén. Som vanligt har 
tävlingarna skötts på ett mycket 
bra sätt. Det mesta har flutit på bra. 
Förändringen med två kanonstarter 
på scramblen blev ju en succé. Att 
bästbollen på lördagen drabbades 
av inte bara ett utan två åskavbrott 
är det ju inte mycket att göra åt. 

Vädrets makter styr vi tyvärr inte 
över.

Många medlemmar i Lagans 
GK deltar i det breda utbudet av 
tävlingar, men det finns fortfarande 
plats för fler deltagare. Även om 
tävlingssäsongen lider mot sitt 
slut så finns det fortfarande några 
tävlingar kvar.

Vi har också haft en positiv 
utveckling av greenfee gäster under 
den gångna säsongen. Till och med 
augusti så har vi haft 3176 gäster, 
vilket är 432 mer än föregående 
säsong.

Bert Nordholm, ordförande

Golf-citat:
Du har egentligen inte spelat golf 
förrän du varit tvungen att välja vilken 
öppning bland träden som ger bäst chans 
att komma tillbaka på fairway.

Ordföranden har ordet
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Scramble-
tävling på 
9-håls-
banan

Söndagen den 14 september 
Tid: 13.30 (samling) till c:a 
18.00. Kanonstart kl. 14.00 

Gäller alla ungdomar i träning 
från knattar till äldre juniorer.  
Dessutom vill vi att alla golfan-
de föräldrar anmäler sig. Ungdo-
marna har förtur men sedan fyl-
ler vi upp med föräldralag (först 
till kvarn).

Vi spelar Scramble 3-mannalag 
med kanonstart. (Det innebär att 
alla slår ut samtidigt.) 

•	Gemensam	middag	hos	Tuan	 
kl. 17.00

•	Pris:	25:-	för	ungdom	och	75:-	
för föräldrar

Anmälan till kansliet senast den 7 
september på  
telefon: 0372-354 60 eller  
mail: info@lagansgk.se

Junioravslutning med

och gemensam 
kvällsmat!

Rea i shopen
Reapris Ordinarie pris

Callaway
FTi Driver 3995:- 4995:-
FT5 Driver 2995:- 3995:-
Big Bertha 460 Driver 1495:- 1995:-
Big Bertha MW 1495:- 1995:-
X-Hybrid 1150:- 1595:-
X-20 Grafit 5495:- 7395:-
X-20 Stål 4995:- 6395:-

Mizuno
F-50 MW 1295:- 1995:-
MX 19 Stål 3895:- 4395:-
MX 25 Grafit (J5-PW) 5395:- 6995:-
Sora (Dam) (J6-SW) 3195:- 3750:-
CLK Fli-HI Hybrid 1495:- 1895:-
MX 560 Drive 1995:- 2995:-

Cobra
L4V Drive 2495:- 3995:-
Speed LD Drive 1995:- 2995:-
Speed LD MW 1295:- 1895:-
Hybrid Baffler 1195:- 1595:-

Top-Flite
Revolution hybridset (4-SW) 3395:- 4495:-

Kläder
Lyle & Scott och Galvin Green 25% rabatt
Övriga kläder 50% rabatt

Bagar
Alla bagar 25% rabatt

Putters
Alla putters 20% rabatt

Strumpor & Skor
Alla skor 30% rabatt

Fjolårs-set till mycket bra priser!!

Rea i shopen!

Fjolårsset till mycket bra priser!
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Text & bild: Jan-Erik Åkesson

Golfveckan slutade i 
ett fyrverkeri!

En riktig festvecka skall av-
slutas med fyrverkeri. Så var 
det åtminstone förr i tiden 
när man var barn. 

Årets golfvecka hade bättre vä-
der än vad prognoserna utlovade, 
men på avslutningsdagens bästboll 
brakade fyrverkeriet loss och Tor var 
på bästa slaghumör med aggressiv 
åska, skyfall och hagelstormar. Det 
var på ren svenska ett jäkla busväder 
och tävlingen fick avbrytas 2 gånger 
efter bra beslut från tävlingsled-
ningen. Skall det åska kan det lika 
gärna bli rejält, men kort. Vi 40- 50 
som skylde oss i kiosken fick en trevlig 
social samvaro där i väntan på bättre 
väder och kioskbiträdet avancerade 
snabbt till bartender. Hur man hade 
det i vägtunneln eller vid pumphuset 
förtäljer inte historien, men alla kom 
så småningom helskinnade i mål. Åska 
är inget man leker med.

