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Vi närmar oss årets golf-
säsong även om det var 
länge sedan vår golfbana 
legat under så mycket snö 
så länge som denna gång. 
Vi får hoppas att vår bana 
har klarat snötäcket och 
att vi får en fin vår så att vi 
kan komma ingång med vår 
sport som så många längtar 
efter. 

När vi startar med vår golf igen un-
der våren så kommer vi att mötas av 
ett nytt mottagande i vårt klubbhus. 
Vi har åter flyttat vårt kansli och shop 
till den centrala delen av klubbhuset. 
Vi hoppas i och med detta göra det 
lättare för medlemmar och gäster att 
hitta rätt och känna sig välkomna till 
vår anläggning.

Personligen ser jag också fram 
emot att få testa vårt ombyggda hål 
16 med ögreen. Vi har med denna 
ombyggnad ökat säkerheten mot 
E-4:an och samtidigt skapat ett mer 
spännande golfhål.

När det gäller klubbens ekonomi 
så kan vi nu konstatera att vi fick 
ett minusresultat föregående verk-
samhetsår. Vi har dock fått behålla 
de flesta av våra medlemmar inför 
kommande säsong och med många 
besparingar på kostnadssidan har 
styrelsen lagt en budget för 2010 som 
klubbades på vårmötet där vi åter gör 
ett positivt resultat.

Vi har också vissa förändringar i 
vår organisation. Ulla Gustavsson 
har beslutat att lämna styrelsen ef-
ter många år. Vi tackar Ulla för allt 
arbete hon lagt ner i vår klubb och 
då speciellt som ordförande i vår 
juniorkommitté. Vidare har Ove Karls-
son sagt upp sin tjänst i Golfbana AB 
och bestämt sig för att gå vidare i sin 
karriär. Vi tackar Ove för alla år han 
lagt ner på vår bana och på våra ma-
skiner. Vi tackar också Peter Franzén 
som hjälpte oss på tränarsidan under 
föregående säsong. 

Väl mött till en trevlig golfsäsong 
på Lagans Golfklubb

Bert Nordholm, Ordf.

Ordförande har ordet

Ljungby profiLprogram 1.0
Logotype, färger, typografi, användningsexempeL
2009-12-01
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Den färskaste informationen 

och de senaste nyheterna 

får du på klubbens webbplats 

www.lagansgk.se
med webbtidningen

direkt

Damernas upptakt!
Upptaktsmöte 14 april

Alla golfsugna tjejer, kvinnor, damer är välkomna till  

golfrestaurangen Lagan 14 april 2010 kl 18.30

• Kommittén presenterar det nya spelprogrammet  

och andra aktiviteter som är på gång.

• Vi får information om vad som är på gång i klubben,  

banan och i vårt klubbhus inför den nya säsongen. 

• En och annan överraskning presenteras.

Tuan dukar upp något gott från sitt kök. 

Priset för detta blir 100 kr exlusive dryck.

Anmälan: till kansliet tel 0372-304 50. 

Det går också bra att höra av sig via 

e-mail: info@lagansgk.se senast 9/4.

Oldboysträff i restaurangen 

torsdagen den 8 april kl 09.00.  

Om vädret är bra spelar vi!

Juniorerna
Upptakt för juniorer den 2 maj 
kl 13.00-16.00.
Juniorträning på onsdagar och 
söndagar från vecka 18. 
Kostnad 200 kr för 10 gånger. 

Anmäl dig senast 15 april på: 
www.lagan.se/junior/juniorlänkar

Juniorerna tar med en kompis på 
träningen vecka 19 och vecka 22.

Du som inte har betalt, gör det snarast. Vår på-minnelseavgift är 100 kr! 

FEL TELEFONNR!!! 
Klubbens telefonnr 
är 0372-30450. 
Bl a har telefon- 
katalogen Lokal- 
delen fel nummer.

Skåp lediga!
Vi har flera överskåp lediga i vagnboden för en 
kostnad av 300 kr/säsong. 
Pga av hög elförbrukning kommer vi i fortsätt-
ningen inte att ha någon värme i vagnboden.

Oldboysens resa:

Oldboysens första golfresa 

den 3 maj går till Wittsjö 

GK. Boka in dagen redan nu.

Lämna din e-post-adress till kansliet!
Utskick från sponsorer!

Några av våra sponsorer vill 
skicka ut information till 
medlemmarna. Vi hoppas 
på förståelse för detta, då 
sponsorerna är nödvändiga 
för vår verksamhet.

