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”Spela bollen som den ligger”. 
Hmmmm…
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I mitten av augusti finns en hel 
del positiva saker att rappor-
tera i Lagans Golfklubb.

Vi har haft en god tillströmning av 
nya medlemmar under året vilket 
betyder att vi förmodligen behåller 
vårt totala medlemsantal.

Antalet greenfee medlemmar har 
ökat markant under året och till 
slutet av juli så ligger vi 23% högre 

i intäkter från greenfee jämfört 
med föregående år. Vi har också 
sett en ökning av greenfee spelare 
som deltar i våra tävlingar.

Vi får fortsatt beröm för våra banor 
som har varit i mycket bra skick 
under hela säsongen.

Med hopp om en fin golfhöst  
hälsar Bert Nordholm, Ordf 

Ordförande har ordet

Den färskaste informationen 
och de senaste nyheterna 

får du på klubbens webbplats 
www.lagansgk.se

med webbtidningen

direkt

Visstedu att ”Spelfältet”  är banans 
hela område utom tee och 
green på det hål som spelas samt alla hinder.
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Ändra medlemskap?

Om du vill ändra ditt medlemskap till nästa sä-

song, var då snäll och hör av dig till kansliet i god 

tid på tele 0372-30450 eller info@lagansgk.se. Du 

besparar oss mycket arbete och klubben många 

kronor.

Höstmötet
Torsdagen den 26 nov kl 18.30 avhålls höstmötet i 

klubbhusets restaurang. Närmare info kommer att 

finnas på klubbens anslagstavla och på hemsidan.

Efterlysning!!!

Tycker du att det är roligt att skriva?
Känner du någon i klubben som gärna 
skriver?

Redaktionen för Lagandan behöver 
förstärkning.

Hör av dig till någon av oss om du har 
tips eller själv vill jobba med oss!Oldboys har avslutningmed kanonstart klockan 9 torsdag den 22 oktober.

Anmäl dig till 
Gåsagolfen

Årets sista tävling är 
gåsagolfen. Vi har ka-
nonstart den 4 oktober 
klockan 10:00.

Avslutningsfighten

Årets sista damtävling blir onsdagen den 
23 september. Spela 9 eller 18 hål. Efter 
spelet samlas vi hos Tuan för en bit mat och 
utdelning av priset för årets tävlingar.

Junioravslutning

Söndag 13 september blir 

det avslutning för juniorerna. 

Alla spelar 9-hålsbanan.

Kiosken
I sommar har vi kunnat vänta med att betala det vi köpt i 
kiosken. Du som ännu inte gjort dig oskyldig gör det snarast!Listorna finns i restaurangen.

Röd Tee
Lördagen den 12 september 
klockan 13 har damerna sin 
populära tävling för både damer 
och herrar. Det blir som vanligt 
lagspel, kanonstart och gemen-
sam mat i restaurangen med 
priser till alla spelare.
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* Gäller t.o.m. 2009-10-31 

Har du koll på fukten 
i din krypgrund?

Kampanjpris!
695 kr*

FAKTUM ÄR ATT MER ÄN VARANNAN VILLA   
med krypgrund har problem med fukt, 
mögel, svampar och bakterier. 
Problemen påverkar inomhusmiljön 
negativt och kan dessutom orsaka 
skador som är dyra att åtgärda.

BOKA BESIKTNING  av din 
krypgrund och installation 
av en digital fuktmätare till 
kampanjpris 695 kr*

(ord. pris 2 595 kr).

Kontakta oss på 
telefon 0470-70 95 50 
eller läs mer på 
www.anticimex.se

Mer ger dig mer
för pengarna och
av livets goda!
Mer är en tjänst som gör livet
enklare och roligare för dig.
Med Mer får du praktiska
banktjänster, generösa rabat-
ter, bra erbjudande och ser-
vice som sätter guldkant på
din tillvaro. Vad sägs t.ex. om
en personlig betjänt?
Kontakta oss så berättar vi
mer om Mer! 

Är du nöjd med din bank?
Funderar du på att byta bank så kontakta oss!
Vi berättar gärna vad Nordea kan erbjuda just dig.
Kanske är det betydligt mer än din nuvarande bank?
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Gör det möjligt

Storgatan 15
Ljungby
0771-22 44 88
nordea.se

Undrar du vad din bostad är värd?
Vi vet.

Fastighetsbyrån Ljungby
tel: 0372-82030
fastighetsbyran.se/ljungby 
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Herrarnas seriespel
I juni hade vi storfrämmat på 
vår bana. Storspelare som Pat-
rik Sjöland, Hans Edberg och 
Eddy Eriksson mötte våra kil-
lar i seriespel division 2 herrar 
sydöstra.