Tävlingskommittén och vi som 
tävlade hade trots omständigheterna 
bra flyt bildligt talat och tävlingen 
kunde avslutas strax innan mörkret 
föll över vår bana. Den välbesökta 
prisutdelningen var klar strax innan 

midnatt och vårt kära korvhjul som 
genom åren har dragit in så mycket 
pengar till C-fonden packades ner för 
denna gång men återkommer säkert 
till nästa års golfvecka .

Veckan i övrigt präglades som sagt 
av bättre väder än vad som utlovats. 
En och annan skur nådde vår bana 
men det får man räkna med i vår ut-
omhussport. Fredagens scramble som i 
år spelades i två grupper, förmiddags- 
respektive eftermiddagsgrupp, blev 
en klar succés om man bortser från 
förmiddagens ihållande regn. Tiderna 
hölls eftersom alla tog sitt ansvar att 
spela utan onödigt dröjsmål.

Under veckan nåddes många bra 
nettoresultat och det noterade också 
låga bruttoscorer av några spelare där 
man kan nämna Caroline Olsson, Ola 
Andersson, Mattias Svensson, Anders 
Werner med flera. Ett HIO noterades 
under veckan och det svarade Bertil 
Bengtsson för som klämde i med sin 
drive på hål nr 7 så det stod härligt 
till. Han började förresten spela golf 
2007 och har redan gjort två HIO. 
Skall han fortsätta i den takten får 
han investera i en vingård i Champag-
nedistriktet.

För att få en extra krydda i spelet 
hade man som traditionen bjuder 
närmast-hål-pris, längsta drive och 
det lottades i vanlig ordning ut 
”teekrukor”. Något nytt deltagarrekord 
slogs inte denna gång men vi var 1071 
stycken som deltog och detta var 
något färre än förra året men är ändå 
en respektfull siffra. 

Till Cancerfonden lyckades vi 
tillsammans få in 18.287 kr och det 
ska alla känna heder av. Hedras skall 
också våra sponsorer som i vanlig ord-
ning ställde upp med fina prisbord. En 
extra blomma till Tävlingskommittén 
som jobbade från tidig morgon till 
sen kväll och såg till att allt klaffade. 
Sist men inte minst ett tack till kansli 
och banpersonal. Banan var i kanon-
skick trots ”fyrverkerivädret”.

Claes Kraft och Rickard 
Hiljanen vann B-klassen i 

Electrolux tävling.
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Bertil Bengtsson gjorde Hole in 
One! Vi gratulerar till bedriften!

Pristagarna i Svetrucks tävling

Tuan tackar alla som 
ställde upp under 
Laganveckan. Han 
uppskattade verk-
ligen alla positi-
va människor som 
gjorde veckan till en 
mycket trevlig och 
bra vecka! 

Tusen tack!

RESULTAT GOLFVECKAN 2008

Svetruck  
A-klassen 1:a Caroline Olsson
 2:a Mattias Svensson
 3:a Anders Werner
B-klassen 1:a Thorbjörn Wass
 2:a Kenny Fransson
 3:a Inger Brunkstedt
C-klassen 1:a Linn Magnusson
 2:a Mats Seth
 3:a Anett Jakobsson

Strålfors  
A-klassen 1:a William Heed
  Edward Heed
 2:a Henrik Nilsson
  Robin Robertsson
 3:a Johan Ahlberg
  Stefan Jonsson

B-klassen 1:a Tony Jörhorn
  Helen Eriksson
 2:a Emil Mörck
  Linus Eklund
 3:a Sten Schön
  Ewert Sjöqvist

ELTT  
A-klassen 1:a Ola Andersson
 2:a George Bachrach
 3:a Johan Wallin
B-klassen 1:a Jan Bergman
 2:a Tony Jörhorn
 3:a Erik Gustavsson
C-klassen 1:a Mats Liljedahl
 2:a Lise-Lotte Jonasson
 3:a Joel Bengtsson