Nybörjar-

kurser ordnas 

löpande!
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Kom väl förberedd till säsongen
Text & foto: Calle Gustavsson

Hej alla golfare!

I skrivande stund ligger fortfarande 
snön tjock utanför och man undrar 
om det någonsin kommer att blir 
gröna gräsmattor och dags att ta 
fram klubborna. Det kommer det. 
Efter snart 20 år som tränare har det 
varit kalla vintrar, varma vintrar, tidig 
öppning med bakslag etc. Något år 
blev det en tidig öppning av green-
erna med en fortsatt bra säsong.

2010 känns som det första året för 
mig som tränare på Lagans GK. Låt 
väl att jag var där förra året men då 
var det mer som ett extra jobb bland 
flera andra uppgifter. Nu är det på 
riktigt. Jag hann träffa på en hel del 
av er medlemmar men tar det säkra 
före motsatsen och presenterar mig 
ordentligt. Jag har några år kvar till 
40 och har både sambo, Marie, och en 
son på 3 år, Gustaf. Jag har varit trä-
nare sedan 1993 och hunnit med en 
hel del inom golfen. Landslagskapten, 
lärare på tränareutbildningen, lärare/
tränare på golfgymnasie är de stora 
sakerna. Mest tid har jag dock ägnat 
på Växjö GK där jag i två omgångar 

fått ihop totalt 12 år som tränare. 
För ett litet tag sedan frågade en av 
mina gymnasieelever mig hur ofta 
jag tänkte på golf - mitt spontana 
svar var JÄMT. Egentligen är jag ingen 
”golfnörd” utan är mer intresserad av 
att utveckla människor och sen råkar 
det vara inom golf. Förutom att vara 
på Lagans GK jobbar jag en halvtid 
på skolan i Växjö samt gör en hel del 
uppdrag till SGF.

Årets träningsprogram är sedan 
några veckor tillbaka utskickat och 
det trillar in en hel del anmälningar. 
OM du inte är en av dem - skynda dig 
så att du kommer med. I år fortsät-
ter vi med de träningsgrupper som 
fanns 2009 men med några skillnader. 
En av dessa är att i avgiften ingår en 
lektion som eleven efter eget val kan 
ta ut under säsongen. Jag hoppas på 
detta sätt få kunna reda ut de där 
sakerna som tar lite mer tid och fokus 
på en person än vad som är lämpligt 
under en grupplektion. Vi fortsätter 
med träningsdagar halv- och hel-
dagsformat där träningen är intensiv 
och koncentrerar sig på några få 
grundläggande moment. Jag hoppas 

också få in er på mitt ”sommarkontor” 
- som ligger jämte tävlingskansliet 
för ett samtal om träning och vad du 
behöver bli bättre på.

Golfen har varit i en nedåtgående 
trend de senaste åren. Det är dags att 
vända den trenden. Jag tror att för-
ändring kommer inifrån. För några år 
var jag inblandad i ett projekt med en 
konsult som jobbade med personal-
frågor. En fråga som alla, personalen,  
fick svara på var vad deras närmsta 
anhöriga tyckte om företaget/klub-
ben. Lite senare fick jag motivet till 
frågan - ”de tycker det som du, som 
anställd, sagt/förmedelat till dem”. 
Ett tänkvärt utryck på samma tema 
är ”attityder smittar, är dina värda 
att få?”. 

Så, jag kommer att tänka och säga 
att:
 golf är fantastiskt 
 alla är välkomna 
 alla kan och vill bli bättre 
 Lagans GK är en trevlig plats med 
bra bana, trevligt klubbhus, har glad 
personal, har en ny fräsch shop och 
en bra restaurang. 

Calle och sonen Gustaf.
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Hej Johan Wallin, ordförande i Täv-
lingskommittén i Lagan. Hur går det 
för er? Enligt uppgifter är ni samma 
personer som förra året. Johan 
Wallin, Owe Robertsson, Magnus 
Persson, Ingemar Nilsson och Karin 
Johnsson.

- Jo det stämmer, enda skillnaden 
är jag har hand om ordförande-skapet 
i år.

Eftersom vi är nöjda med ert arbeta 
förra året hoppas vi att ni jobbar 
vidare i samma anda.

- Jo, vi är optimistiska och tror på 
att vi förhoppningsvis får behålla våra 
sponsorer och kanske hitta några nya 

då vi planerar att ha lite fler tävlingar 
i år.