Det var tio lag från sydöstra Sverige 
som spelade serietävling i Lagan. Publiken 
var fåtalig men de som kom fick se fin 
golf, bl.a. Patrik Sjöland, Isaberg som är 
europatourspelare, Eddy Eriksson, Skinna-
rebo och Hans Edberg, Hook, som båda är 
instruktörer för golfskolan i ”Svensk Golf”. 

På fredagen spelades 36 hål och på 
lördagen 18 hål. Isaberg vann det hela 
följt av Hook och trea blev Alvesta. Lagan 
kom på en niondeplats. 

Även om det sammanlagda resultatet 
inte var på topp så gjorde alla sitt bästa. 
Henrik Nilsson hade 71 slag i singeltäv-
lingen, vilket var fullt godkänt, men vi 
blev mest imponerade av Marcus Olsson 
som bara hade 74 slag. Mycket starkt 
jobbat i blåsten med hänsyn till att 
hans handicap ligger en bit över Henriks 
”plushandicap”.

I mitten av juli var det ett andra möte 
i Alvesta. Antalet slag från juni ökades på 
med slagen i Alvesta och Lagan fick nöja 
sig med en tiondeplats. Lagan hade dock 
bara fem slag mer än Karlshamn som 
kom nia. Totalsegrare blev Isaberg följt av 
Vetlanda och Hook, som förstärkt laget 
med Pelle Edberg. 

För Lagan spelade Magnus Persson, Ola 
Andersson, Henrik Nilsson och Marcus 
Olsson, Mattias Svensson och David 
Ahlin. Vi tackar våra duktiga killar som 
ställer upp för klubben. 

Några av Lagans herrar, lagkapten Johan Wallin, Henrik Nilsson och Marcus Olsson. 
Henrik hade David Ahlin på bagen denna runda.

Text & foto: Sara G Karlsson
Foto (Ola & Isac): Ulla Sibner

Isac Thelander var caddie åt Ola 
Andersson vid den stora tävlingen den 
26-27 juni.

Ett sätt att öka utmaningen  
eller att spara?

Vår nya Headgreenkeeper, Lennart 
Svensson, har nu varit igång ett halvår i 
klubben. Effekterna av arbetsinsatserna 
under Lennarts ledning har märkts runt 
om på banan. Förbättring av fairway på 
hål 14 och arbetet kring dammen på 18:e 
fairway är bara två exempel.

Hög och svårgenomtränglig ruff
Vi kan också konstatera att ruffen blivit 

kraftfullare runt de flesta av våra hål. En 
medveten strategi? ”Absolut” säger Len-
nart. För mig är det en grundfilosofi att 
med en kraftigare ruff markera och forma 
de olika hålen fortsätter Lennart. Det 

skall straffa sig att inte placera bollen på 
fairway. Det innebär också att man kanske 
vårdar sitt spel mera. Det är inte bara att 
ta upp drivern i alla lägen –det kan kosta.

Så det är inte ekonomiska skäl till det 
långa och täta gräset? Det finns alltid 
ekonomiska ställningstagande säger Len-
nart. Vi har en budget att arbeta med för 
banans skötsel och jag lägger hellre tid 
och resurser på att utveckla och förfina 
greenerna än i områdena utanför fairway. 

Generellt har jag fått stor frihet att 
sköta och utveckla banan. Det känns 
stimulerande berättar Lennart. Men kring 
den besvärligare ruffen har det funnits 
en diskussion med bankommittén. Man 

har varit orolig att det höga och tjocka 
gräset skulle förlänga speltiderna. Men så 
har det inte blivit. Vi har stämt av under 
både golfveckan och vid ett par andra 
tävlingstillfällen. Där vill jag ge en eloge 
till medlemmarna säger Lennart.

Laga nedslagsmärkena
Avslutningsvis skickar Lennart Svens-

son med en uppmaning till alla golfare. 
När vi närmar oss hösten blir greenerna 
allt mjukare. Det innebär mycket ned-
slagsmärken. Var noga med att laga dina 
nedslagsmärken! Nedslagsmärke som blir 
olagat blir död yta. Låt oss alla hjälpas åt 
så att greenerna är i mycket gott skick när 
vi bunkrar in dem inför vintern avslutar 
Lennart Svensson.

Högre och svårgenomtränglig 

ruff runt om 
på banan

En lång och kraftig 
ruff har blivit allt 

vanligare runt fair-
way på banan. 
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Fototävlingen avgjord!
Text: Sara G Karlsson

Vinnaren av fototävlingen hade kanske utbil-
dat sig till fotograf om skolan inte legat på 
Gotland som verkade lite avlägset. 

Sju personer hade skickat in totalt 33 foton till fototävling-
en som sammanföll med golfveckan. Lagandans redaktion 
tackar för bidragen. Det kom in foton på dråpliga situatio-
ner, pauser, väntan, golfgrupper, slag, puttning, vattenbesök 
och så vidare. Någon hade också tagit stämningsbilder. 