JOMA  
A-klassen 1:a André Hiljanen
  Rickard Hiljanen
 2:a Peter Kardum
  Jonas Karlsson
 3:a Marielle Karlberg
  Jonas Andersson

B-klassen 1:a Charlie Ahlberg
  Charlotte Ohlin
 2:a Anders Johansson
  Joel Bengtsson
 3:a Rolf Bjers
  Stig Gustafsson

Anticimex 
1:a Carl Johansson, Rolf   

 Sjöberg, Petter Johansson
2:a Thorbjörn Wirff, Rolf Karlsson,  

 Hans Karlberg
3:a Niclas Johannesson, Magnus  

 Almblad, Anders Eld

Electrolux  
A-klassen 1:a Isabell Arvidsson
  Stefan Arvidsson
 2:a Charlie Ahlberg
  Carolina Ahlberg
 3:a Emma Falk-Johansson
  Dennis Lundin

B-klassen 1:a Rickard Hiljanen
  Claes Kraft
 2:a Mandus Strandqvist
  Simon Lundin
 3:a Christofer Hansson
  Tomas Jonasson

Priser, priser, priser!
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Klubbmästerskapet 2008

Text & bild: Jan-Erik Åkesson

Syskonen Hanna och Henrik Nilsson vann dam- 
respektive herrklassen då årets Klubbmäster-
skap avgjordes första helgen i augusti. 

Efter två fina tävlingsdagar där slope, poängbogey och 
allt vad det nu heter hade tagit semester, kunde vi återigen 
konstatera att KM, klubbens traditionsrikaste och finaste 
tävling, inte medför någon större folkvandring till vår 
golfbana. Vad det beror på kan man alltid sia om, men det 
är synd att inte fler tar tillfället i akt att spela golf som man 
gjorde förr i tiden då ett slag var ett slag och inte 0,8 eller 
annat beroende på slope och hcp.

De 37 spelare som ställde upp kunde som sagt glädja sig 
åt två fina dagar på en perfekt ansad bana med bl.a. några 
tuffa och ovana flaggplaceringar. Speciellt 2:ans green där 

flaggan stod kort höger med oväntad bollrull som följd. 
Den flaggplaceringen är sällsynt men får gärna återkomma. 
10:ans flagga uppe till höger är också svårflirtad men mera 
återkommande.

37 deltagare är några fler än förra året men är alldeles 
för dåligt med tanke på hur många vi är som spelar golf. Vit 
tee och 36-hål på en dag kan kännas mastigt men är en fin 
utmaning för alla medlemmar och det är förvånansvärt hur 
få det är som tränar från vit tee. Spela vitt någon gång och 
ni får en annan bana att tampas med, dessutom är slopen 
givmild och det är alltid något att glädjas åt om några av 
hålen kan kännas långa och tuffa.

I fjor blev det ingen damklass då för få deltagare var 
anmälda, men i år blev det fyra spelare i klassen. Heder åt 

Caroline Olsson & Hanna Nilsson

Helen Elfving, Hanna Nilsson & Ingrid Bergenholtz

Per Pettersson H 45-segrare tillsammans med tävlingsledare 
Owe Robertsson (th).

Peter Kardum & Magnus Persson efter särspel i klass H 35
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Klubbmästare Henrik Nilsson

Robin Robertsson, Henrik Nilsson & Mattias Karlsson

Segrare i H75 och H65: Rolf Sjöberg och Bo Carlsson

Ingrid Bergenholtz och Helen Elfving som ställde upp och 
gav våra elittjejer en match. Som Ingrid sa med glimten i 
ögat och ett leende på läpparna: - Det är klart man ställer 
upp för att vinna! Bra jobbat tjejer, hoppas ni blir fl er nästa 
år för KM är kul och spännande att spela trots att scoren 
ibland skenar iväg på några hål, men så är det för de fl esta 
av oss!