Bl a 2 nya under golfveckan, en 
singel och en partävling. Samtidigt 
ska vi anordna några extra tävlingar 
där vi själva ordnar priserna genom 
att återföra en del av anmälningsav-
gifterna till prispotten.

När är det planerat att tävlingssä-
songen börjar i år? Kanske lite svårt 
att förutse med all den snön vi har!

- Jo det är väl klart, men vi satsar 
på att ha den första tävlingen i mit-
ten av maj, vid pingst. Men vi kom-
mer att lägga ut tävlingskalendern 
så snart vi har spikat alla tävlingar 

med datum och 
sponsorer.

Vi har också 
fått en del kval-
tävlingar t.ex. 
Algarve som vi 
hade förra året.

En ny blir en av 
två semifinaltäv-
lingar i Sverige 
i en stor världs-

omfattande tävling med över 40 olika 
deltagarländer. Tävlingen arrangeras 
av World Golfers Championchips och 
heter Hogland Masters. Det kommer 
mer om denna tävling där klubb-
kvalen i Sverige pågår mellan 1 maj 
och 14 juli. Finalen kommer att gå 
i Thailand vilket säkert kommer att 
locka många deltagare, som kom-
mer att tävla i tre olika hcp-klasser. 
Detta hoppas vi blir en bra affär 
för klubben, då vi kommer att få en 
ersättning med 200,-/deltagare vid 
semifinal-tävlingen.

Även Scandia Cup återkommer i år, 
men i vilken form eller när meddelas 
senare.

Det här låter ju väldigt spännande 
och vi tackar för att ni fortsätter 
att arbeta med att göra vårt golf-
spel lite mer spännande genom att 
anordna tävlingar.

Tack för att jag fick höra lite om 
den kommande säsongen i tävlings-
hänseende. Väl mött när snön är 
borta!

TävlingskommitténText: Ulla Sibner
Foto: Sara G Karlsson

Johan och Magnus var 
tävlingsansvariga och skötte 
prisutdelningen vid flera 
tävlingar förra säsongen.

Ove knappar in 
resultat efter en 
av tävlingarna i 

golfveckan 2009.
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Det känns som att livet börjar 
återvända nu när solen tittar 
fram och snödrivorna börjar 
smälta. 

Visst finns det mycket som är bra 
även när det är vinter men för en 
oldboysare, som har skottat alltför 
mycket snö och varit tvungen att pälsa 
på sig massor med kläder för att gå på 
promenad, känns det underbart när 
man känner att solen börjar värma 
och tankarna plötsligt drar iväg ut till 
golfklubben. 

Snart är det dags att ta fram klub-
borna och börja putsa och kanske 
göra en och annan provsving för att 
upptäcka hur ringrostig man är, men 
ändock, oj vad man längtar till den 
dagen då vi alla träffas ingen och 
får känna den fina gemenskapen och 
värmen och för att inte tala om alla 
galna historier som har lagrats upp 
under vintern och framför allt, vi har 
ju en hellång Golfsäsong framför oss 
och oavsett hur själva spelet går så 
känns det underbart, det blir nog vår 
och sommar även i år. 

Att tillhöra den skara som tituleras 
oldboys innebär att man disponerar sin 
egen tid och det är ju ett privilegium 
som några av oss har utnyttjat under 
vintern då vi från november fram tom. 
mars spelar bowling. Tyvärr är de ju så 
att alla som vill inte kan vara med pga. 
att det bara finns sex banor i bowling-
hallen, vi är dock ca. 20 gubbar som 
träffas varje tisdag och rullar klot och 
jag försäkrar er, vi har mycket trevligt, 
och vem som blir säsongens super-
bowlare, kan ni se på vår hemsida. Det 
tråkiga är ju att alla som vill inte kan 
vara med. Vi ser därför fram emot att 

förslaget om en bowlinganläggning 
med tio banor snart blir verklighet. Det 
skulle vara ett lyft för många fler än 
oss oldboysgubbar. Som avslutning på 
vinterns bowling åker vi till bowling-
hallen i Värnamo tisdagen den 6 april, 
då vi spelar lysande bowling, gratule-
rar säsongens superbowlare, äter god 
mat och talar om för varandra att 
hur roligt det än har varit att spela 
bowling så är det så mycket roligare 
att spela golf.