Några ur redaktionen (Ronny, Sonny och Sara) har varit 
jury och valt ut en vinnare samt fem foton som vi tyckte 
var strået vassare än dem vi plockade bort. Vinnaren får två 
greenfee-checkar med Smålandsgreenfee och övriga fem 
foton belönas med en trepack golfbollar var. Bollarna kan 
hämtas i kansliet.

- Mitt eget utslag, pinsamt nog, på 4e hålet. Mitt utslag, 
med min trä-3a, studsar en gång innan vattnet på höger 

sida, sen dammar det till i en liten björk... Och se så fint 
bollen hamnade!

Tanja har alltid varit intresserad av foto. På högstadiet 
fotograferade klassen en hel del på hantverkslektionerna 
och i gymnasiet hade Tanja foto som tillval. Tanja sökte och 
kom in på fotolinjen på Gotland, men vågade inte flytta dit 
så fotografering har förblivit en hobby. I tonåren använde 
Tanja sin pappas systemkamera men nu kör hon med en 
liten kompakt digitalkamera. En digital systemkamera står 
högt på önskelistan,speciellt nu när hon vill fånga dot-
tern Emilia, 16 månader, på bild. Vinnarbilden tog Tanja på 
lördagen med kameran i mobiltelefonen. Trots det har den 
bra skärpa och den är välkomponerad.

 
Fru Palm har spelat mycket golf i sommar och vill gärna 

vara med på damernas och klubbens övriga tävlingar. På 
grund av arbete och småbarn funkar detta inte alltid, men 
det har ändå blivit ett par rundor i veckan under semestern.

Ett första pris och fem andra pris
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Tanja Palm med mobilen hon tog vinnarbilden 
med samt sina två greenfee-checkar.

Vinnaren!

Motivering: Fotografen har vågat 
krypa nära motivet, bollen är pla-
cerad bra i bilden, fin komposition 
och fotot har god skärpa.
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Anna Svensson är mycket noga med att läsa puttlinjen. Även om bilden är 
”stilla” så är hennes koncentration så intensiv att den genomsyrar bilden. 
Dessutom är bilden fint komponerad med vattnet i bakgrunden. 
Fotograf: Lars Svensson. 

Övriga vinnare

En härlig bild på far och son som tar fikapaus. 
Fint väder och glada miner och mustiga färger. 
Fotograf: Lars Svensson

Anna

Kaffepaus

 En spelare räddar scoren 
genom att ta av sig skon i 
vattenhindret på 13 hålet! En 
dråplig bild som vi beskurit 
mycket för att lyfta fram det 
centrala. Tänk om han tappar 
balansen och stiger ner i vattnet 
med ”skofoten”! 
En bild med rörelse, där man 
ser hur spelaren tar i för att 
få upp bollen. Fotograf är Lina 
Andersson.

 Ännu en 
bild med 
action i. Man 
ser tydligt hur 
spelaren med 
hela kroppen 
försöker hjälpa 
bollen i hål. 
Synd att inte 
putterhuvudet 
är med i bilden.
Fotograf: Lars 
Svensson

Kom ihåg att vi korat bara en förstapristagare. De övriga fem har vi satt på en delad andra plats.

Sist, men inte minst, en stämningsbild från banans 15:e hål. Att få 
djup i ett foto är svårt. Här har fotografen lyckats fantastiskt bra med 
tallen i förgrunden och stenmurens öppning mot hålets slut. Den lite 
diffusa damen är Anneli Roubert och fotograf är Andrea Roubert.

Puttning

Vattenhinder

15:e hålet
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Golfvecka i Lagan
     - då är det sommar!

Veckan inleddes med 
Svetrucks tävling på 

måndagen den 6 juli!

Svetruck 6/7 2009
Vinnare A-klass
Lina Andersson 41 p
Vinnare B-klass
Erik Gustavsson 40 p
Vinnare C-klass
Bill Ekdahl 42 p

Erik Gustavsson

Bill Ekdahl


A-klass John 

Gustafsson  
och Stig 

Gustafsson 
hade 47 p

Text:  Ulla Sibner, Carl-Johan  
Roubert & Sara G Karlsson
Foto: Ulla Sibner & Sara G Karlsson

Lina Andersson

Strålfors Irish Greensome  
spelades på tisdagen med  

113 anmälda par!

ELTTs 36 håls tävling onsdag 8 juli

Under onsdagen var det dags för veckans mara-
tontävling, nämligen ELTTs 36 håls slaggolf, vilken 
lockade 60 stycken kämpar. Många blickar kasta-
des under dagen mot de regntunga molnen, men 
det kom bara några få regnstänk. I A-klassen vann 
till slut David Ahlin efter två jämna ronder.  David 
var jämnheten själv, 69 och 68 på ronderna, och 
hans recept var att använda järnklubborna på ut-
slagen. Endast en gång frestade han med drivern.