För att få större starfält i klasserna H 65 och H 75 togs ett 
radikalt grepp då man lade KM för dessa klasser i samband 
med torsdagsgolfen. Det blev enligt Ingvar Palm succés 
direkt. – 22 gubbar startade i H 65 medan 8 startade i 
H 75. Här segrade Bo Carlsson respektive Rolf Sjöberg. 
– H 55-ungdomarna som var 11 stycken denna dag kanske 
också kan spela sitt mästerskap i samband med torsdagstäv-
lingarna nästa år, vi får se hur vi gör. H 55- klassen liksom 

många andra klasser som skulle spelats i helgen, fi ck strykas 
på grund av för få deltagare. 

Det kanske vore något för de äldre damerna att ta efter 
och lägga sitt KM i samband med onsdagsgolfen. Något 
måste i alla fall göras för att få KM-skutan på rätt köl igen 
och återvända till golfens grundspel åtminstone för en 
tävling. -Är det rätt helg då det är sista semesterhelgen för 
många? -Avskräcker vit tee och 36 hål på en dag? Frågorna 
är många och återkommande. De som vet svaren är våra 
medlemmar. Hör av er till tävlingskommittén med era syn-
punkter så KM i fortsättningen blir den fest den förtjänar.

Hur som helst, ett KM är utan tvekan varje golfklubbs 
slagskepp alla kategorier och bör få den uppmärksamhet 
tävlingen förtjänar.

RESULTAT KM 2008

Tävling Vinnare
Damjunior:  Hanna Nilsson
Damer:  Ingrid Bergenholtz
H 35:  Peter Kardum 
H 45:  Per Pettersson
H 22:  Henrik Nilsson
Herrjunior:  Robin Robertsson
H 65:  Bo Carlsson
H 75:  Rolf Sjöberg

Hanna Nilsson
med pris
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Herrarnas seriespel i div. II spelas över två om-
gångar, den första omgången spelades på 
Karlshamns GK och andra på Götaströms GK. 
Då vi har ett bantat lag jämfört med tidigare 
år var vår målsättning i år att hålla oss kvar i 
div. II. 

Spelformen är två foursome partier, två bästboll partier 
och avslutas med fyra singlar. Lagan tog överraskande led-
ningen direkt efter de inledande foursome spelet och behöll 
ledningen även efter bästbollarna. När vi summerat helgen 
efter de fyra avslutande singlarna ledde Lagans GK.

Andra omgången spelades på Götaströms GK och åter 
igen drygade Lagan ut sin ledning efter foursome och bäst-
bollarna. Tyvärr orkade vi inte försvara denna ledning under 
de fyra avslutande singlarna utan tappade vår ledning och 
slutade till slut på en fjärde plats av 11 lag. Som coach 
för detta lag kan jag bara konstatera att vi gjort en jätte 

prestation med de spelare och förutsättningar vi haft under 
året. 

Det är min övertygelse att Lagans herrlag verkligen blir 
att räkna med 2009. Följande spelare har deltagit Henrik 
Nilsson, Mattias Karlsson, Ola Andersson, Marcus Olsson 
med coach Johan Henckel. 

Juniorernas seriespel spelas även det över två omgångar i 
år spelades första omgången på hemmaplan i Lagan. Spel-
formen i Lagan var två bästbollar och fyra singlar där Lagan 
tog ledningen efter första omgången. Andra omgången 
spelades på Eksjö GK där spelformen var två foursome 
matcher och avlutades med fyra singlar. 

Precis som i herrarnas seriespel tappade Lagan i de avslu-
tande singlarna och slutade på en delad 3:e plats. Följande 
spelare har deltagit Hanna Nilsson, Caroline Olsson, Marcus 
Olsson, Ola Andersson, Simon Widén, Viktor Nilsson.

Bild: Hannah Lundqvist

Text: Johan Henckel

Herrarnas och Juniorernas 
seriespel 2008
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Årets stipendiater var Jo-
hanna Roubert och Marcus 
Olsson. 

Stipendiet är till minne av Göthe 
Parkander. I år fick stipendiaterna åka 
med klubbens Pro Johan Henckel på 
ett endags läger till Halmstad Golf-
klubb i Tylösand. 