Så därför, GLÖM NU INTE OLDBOYS-
SEKTIONENS UPPTAKTSMÖTE I KLUBB-
HUSET TORSDAGEN den 8 APRIL KL 
09.00. Hur det blir med möjligheten 
till att spela 9 alt 18 hål spontangolf 
återstår att se. De av er som har extra 
god kontakt med vädergudarna får 
göra en insats, för i skrivande stund 
är det bara 3 veckor kvar till första 
utslag. 

Till dess lever vi på hoppet och ser 
fram emot en ny spännande golf-
säsong.

Våren är i antågande 
för ”gubbarna”

Förväntansfulla ”gubbar” på tee den 16 april 2009. 
Karl-Gustav, Bruno och Bernt.

Text: Lilleman Johansson
Foto: Sara G Karlsson

Niclas Pedersen är en av våra 
många nya medlemmar. Han kan 
nog tillskrivas epitetet ”Mäster-
värvaren”, då han utöver sig själv 
och makan, en son, svärmor och 
svärfar lyckades rekrytera åtta 
goda vänner att börja spela golf 
under förra året. Niclas som an-
nars är en känd ungdomsledare i 
fotboll, ser nu framemot att ha en 
meningsfull fritid tillsammans med 
både nära och kära. En golfresa 
till Barcelona ihop med att se en 
bra fotbollsmatch finns också i 
planeringen.
  

3 Profiler
Mästervärvaren 
– rekryterade 13 till Gröna 
Kortkursen
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Snart drar vi igång 
årets damgolf

Damkommittén hälsar alla 
damer välkomna till sina 
golfaktiviteter. Speciellt 
välkommen är du som är 
nybörjare, ny i klubben eller 
bara inte kommit igång än.

Damernas säsong startar den 14 
april med upptaktsmöte i klubbens 
restaurang. Måndagen den 3 maj 
startar årets spelsäsong och sedan 
spelar man alla måndagar och onsda-
gar hela säsongen. Säsongen avslutas 
i september med gemensam tävling 
och en festlig avslutning med prisut-
delning till alla vinnare.

Måndagar
På måndagar spelas 9-hålsbanan med 
start från kl 17.00. Du behöver inte 
anmäla dig, du bara droppar in och 
ansluter dig till det glada spelgänget. 
Alla spelar tillsammans, nybörjare 
som veteraner och efter ronden är det 
alltid gemensam prisutdelning och 
spelsnack.

Onsdagar
På onsdagar utmanar damerna 
18-hålsbanan. Det finns då tre olika 
starttider, klockan 9, 14 eller 16. Du 

anmäler dig på webben eller till kans-
liet. Onsdagarnas tävlingar innehåller 
det mesta, till exempel singelspel, 
parspel och lagspel i alla tänkbara 
varianter.

Andra aktiviteter
Damkommittén håller också i flera 
andra spelaktiviteter. Några exempel 
är Lagans matchspel för damer som 
spelas över hela säsongen och den 
otroligt populära Röd Tee för alla på 
klubben. Första onsdagen i augusti 
åker damerna på hemlig golfutflykt 
och har det riktigt trevligt tillsam-
mans.

Regelträff
Under säsongen kommer damerna att 
anordna regelträffar, speciella träffar 
för nybörjare och andra roliga spelak-
tiviteter. Håll ögonen på anslagstav-
lan och på klubbens hemsida!

Om du vill veta mer om säsong-
ens aktiviteter så kom på damernas 
upptaktsmöte. Välkomna säger årets 
damkommitté som består av: Anett 
Jakobsson, Carina Kronstedt, Anita 
Andersson, Marie Rönndahl, Lotta 
Bäcklund och Lise-Lotte Jonasson.

Den första damnian 2009 spelades i fint väder. Yvonne 
Holmqvist, Helene Nyman och Marianne Johansson är på 
väg till nians green.

Text: Carina Kronstedt o Sara G Karlsson
Foto: Sara G Karlsson

Den träningsvilliga som  
gillar utmaningar.
 
Annelie Hjulström har i många år 
funderat på att börja spela golf. 
”Jag har testat det i samband med 
jobbet” och tyckt att det verkade 
kul. Skulle egentligen har börjat 
tidigare, men det har varit mycket 
som kommit emellan. Nu visade 
sig golfen vara ännu roligare, än 
vad jag trodde” säger Annelie som 
spenderade mycket tid på banan i 
fjol och ser fram emot att pegga 
upp.

Har Rolf varit med längst?
 