Efter 18 hål var annars Carolin Olsson och Peter 
Kardum i knapp ledning, men med några missar i 
slutet försvann deras guldplats. Både Carolin och 
Peter kunde dock signera scorekorten med dagens 
bästa enskilda rond, 67 poäng netto. I B-klassen 

Strålfors 7/7 2009
Vinnare A-klass
John & Stig Gustafsson 47 p
Vinnare B-klass
Lars-Uno Slätt & Tomas Nyberg 44 p

var Tony Jörhorn ohotad efter fina 67 slag på avslutningsrundan. 
Andra resp tredje plats belades av rutinerade Göran O Persson och  
Erik Gustavsson.

I C-klassen fullbordade Mats Liljedahl sitt 
äkta hattrick. Mats har vunnit golvveckans 
C-klass tre år i rad. Kanske är det nu dags att 
släppa fram Lise-Lott Johansson som två år i 
rad har blivit tvåa?

ELTT 8/7 2009
Vinnare A-klass
David Ahlin 137 p
Vinnare B-klass
Tony Jörhorn 137 p
Vinnare C-klass
Mats Liljedahl 66 p
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Om man har problem med 
synen som Helen tyvärr 
har, finns det knep som 
hjälper när man ska slå ut.

I år kunde man sitta i trevliga möbler på första 
parkett vid 18:e hålet.

Många vill helst slippa att gå ihop med oss få kvarva-
rande ”nikotinslavar”. Har datorn hittat ett sätt att lotta 
ihop oss i samma boll?

Ett trevligt vinnargäng på 57,8 slag. Ted Nilsson, John och Hampus 
Gustafsson.

Sponsorerna & vår egen Rolf Bjers

Ahlsells foursome den 9 juli

Under torsdagen öppnades tyvärr 
regnmolnen för de första tävlandena. 
Under störtskurarna tvingades många 
ta skydd, vilket i förlängningen ledde 
till en viss köbildning, men trots 
vedermödorna hölls överlag humöret 
uppe. 

A-klassens vanns med god marginal 
av Kenneth ”Sutarn” Andersson i team 
med Ilja Culibrik. De var fyra slag för 
Viktor Nilsson/Andreas Moberg. På 
prispallen hamnade också återigen 
Peter Kardum som nu spelade tillsam-
mans med Jonas Karlsson. 

I B-klassen var det jämnare i top-
pen. Bäst när det gällde var  här 
Helene Johansson med kompisen 
Ann-Kristin Johannesson, vilken 
har Glasrikets GK som hemmaklubb. 
Tjejerna var slaget före Linus och Karl 
Erik Olsson, vilka i sin tur kom före 
herrskapet Tommy Sandberg/ Joy 
Orevich..Ahlsell 9/7 2009

Vinnare A-klass
Ilja Culibrk & Kenneth Andersson 67,5 p
Vinnare B-klass
Helene Johansson & Ann-Kristin Johannesson 69 p

Anticimex 10/7 2009
Vinnare A-klass
John Gustafsson, Hampus Gustafsson, Ted Nilsson 57,8 p
Vinnare B-klass
Nina Bjorheim, Karin Bjorheim, Jan O. Bjorheim 56,2 p

Golfveckan fortsätter…

Familjen Heed tog hem storslam i blomsterlotteriet på tisdagen.
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Efter att under flera år haft tremannascramble som 
tagit uppåt 7 timmar, kördes tävlingen, liksom föregå-
ende år, som två kanonstarter med två prisutdelningar. 

Gruppen som spelade på förmiddagen gick runt på under 5 
timmar och eftermiddagsgruppen behövde maxtiden 5 timmar 
och en kvart. Tävlingsledningen berömde spelarna för snabbt 
spel och tackar också vädrets makter, som inte satte käppar i 
hjulen. Anticimex var sponsor och första priserna gick till John, 
o Hampus Gustafsson och Ted Nilsson från första omgången 
samt Karin, Nina och Jon O Bjorheim andra omgången. 

Totalt 82 lag, 246 spelare, deltog i scramblen.

Anticimex Scramble med kanonstart 10 juli

 Ett av fredagens 
scramblelag, Monica 
Svensson, Anna  
Svensson och Helen Ljung.