Vi lämnade Ljungby på morgonen 
och när vi kom fram till Tylösand trä-

nade vi puttning och åt sedan lunch 
på golfklubbens restaurang. Efter 
lunchen värmde vi upp på rangen och 
var sedan redo för Tylösands norra 
bana, samma bana som stod värd för 
2007 års Solheim Cup. 

Trots att det fallit mycket regn var 
banan i ett fantastiskt skick som både 
Johanna och Marcus instämde i. Vi 
hade en mycket trevlig och givande 
dag och var hemma i Ljungby vid 20 
tiden på kvällen. 

Åska och golfspel hör defi-
nitivt inte ihop. Det är to-
talt livsfarligt att fortsätta 
att spela när åskan slår till. 
Man har bagen full av åskle-
dare och inte ens gummisulor 
på skorna hjälper. Det vet de 
allra flesta och bryter och tar 
skydd, men det finns alltid 
några som trotsar faran och 
spelar vidare, vilket är tank-
löst och direkt livsfarligt. 

Lite fakta och tankar till er som 
nonchalerar åskväder: Varje sekund 
slår det ner 100 blixtar på vår jord. 
Ca 100.000 hamnar årligen i Sverige. 
Det rasar ständigt 2000 åskväder i 
jordens atmosfär. En blixt kan vara så 
smal som en penna men ha en hetta 
på uppåt 30.000 grader vilket är 5 
gånger högre än temperaturen på 
solens yta. I genomsnitt har blixten 
20.000 ampere och mellan 10-1000 
miljoner volt. Tiden för urladdning 
omkring 0.0001 sekund.

Vad skall man då göra när det 
börjar mullra på golfbanan? Jo, bryt 
redan vid första mullret, säger exper-
terna, men gör vi det? Nej vi väntar i 
regel tills ovädret är över oss, räknar 
sekunder osv, men första blixten kan 
slå var som helst och det behöver inte 
vara i mitten på åskvädret. Ett åskvä-
der rör sig fort. 

- Ta skydd, helst i hus av betong där 
armeringsjärnen fungerar som åskle-
dare. Inte ens bilen är ett helt säkert 
skydd men betydligt bättre än inget, 
men rör inga metalldelar i bilen. 

- Stå ej under träd trots att trä-
det har stått där orört under 50 år. 
Blixten slår oftast mot höga punkter. 
Tvingas man stå under träd bör man 
stå minst 2 meter från trädet för att 
minska effekten av eventuella sidour-
laddningar. Man skall naturligtvis inte 
heller befinna sig på öppna fält så 
egentligen har man inte mer att välja 
på än att sätta sig i säkerhet inomhus 
i väldigt god tid. 

- Hinner man inte detta skall man 
göra sig så liten som möjligt, uppsöka 
låga platser, t.ex. sätta sig ner i en 
djup bunker och ha benen ihop för 
att undvika stötar genom stegspän-
ning. Ett glasfiberparaply är definitivt 
bättre än ett med metallskaft. Det 
är okej att ringa i mobiltelefon men 
absolut inte i en vanlig telefon.

Hur skyddar vi oss på vår golfbana 
när ovädret är över oss och klubbhu-
set är långt borta? 

- Tunneln under E 4 är normalt 
säker såvida man inte står med vat-
ten över anklarna. Håll er dock borta 
från vattenledningsröret som finns i 
marknivå invid norra tunnelväggen 
med tanke på eventuella berörings-
spänningar. Håll ihop benen!

- Kiosken som ligger relativt högt 
är naturligtvis ett bra regnskydd men 
inte åsksäker och borde kanske säkras 
upp med åskledare. Det hade hel-
ler inte varit fel att ha något säkert 
skydd vid 12:ans respektiv 6:ans green 
för det är långt till närmsta skydd när 
man väl är där och blixtarna korsar 
himlen. 

- Tar man skydd i kiosken bör man 
hålla avstånd till elledningar, säk-
ringsskåp, elmaskiner och liknande 
för att undvika sidourladdningar. 
Man bör också undvika att stå nära 
varandra eller hålla varandra i handen 
i händelse att någon träffas av blixt-
strömmar.