Våren 1967 blev Rolf Larsson med-
lem i Lagans GK. Detta var året 
efter att föreningen hade bildats 
och Rolf blev övertalad av Bengt 
Åke Bruce (en av föreningens tre 
hedersmedlemmar). ”Jag var ofta 
i Halmstad och hade där blivit 
inspirerad av banan i Tylösand”, 
säger Rolf. Han har också via sitt 
medlemskap i Haverdals GK, gett 
goda referenser både åt vår ”gäst-
tränare” ifjol, Peter Franzén och åt 
den nye shopinnehavaren Anders 
Israelsson.
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Text & foto: Stefan Rydergren

Det är en ren njutning att gå runt banan på 
fjällkanten med fantastiska scenerier med ut-
sikt över Lapporten, Torne Träsk och snöklädda 
toppar. Banan öppnar efter midsommar då det 
går bra att spela dygnet runt – solen försvin-
ner bara någon timme på natten.

Banan har 9 hål och spelas med två alternativa utslag, 
par 68.  Banan bjuder 4165 meter (gul) och 3569 (röd) 
med dvärgbjörk och ljungbuskar som naturlig ruff.  Stora 
nivåskillnader på den flesta hålen. Vad sägs om ett par 3 
där man slår ut mot en green som ligger 40 meter längre 
ned, omgiven av dvärgbjörk.  Greenerna är små och 
fairways inte överdrivet stora. Lämna drivern hemma – 
och vagnen likaså. Det är förbud (och även omöjligt) att 
hantera en vagn i terrängen. 

Det går bra att bo vid banan på Björklidens Fjällhotell, 

stugby eller vandrarhem. Det finns vandringsleder av skif-
tande längd och svårighetsgrad.  

Passa även på att besöka Kiruna. En guidad tur till 
Kirunavaaragruvan är ett måste. Bussar tar dej till 500 me-
ters djup för en mycket intressant presentation av världens 
mest moderna järnmalmsbrytning. Raketbasen Esrange och 
ishotellet i Jukkasjärvi ligger några mil från Kiruna om du 
är intresserad. 

Björklidens GK  grundades 1989 och var den första 
s.k. brevlådeklubben i landet. Idag har man som medlem 
tillgång till ytterligare två banor Bromma Golf (9 hål) 
och Bodaholm i närheten av Arlanda (36 hål).  Den ”fula 
ankungen” har således vuxit till sig, vilket även bevisas av 
utmärkelsen ”Årets Golfklubb” 2005 samt utsedd till en av 
världens 100 mest spektakulära banor av tidningen Golf 
World. 

Golf i midnattsolens land

Betty spelar golf 
på Björkliden.

Att golfa på sveriges nordligast belägna golfbana, Björklidens GK är 
en häftig upplevelse. Banan ligger 10 mil nordväst om Kiruna utmed 
Norgevägen mellan Abisko och Riksgränsen. 
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Vårt mål med verksamheten är:
 Det skall vara kul
 Det skall vara utvecklande
 Man skall träffa kompisar
 Det skall vara spännande

Träning
I år kommer vi att ha träningen 
förlagd till söndagar och onsdagar. 
Vi delar in grupperna efter ålder för 
att innehållet i träningen skall vara 
lätt att anpassa och att det skall göra 
det lätt att hitta jämnåriga kompisar. 
Träningen startar v.18. Kostnaden för 
träningen är 200 kr. Anmälan sker 
genom att du fyller i formuläret på 
hemsidan på juniorernas sida. Grup-
perna är satta efter följande schema:

onsdag: 18.00 - 19.00 Pojkar & 
Flickor 11 - 12 år, 18.00 - 19.00 Pojkar 
& Flickor 13 - 14 år

söndag: 13.00 - 14.00 Pojkar & 
Flickor 7 - 8 år, 13.00 - 14.00 Pojkar & 
Flickor 9 - 10 år, 14.00 - 15.00 Pojkar 
& Flickor 11 - 12 år, 14.00 - 15.00 
Pojkar & Flickor 13 - 14 år, 15.00 - 
16.00 Pojkar & Flickor 15 - 16 år. Sista 
dag för anmälan är den 15 april.

Min kompis
Vid två tillfällen har vi extra träningar 
där de som är med och tränar får ta 
med sig en kompis. Detta kommer att 
ske i samband med de vanliga trä-
ningarna i v.19 och v.22, inbjudan och 
utformning av detta kommer senare. 
Vi tror att vi dels kan få fler juniorer 
intresserade och dels att de juniorerna 
som ”bjuder” in kan få fler av sina 
kompisar att komma till Lagans GK. 