Vi avslutade veckan med en bästboll

Bästbollen var uppdelad i två klasser, Mix och Ej mix. Efter det att sista 
bollen kommit in klockan 21:10 blev det prisutdelning. Dagens sponsor 
var Electrolux som hade dukat upp både kaffebryggare och brödrostar på 
prisbordet. Mixklassen vanns av Isebell och Stefan Arvidsson med 44 poäng 
och i Ej mix-klassen tog Christoffer Hansson-Pelkonen och Tomas Jonasson 
hem segern med 47 poäng. Längsta drive på hål 6 hade Christina Josefs-
son Bosjökloster GK som ”drev ut” längsta herre. Denna tävling hade lockat 
ovanligt många spelare från andra klubbar, hela 48 greenfeespelare. Totalt 
spelade 126 lag, 252 spelare, i denna tävling.

Arrangörerna är nöjda

Tävlingskommittén med Owe Ro-
bertsson, Karin Johnsson, Ingemar 
Nilsson, Magnus Persson och Johan 
Wallin är mycket nöjda med årets 
golfvecka. Antal startande under 
veckan har varit ungefär som förra 
året, 1090 spelare. I år har tävlingar-
na dock lockat fler spelare från andra 
klubbar. Till Cancerfonden har sam-
lats in nästan 11 000 kronor. Vädret 
har varit bra för golf, med undantag 
för en timmes regn under torsdags-
morgonen och åskan har hållit sig 
borta från Lagan. Banan är i topp-
skick och har klarat slitaget av många 
spelare bra. Nu ska veckan utvärderas 
inför nästa års tävlingsvecka.

Electrolux Bästboll 11 juli

Det var lite vått i bäcken på hål 13, 
Christer Johansson torkar foten.

Owe 
summerar 
veckan.

Electrolux 11/7 2009
Vinnare A-klass
Christoffer Hansson & Tomas Jonsson 47 p
Vinnare B-klass
Isebell Arfvidsson & Stefan Arfvidsson 44 p

Rolf Bjers har just berättat en liten fräckis för Ewa 
Kjellson som uppladdning inför fredagens scramble.
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Från klubbkval i Lagan via gruppkval i Möre 
till regionkval på Katrineholms GK, Robert 
Karlssons hemmabana.

Ungdomstävlingen Scandia Cup började den 23 juni med 
klubbkval i Lagan. Tolv  juniorer, spelade 18 hål och sex 
spelare fick åka till Möre i juli för att spela vidare i grupp-
kval. Johanna Roubert, Linus Eklund och Linn Magnusson 
vann sina klasser i Möre och gick därmed vidare till region-
kval i Katrineholm. 

Lagandan träffar de tre ungdomarna vid kiosken på 
Lagans golfbana en regnig 
eftermiddag klockan tre. 
Linn har jobbat i kiosken 
sedan klockan åtta, Linus 
kommer på fyrans green 
och kollar om han hinner 
spela hål 5 också, Johanna 
har också spelat sig ut till 
kiosken. 

Ingen av de tre hade 
spelat Katrineholms bana 
tidigare, så inspelsvarvet 

var både spännande och nyttigt. Johanna och Linn spelade 
med Johannas pappa Jan-Inge och några timmar senare 
gick Linus ut med Peter och Anette Kardum. Alla tre var 
nöjda med inspelsdagen. Banan var inte svår, de första hå-
len var öppna medan de sista nio var mysiga och inbäddade 
i skog. På kvällen blev det mat och en skön säng på hotell.

Själva tävlingsdagen startade varje klass för sig, så våra 
spelare hade helt olika starttider. Tävlingen gick över 18 hål 
och alla tre tyckte att det gått ganska bra.

- Jag slog bra men puttade dåligt, säger Linn. Linus 
tycker att även han puttade dåligt. Johanna var ganska 
nöjd med sitt spel.

Linus säger att han haft ett bra år 2009. Han spelar 4-5 
gånger i veckan och har sänkt sig 4 steg i år.

- Det har varit ett bra år för mig också, jag har sänkt mig 
4 steg, säger Johanna.

- Jag har också spelat bra i år, spelar några gånger i 
veckan och har sänkt mig mycket, säger Linn.

Ingen av våra spelare räckte till riksfinal, men Johanna 
kom 3:a i sin klass, Linus 5:a och Linn 7:a. Grattis till att ni 
kom så långt! Ni har visat ”världen” att Lagan har duktiga 
ungdomar och ni har lärt er mycket på vägen.
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Putträning, Linn och Johanna.

Linus kollar att scorekortet är rätt 
ifyllt innan det lämnas in.
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Damernas hemliga utflykt

Årets resekommitté hade lagt 
pannan i djupa veck inför den 
hemliga utflykten för damer-
na. Många blev överraskade 
när bussen svängde av redan 
i Götaström. Kan man ha en 
hemlig utflykt till en klubb 
som ligger så nära vår egen? 
Ja, visst kan man det.

Bussen avgick från Garvarens par-
kering strax efter utsatt tid. Stäm-
ningen var hög och sorlet i bussen 

steg. Birgitta Hasselgren hälsade oss 
välkomna på utflykten och pratade 
lite om det praktiska. Birgitta har haft 
hjälp av Ingrid Bergenholtz och Ulla 
Sibner att ordna resan. 