Kan avslutningsvis nämna att jag 
själv har varit med om att blixten 
slagit rakt ner i dammen framför 
klubbhuset trots att det slutat regna, 
solen börjat skina och spelare varit på 
väg ut på banan igen. Var rädd om dej 
och ha respekt för åskväder!.

Faktakälla: Ångströmlaboratoriet, 
Uppsala Universitet

Åska och golfspel

Parkanders Minne 2007

Ha respekt för åskan!

Text: Jan-Erik Åkesson
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Här kommer lite bilder från 
vår utflykt med Damerna till 
Äppelgårdens GK utanför Bå-
stad den 6 augusti 2008.

Vi var 23 damer som samlades ut-
anför Garvaren denna underbara mel-
landag mellan två lågtryck. Vi hade 
en fantastisk dag på denna vackra, 
underliga, roliga, utmanande, kupe-
rade, flacka, spännande nya 18-håls-
bana som ligger precis vid foten av 
Hallandsåsen. Den har tidigare varit 
en 9-hålsbana som ligger mitt i en 
gammal äppelodling, därav det vackra 
namnet.

Den som lyckades allra bäst indivi-
duellt denna dag var Birgitta Hassel-
gran. Tvåa blev Isebell Arfvidsson och 
trea Helene Nyman. (Den enda som 
hade varit på Äppelgården en gång i 
våras!)

Lagtävlingen vanns av Gun Anders-
son, Isebell Arfvidsson och Carina 
Kronstedt.

Det mest spännande var när vi kom 
fram och det fanns en pergola vid 
infarten. Första frågan: kommer bus-
sen igenom, hur hög är den? Hur låg 
är pergolan? Tack Börje! Vi kan lita 
på Dig!

Utflykt till 
     Äppelgården

Helene Nyman var 
den enda som varit på 

Äppelgården innan.

Kommer bussen igenom, hur hög är 
den? Hur låg är pergolan?

Text & bild: Ulla Sibner

Anette 
Johansson 
och Helene 
Nyman.
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Detta är en fyrboll/bästboll 
med lagspel, en mycket trev-
lig men ganska tuff tävlings-
form. Det gäller att som lag 
komplettera varandra och 
kunna hjälpas åt att plocka 
poäng under tävlingens gång.

Undertecknad hade en partner 
som fixade det mesta själv, men som 
vanligt kunde man hjälpa till lite här 
och där.

Vi var 12 lag som startade i ett 
växlande men ganska bra golfväder, 
skurarna var inte så häftiga och långa 
utan vi kunde klara oss med paraply 
och regnmössor. 

 
Vinnare blev Lisbeth Gustavsson och 

Anette Johansson på 47 poäng. 

2:a blev våra duktiga ungdomar 
Emma Falk-Johansson och Martina 
Falk med 44 poäng

3:a Ingrid Bergenholtz och Ulla 
Sibner med 43 poäng. Ytterligare två lag lyckades skrapa 

ihop 43 poäng men spelade på högre 
hcp Gun Andersson och Charlott Oh-
lin samt Jeanette Simonsen och Helen 
Eriksson

 
Vinnarna Lisbeth och Anette går 

vidare till distriktsfinal i Jönköping på 
den anrika och över 70 år gamla ba-
nan i Kättilstorp. Lycka till och hoppas 
att ni tar er till finalen i Frankrike.

Premiär för Svenska Golfförbundet: 

Arrangör av Red Tee Cup (gamla Triss Lady)

Besök på Lagans GK från Vittarydsskolan!

Många av ungdomarna tyckte att det var jättroligt att 
prova på golf tillsammans med Bengt och Johan.

De fick först prova på puttning och inspel sedan blev det 
en form av Scramble på banan. 

Vi hoppas att Bengt och Johan hittade våra framtidshopp 
bland alla dessa trevliga ungar.
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B Föreningstidning

Till sist…

Vinnarna i B- 
resp. C-klassen i 
Konecranes tävling
den 15/6 var Irene 
Christiansson, 
C-klassen (tv) och 
Helene Karlsson, 
B-klassen! (th).

Stenhårt läge?

Bilder från Konecranes  
tävling den 15 juni

Vinnare i A-klassen: Johan 
Wallin!