Upptakt och avslutning
Dessa två aktiviteter ligger med i den 
ordinarie träningen. Datum och tid 
för dessa är:

Upptakt: 2 maj kl 13.00-16.00 och 
avslutning: 12 sept kl 13.00-16.00.

Anmälan till avslutningen görs 
under höstens träning. Anmälan till 
upptakten sker i samband med anmä-
lan till juniorträningen.

Öppen range
Varje tisdag under de veckor som 
juniorträningen sker kommer vi att 
genomföra något som vi kallar Öppen 
Range. Under en timme kan du då slå 
så mycket du orkar, kostnaden är 10 
kr för junioren och 20 kr för föräld-
ern. Dagen som vi kör detta på är tis-
dagar kl 19.00 till 20.00 och 20.00 till 
21.00. Du kommer då att möta någon 
av våra äldre juniorer som tar emot 
betalning och delar ut bollar. Detta 
sker på rangen vid Laganland.

Sommarverksamhet
Vi återkommer med mer information 
under våren om hur denna verksam-
het kommer att se ut.

Juniorkalender
På juniorernas sida på vår hemsida 
ligger en kalender där spelare och 
föräldrar kan se vad som händer på 
juniorsidan under hela året. Vid för-
ändringar, som om vi behöver ställa in 
aktiviteter p.g.a. dåligt väder, kan vi 
på ett enkelt sätt informera er där.

Anmälan till aktiviteter
I år vill vi att du anmäler dig till de 
olika aktiviteterna på nätet. På hemsi-
dan, under Junior och knatte, kom-
mer du att finna länkar till respektive 
aktivitet. Genom att klicka på länken 
kommer du till ett anmälningsformu-
lär. Vi spar mycket tid på detta sätt.

Ledare
Vi är i stort behöv av ledare - hör av 
dig om du är intresserad.

Satsning på 
juniorgolfen i Lagan

Text: Calle Gustavsson
Foto: Sara G Karlsson

Inomhusträning i restaurangen funkar fint. Linus ”ger järnet”.

I år är ett viktigt år för juniorverksamheten. De senaste åren har vi sett ett vikande intresse 
för golfen i stort. Det har visat sig att det just är bland juniorerna som den största minskning-
en finns Det spelas och tränas mindre än förr. Nu tar vi nya tag och skall vända den trenden!
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Rapport från banan
Hejsan alla golfvänner!
Vågar vi tro på att det ska bli 
vår i år, för mig som kommer 
söderifrån känns det som 
om vintern aldrig vill släppa 
sitt grepp om oss här uppe 
i ”norr”. Men det blir det 
säkert och sommar med för 
den delen.

Som alla vet har vintern varit 
mycket lång och bister. Till Lucia kom 
kylan och snön och den har legat här 
sen dess. Kung Bore har hållit oss i 
ett järngrepp och vägrat släppa taget, 
men i skrivande stund så verkar det 
som man kan se ett litet ljus i den 
mörka tunneln (+2,4 °) ute.

Vad detta innebär för banan vet jag 
faktiskt inte, men jag har varit ute 
och tittat, skottat fram och tittat där 
snön smält och faktiskt så ser det OK 
ut. Vi fick en bra invintring med starkt 
gräs vilket jag hoppas kan bidra till en 
hyfsad bana när snön smällt.

Vi kommer att få vinterskador, det 
är väl ett som är säkert, så jag ber er 
om att ha förståelse för detta och 
respektera de regler och områden som 
jag eventuellt får stänga av. När och 
hur jag kan öppna banorna vet jag i 
dags läge inte, men jag lovar att så 
fort det tillåter så kommer jag öppna. 
Sen hur mycket och i vilken omfatt-
ning det blir får vi se. 

Vad kan vi då förvänta oss av 
2010?
Det som är gjort redan är:

På 16:e hålet är dammarna ihop 
grävda i framkant, en övergång finns 
men bara för de som går med vagn 
eller bär, bilar och golfmopeder får 
köra in bakom green. Ett nytt Tee är 
anlagt och infattar såväl röd som gul 
ca 100 m från röd och 120 m gul, vit 
spelas på 4:ans Tee.

Hål 4: På högersidan är de två 
bunkrarna ihopgrävda till en stor och 
massorna som blev över blev till ett 
nytt vitt Tee på hål 14. 

Hål 9: Röd Tee har flyttats fram till 
det nya Tee på vänster sida, gul och 
vit står kvar.

Hål 11: Röd Tee flyttas fram till 
grön/vit.