-Är vi redan framme? Götaström!! 
Ja, många var överraskade och det är 
ju meningen med en hemlig resa.

Vi plockade ut vår packning ur 
bussen och gjorde oss hemmastadda. 
I restaurangen skulle det serveras 
kaffe o fralla, vilket vi såg fram emot. 
Men…… det fanns inget fika! Perso-
nalen hade antecknat att vi skulle 
komma den 8 september. Trots detta 
ordnades det snabbt fram frallor och 
kaffe och lunchen fanns också på 
bordet när vi spelat klart. 

Vi spelade i lag om tre damer och 
de två bästa scorerna räknades ihop. 
Den som hade en dålig dag behövde 
inte visa det för fler än dem som 
spelade i samma boll. Laget som vann 
bestod av Etelka Johansson, Rita 
Svensson och Tanja Palm. Samtliga 
lag fick priser. 

På vägen hem pra-
tade alla om huggor-
men på nian.

-Det stog en karl 
vid green och klapp-
ade i händer när jag 
skulle spela in!

-Jag höll på att 
trampa på den, den 
var hopringlad i 
försvarsställning!

Det hände annat 
också, Etelka satte 
sitt inspel i koppen 
på hål 9 för par och fick 4 poäng och 
Anette, Kicki och Linn gjorde varsin 
birdie på andra hål.

I bussen hem lottades det ut green-
feecheckar på scorekorten. Ewa vann 
en ”smålandsgreenfee” som Lagans 
GK sponsrat. Monica och Kicki vann 
varsin biljett till Götaström, som vi 
fått av den klubben. 

Alla var nöjda med vår trevliga 
utflykt och vi önskar nästa års tre da-
mer, Marie, Tanja och Heléne lycka till.

Alla Lagansdamerna som var med på utflykten är samlade vid Götaströms stora golfboll.

Text & foto: Sara G Karlsson

Det hemliga målet 
var Götaström

Börje körde “så det rök” på vägen hem.

Visst! 
Gudrun 
har 
rätt, det 
sitter i 
huvudet.
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Vi har under sommaren haft 
två juniorläger. Det första 
var i mitten på juni här hem-
ma på Lagans GK i två da-
gar där drygt 30 juniorer var 
anmälda. 

Lägret var planerat i anslutning till 
klubbkvalet av Skandia Cup som seder-
mera även ledde många av våra juniorer 
till ytterligare framgångar. Första dagen 
var det träning på schemat där junio-
rerna var uppdelade i tre grupper där 
varje grupp hade sitt eget individuella 
träningsprogram. Det blev en lång men 
rolig dag som avslutades med lättsam-
mare golflekar samt fika.

Nästkommande dag gick klubbkvalet 
av stapeln. Klubbkvalet spelas som en 
poängbogeytävling men där de två 
bästa brottoscorerna i varje åldersklass 
går vidare till det följande gruppkvalet. 
Detta medför alltså att klubbkvalets 
vinnare behöver därför inte nödvän-
digtvis vara den som går vidare till 
gruppkvalet.

Det andra lägret var i början av 
augusti för de lite äldre juniorerna 
som fick möjlighet att följa med på ett 
tvådagarsläger där våran klubbmästare 
Henrik Nilsson följde med på för att 
dela med sig av sin kunskap. Första da-
gen åkte vi till Alvesta GK där vi under 
förmiddagen tränade närspel. Efter 
lunchen lottade vi bollarna inför dagens 
18 hålsrunda. Dagen efter rullade våran 
blåa turnébuss mot ny destination, 
nämligen Värnamo GK. Precis som 
dagen innan tränade vi flitigt för att 
sedan spela 18 hål. Under båda dagarna 
hade vi tur med vädret och lyckades fly 

regnet i Lagan för att nå en solstänkt 
bana.

Sommarlovsgolfen
Under sommarlovet har vi vid sex 

tillfällen haft något som heter så pas-
sande som sommarlovsgolfen där vi har 
träffats på morgonen och värmt upp 
tillsammans för att sedan ut och spela 
på banan. Då juniorerna har varit i alla 
åldrar har det själva kunnat välja om de 
ville spela 4, 9 eller 18 hål. Det har varit 
ett prisbord för varje slinga där alla har 
fått något att glädjas över. Under hela 
perioden har det gjorts totalt 78 starter.

Text & foto: David Ahlin

Andréa, Martin, Linus E, Linus O, Johanna, Isac och Linn på väg till Värnamo.

Hur mår Lagans GK?
 

Vi ställer frågan till Carl Johan Roubert, 
klubbens Kanslichef och tillika kassör.

 
Mycket är positivt i föreningen i 

år säger Carl Johan. Våra greenfee 
intäkter har ökat med 50000 kronor i 
år. Det kan inte alla klubbar stoltsera 
med. Dessutom bibehåller vi nästan 
medlemsantalet! Vi tappade drygt 100 
medlemmar i våras men genom bl a 
gröna kortet kurser har vi nästan tagit 
igen tappet.

 
Mindre sponsorintäkter

Men visst märker vi av de kärvare 
tiderna fortsätter Carl Johan. Våra 
sponsorintäkter minskar med 150 000. 

Något som vi hoppas ta igen till nästa 
år om konjunkturen vänder. Vi behö-
ver lansera fler attraktiva företagspa-
ket som kan locka fram nya sponsorer. 
Personalkostnaderna är också betung-
ande och därför har vi inte råd att ha 
övertalig personal. I besparingssyfte 
kanske vi måste minska servicen till 
medlemmarna. En hel del på anlägg-
ningen är gammalt och slitet och 
kräver därför insatser. Dessutom har 
vi råkat ut för några åsknedslag som 
orsakat förstörelse som kostar pengar.

 
Inte på ruinens brant

Förhoppningsvis kommer vi ändå 
att göra ett plusresultat på mellan 
100 – 200 tusen kronor för året. För 
att både utveckla anläggningen och 

ha reserver inför framtiden måste 
vi däremot öka det årliga rörelsere-
sultatet till minst 500 tusen kronor.  
Uppdraget är därför alltid att se över 
såväl kostnader som intäkter. Hur 
finansierar vi tävlingsverksamhe-
ten? Skall Lagandan vara kvar som 
papperstidning? Kan en ny regi för 
shopen ge intäkter till klubben? Kan 
bättre kontroll över pay and play ba-
nan ge ökade intäkter? Troligen måste 
vi bredda och utöka debiteringen för 
städavgifterna medan ambitionen 
är att bibehålla de generella med-
lemsavgifterna. Sammantaget så mår 
emellertid Lagans GK ganska bra och 
är definitivt inte på ruinens brant, 
avslutar Carl Johan Roubert.

Allt fler golfklubbar har stora 
ekonomiska problem

Juniorläger
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Headgreen-
keepern 
Lennart 
Svensson 
har tänkt 
ut finurliga 
flagg-
placeringar 
till 
söndagens 
spel.

Klubb- 
mästerskapet

 När de bästa spelar finns det alltid 
en caddie i bakgrunden. Anna Werner 
kör bror Anders vagn.

Johanna Roubert och Caroline 
Olsson tog hem andra resp. första 
pris i damklassen. Caroline blev 
klubbmästare 2009.

Tre av totalt åtta damer som spelade i damklassen. Helene Johansson, Sara G 
Karlsson och Helen Elfving.

Klubbmästaren 2009, Henrik Nilsson, sätter 
den sista putten.

Söndagens sista boll, Anders Gannerud, 
Henrik Nilsson och Viktor Brage har 
spelat klart.

Årets mästerskap avgjor-
des 8-9 augusti i stark vind, 
snabba greener och med  
tuffa hålplaceringar. 

Samtliga spelar 36 hål under 
lördagen och de 15 bästa herrarna i 
huvudklassen har också en finalrond 
under söndagen.

Damsegrarinna i huvudklassen blev 
Caroline Olsson före Johanna Roubert 
medan Helen Elfving tog hem poka-
len bland de äldre tjejerna.

Herrsegrare totalt blev inte oväntat 
Henrik Nilsson som till slut hade en 
betryggad marginal till 
tidigare mästaren Anders 
Gannerud och junioren 
Viktor Brage. Den senare 
fick i år nöja sig med att 
vinna juniorklassen. I 
mogna grabbars klasser, 
H35 och H45 segrade 
Ola Henriksson och Peter 
Kardum. (Våra rutinerade 
veteraner, dvs oldboysen, 
gör upp om äran vid ett 
annat tillfälle.)

Fakta om Henrik Nilsson -  
klubbens bäste golfspelare!

Ålder: 25 år
HCP: +2,5 (på Lagans golfbana ska Henrik 
då gå 4 under par från gul tee)
Vunna klubbmästerskap: 5 
Sysslar med: Studerar under terminerna 
till tandläkare i Umeå. Under sommaren 
professionell golfspelare. 
Tränar: Under sommaren mellan 7-8 tim-
mar om dagen. Ca 70 % närspel och 30 % 
det långa spelet
Favoritslag: Wedge från ca 85 m
Favoritbana: Haverdals golfbana
Styrka som golfspelare: ”Sällan några 
större missar.”
Gillar: Lagans golfbanas nya finish. ”Det 
syns att banan har förbättrats. Vissa 
flaggplaceringar var dock lite väl elaka 
under KM”.
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Rotarys välgörenhetsgolf 
lockade spelare från Jämtland 
i norr till Skåne i söder. Täv-
lingen har i 24 år arrange-
rats av Ljungby-Kungshögens 
Rotaryförening.