Spelytorna kommer vi att fortsätta 
att jobba med och prioritering ligger 
på green och greenområde fairway 
från 100 – 150, ruffarna som i fjol 
med några ändringar. Även vi på 
skötsel får dra vårt stå till stacken 
och vi kommer att köra en slimmad 
organisation, detta kan komma att 
innebära att vi måste göra en del jobb 
på eftermiddag/kväll, vilket ni får ac-
ceptera, men givetvis tar vi så mycket 
hänsyn vi kan. 

Så jag önskar oss alla en helt un-
derbar o bra säsong 2010!

Höstmötet beslöt att städavgiften 
omvandlas till ett s k ideellt arbete 
(under ca 3 tim) för samtliga med-
lemmar (16 år och äldre) på 18- och 
9-hålsbanan. Därmed utgår den 
ordinarie städdagen och Du kan istäl-
let välja när Du vill göra Din insats. 
Vi vet att många oldboys kommer att 
vara med och gräva bunkrar och detta 
kommer som vanligt att organiseras 
av kommittén. Ett gäng duktiga ”ren-
görare” behövs också för att polera 
upp klubbhuset invändigt. Det bästa 
är om några tillsammans kan bestäm-
ma en tid som passar dem. 

De allra flesta kommer att erbjudas 
att bemanna och serva besökanden 
på Pay & Playbanan. Anledningen är 
att vi har många gäster som behöver 
få anvisningar om vad som gäller. En 
bidragande orsak är också att vi har 
haft svinn på ca 7 000 bollar om året 
(värda ca 30 000 kr) samt ett omfat-
tande ”tjuvspel”, som vi hoppas kan 
beivras genom en medlems närvaro. 
(Du utrustas med en röd golfvärds-
väst.)

Hör av Dig till kansliet, för bokning 
av en tid som passar. Efter fullgjord 
insats kommer Du att få välja mellan 

ett drivingranchkort, ett tillgodoha-
vande i shopen eller för Prolektion. 

Styrelsen har beslutat att någon 
kontantersättning inte utgår i år. Inte 
heller accepteras att medlem arbetar 
åt annan medlem.

Restaurangavgiften 200 kr ska 
erläggas av alla seniorer (också 9 och 
18 hålsbanan). När säsongen kommer 
igång (och Du har betalt din avgift!), 
är Du välkommen att, inne på kans-
liet, kvittera ut värdekuponger som 
kan användas till förtäring i kiosk 
eller restaurang.

av Lennart Svensson med Greenteam

Städ- och restaurangavgiften

LGR Företagsrevision AB
Garvaren Plan 5, Box 808,  341 18 LJUNGBY

Telefon 0372-627 30, telefax 0372-627 40, info@lgrab.se

Lars Göransson, auktoriserad revisor

Branschorganisationen för revisorer och rådgivare

Vi utför kvalificerade
tjänster inom

• Företagsrevision
• Skatterådgivning

• Bolagsärenden
• Redovisning
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Anders Israelsson, golfpro med landslagsmeriter, vars företag Halmstad 
Golfakademi tillsammans med Lagans GK driver klubbens golfshop from i år. 

Vår golfshop kommer i år att drivas av Halm-
stad Golfakademi. Lagans GK och Halmstad 
golfakademi har hittat ett samarbetsupplägg 
som kommer att bli en bra lösning för alla 
parter berättar Anders Israelsson, företagets 
ägare och initiativtagare. 

Halmstad golfakademi ansvarar för träningsverksam-
heten för såväl ungdomar som övriga medlemmar på 
Haverdals GK. Man driver också golfshopsverksamheten på 
Halmstadsklubben. 

Anders Israelsson som är headpro på Haverdal har varit 
verksam i Halland i över 20 år. Han är uppväxt i Värnamo 
och hade under ungdomsåren fokus på såväl golf som 

hockey. Anders började sin bana som golfpro på Värmdö 
och efter några år i Norrköping och Lesand kom han till 
Halmstad och Haverdal. 

Genom vår inköpsorganisation och med en genuin om-
sättning i Haverdal kommer vi att kunna erbjuda medlem-
marna i Lagan förstklassigt sortiment av golfartiklar till 
konkurrenskraftiga priser, säger Anders. Vi kommer att 
rusta butiken med ett brett sortiment. Liksom föregående 
år kommer Magnus Svensson, anställd av Lagans GK, att 
sköta den löpande försäljningen i Laganshopen. På så sätt 
kommer delar av försäljningsintäkterna i shopen tillbaka 
till klubben. Vi har ambitionen att under året genomföra 
flera aktiviteter med möjlighet att prova på och få råd vid 
klubbval. Avslutningsvis hälsar Anders alla Laganmedlem-
mar välkomna till shopen när det börja nalkas vår och golf. 