Drygt 70 golfare hade i år anmält sig 
till Rotarys välgörenhetsgolf. För 24:de 
året ordnade Ljungby-Kungshögens 
Rotaryklubb denna tävling på Lagans 
golfbana. Lars-Göran Sjöberg har i 
alla år stått som samordnare, så även 
i år. Enligt Sjöberg har deltagarantalet 
stadigt minskat under åren. En orsak 
tror han kan vara att fler Rotaryklubbar 
ordnar liknande tävlingar och då kom-
mer det inte så många utifrån som det 
gjorde tidigare. 

Startavgiften, 195 kronor, per person 
går framförallt till klubbens lägerverk-
samhet. När tävlingen gick av stapeln 
befann sig 16-17 ungdomar från 
Estland i Finnstugan. Ungdomar i åldern 
13-16 år som har föräldrar med bl.a. 
missbruksproblem. I augusti kommer 20 
ungdomar från Vitryssland. Dessa är nå-
got äldre ungdomar som visat framföt-
terna. De ska studera hur en demokrati 
fungerar. Bl.a. kommer de att besöka 
Kommunhuset och Smålänningen. De 
kommer även att besöka riksdagen där 
Eskil Erlandsson tar emot dem.

Tävlingen genomfördes utan avbrott 
trots att åskan under en timme tornade 
upp sig i nordväst. Våra banarbetare 

fick mycket beröm för banan som är i 
toppskick. Resultaten var också i topp, 
vinnarna hade mycket bra resultat. 

Rotarygolfen 
25-års jubileum 2010

Text & foto: Sara G Karlsson

A-klassen vanns av Patrick Carlsson som 
valde en ”TV-kanna”. Patrick fick även ta 
emot ett av flera birdiepriser.

Både Linn och Linus uppskat-
tade till fullo sitt pris de fick 
i samband med utmärkel-
sen ”Göte Parkanders minne” 
2008. 

Nu har Linn Magnusson och Linus 
Eklund spelat en bana med seg och 
tuff ruff och de har puttat på glas-
hala greener, tillsammans med Peter 
Kardum och Peter Franzén. Linn och 
Linus är överens om att det skiljer 
mycket på banan i Barsebäck och 
Lagans bana. 

- Det var häftigt att spela där prof-
sen spelar, säger Linus, som ger mig 
rådet att läsa puttlinjen från två håll. 
Linjen kan se helt olika ut från andra 
hållet, säger han.

- Greenerna var jättehala och svåra 
att läsa, säger Linn och fortsätter, jag 
puttade dåligt. Det må vara som det 
vill med Linns puttning, hon gjorde en 
eagle och slutade på fantastiska 43 
poäng. 

Vi pratade om hål 8, 
korthålet där man står 
högt och ska slå över 
vatten. 

- Jag tänkte att jag be-
hövde två klubbor mer än 
Peter, men jag gick över 
vägen och in i staketet, 
säger Linus. 

Jag undrar hur utslaget gick för 
Linn.

- Jag hamnade lite vid sidan om 
green men var lagom lång.

Efter spel och mat fick båda ungdo-
marna några små råd av Peter.

- Jag hade för starkt grepp, det 
har jag rättat till, och spelar mycket 
rakare, säger Linus. Två gånger har jag 
haft 38 poäng nu.

- Jag öppnade axlarna, det har jag 
rättat till och spelar bättre.

Båda var nöjda och tacksamma för 
att de fick möjligheten att spela en så 
fin bana.

Linn gjorde eagle 
på ett av hålen.

Linus var inte alltid på fairway.

Linn och Linus framför Barsebäcks välkomstskylt.Spel på Barsebäck  
    - en upplevelse
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LAGAN 

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Till sist…   

Det gällde att läsa 
puttlinjen noga. 

Tävlingen lockade en hel del gäster. Två 
spelare från Vasatorp diskuterar hål 10 
med Carina Kronstedt.

Har vi nu skrivit på scorekorten och kollat att allt stämmer? Ibland fick man vänta.

Syskonen Marcus och Caroline Olsson vann 
resan till Algarve. Där kommer de att bo på 
lyxhotell och tävla vidare mot sex andra par 
från Sverige samt par från Tyskland, England 
och Irland. Lycka till! Johanna Roubert och 
Linn Magnusson kom på tredje plats. I mitten 
står Ronnie Olovsson, som representerade Time 
Travel AB.

En av bollarna har 
nått 18:de green.

Koncentration.

Algarve Golf Trophy!

BIlderna är tagna av Ulla SIbner, 
Sara Karlsson och Ronnie Olovsson