Vår golfshop får  
ett brett sortiment  
i ny regi

Välkomna till premiären  
i shopen lördagen den 17 april.
Där kan ni se alla golfnyheter 

i vår nya lokal.

Öppettider premiärhelgen:
lörd och sönd 9.00 - 15.00

Halmstad 
Golfakademi

-
laGans Gk
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LAGAN 

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Till sist…   

Johanna och 
Linus fick 
vandringspris.

 Klubbens vandringspris 
”Göte Parkanders minne” 
gick år 2009 till två ungdo-
mar som vi ofta ser på vår 
bana. Johanna Roubert och 
Linus Eklund är två värdiga 
mottagare av priset.

- Jag fick nog priset för 
att jag tränar mycket, säger 
Johanna och tillägger att 
resultaten har blivit ganska 
bra och jag är nog en bra 
kamrat. 

- Jag tränar och tävlar 
mycket och det har gått bra 
på tävlingarna, säger Linus.

Både Johanna och Linus 
har fått priset en gång tidi-
gare. I priset ingår en resa 
till en bana där de spelar 
tillsammans med tränaren. 
Denna resa kommer de att 
göra nu under 2010. 

Under säsongen som 
kommer ska Johanna satsa 
mer än förra året på träning 
och spel. Linus kommer att 
lägga ribban ungefär som 
förra året. 

 Juryns motivering: De 
får priset för att under året 
visat upp hög tränings- och 
tävlings-närvaro. Båda har 
också visat att de tränar 
på egen hand. De är goda 
förebilder som medlemmar i 
Lagans GK. Tillsammans med 
yngre och lika gamla spelare 
är de bra exempel på hur en 
bra kompis skall vara.

Parkanders 
minne 2009

Text & foto: Sara G Karlsson

I Lagans Golfklubb har 
ett traditionellt årsmöte 
ersatts av två möten där alla 
medlemmar har möjlig-
het att fråga och rösta om 
föreningens framtid. Enligt 
stadgarna ska det under 
Höstmötet  bl a tillsättas 
en styrelse, revisorer och 
beslutas om det kommande 
årets avgifter. Nya förtroen-
devalda blev senast Roger 
Johansson och Johan Wallin. 
De ersatte Ulla Gustafsson 
och Carl Johan Roubert (den 
senare får ej som anställd 
väljas till styrelsepost). En 
höjdpunkt vid varje Höst-
möte är också utdelningen 
av stipendier till Göthe 
Parkanders minne. Framlidne 
Göthe var under många år 
föreningens dynamiske ord-
förande och huvudsponsor, 
vilken byggde upp klubbens 
starka ställning. Mottagare 
ska vara två ungdomar som 
utöver goda golfresultat 
också har varit fina förebil-
der och representanter för 
föreningen. Årets stipendia-
ter blev Johanna Roubert 
och Linus Eklund.

Vid Vårmötet fastställs 
årsredovisningen, budget 
och föreningens verksam-
hetsplan. Det framkom ur 
den presenterade verksam-
hetsberättelsen att Lagans 
Golfklubb i stort sett har 

oförändrat antal medlem-
mar gentemot föregående 
år, 1370 st. De äldre grup-
perna ökar i antal medan 
ungdomarna minskar något. 
Det ekonomiska resultatet 
blev för 2009 negativt, men 
med sjösatta besparingar 
beräknas vi åter under 2010 
hamna på ett mindre över-
skott. Tyvärr har vi haft svårt 
att öka intäkterna, medan 
drift- och underhållskostna-
derna har fortsatt att öka.

Det egna kapitalet är dock 
mycket gott och föreningen 
har relativt låga skulder.

I samband med Vårmötet 
gav tränaren Calle Gus-
tavsson tips om hur vi kan 
förbättra puttningen. ”Träna 
mycket och fokusera fram-
förallt på avståndet och inte 
som många gör, riktningen”, 
upplyste Calle för de 58 
koncentrerade åhörarna.  

Greenkeepern Lennart 
Svensson berättade bl a om 
vad som kan hända banan 
efter den osedvanligt kalla 
och snörika vintern. 
Han informerade 
också om de 
förändringar 
som är gjorda 
på banan inför 
den komman-
de säsongen.

Höst- och 
vårmötet


