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Tummen upp för 
ny golfsäsong!
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Ordförande 
har ordet!

Snötäcket börjar lätta och våra 
fina gröna ytor på vår golfba-
na börjar visa sig. Vi får hoppas  
att vår bana har klarat även 
denna vinter utan större skador 
och med ett gynnsamt vårväder 
hoppas jag att vi snart kan bör-
ja spela golf även detta år.

Vi har stängt våra böcker för föregående 
säsong och efter vår revisors genom-
gång kan vi konstatera att vårt ekono-
miska resultat blev 88 tusen kronor.

Vi har ej tappat så många medlemmar 
hittills i år och med de avgiftsjuste-
ringar vi beslutade på vårt höstmöte har 
styrelsen gjort ett förslag till budget för 
årets verksamhetsår som ska fastställas 
på vårt vårmöte den 31 mars. Kom gärna 
till vårt vårmöte och påverka vår klubbs 
verksamhet.

Det beslutades på vårt höstmöte att 
vi ska behålla vår Pay&Play bana som ti-
digare men att vi också ska fräscha upp 
denna bana och bl.a. röja sly och snygga 
till runt om greenerna. Tyvärr tillåter 
vår ekonomi inga större insatser på vår 
Pay&Play bana och därför är det viktigt 
att vi får igång ideella insatser för att 
arbeta med vår Pay&Play bana. 

Vid de för vår Golfklubb ganska livliga 
diskussioner som uppstod på vårt höst-
möte tackade vissa styrelsekandidater 

nej till styrelsearbete i vår klubb. Vi har 
därför fortfarande inga suppleanter till 
vår styrelse inför kommande år vilket 
våra stadgar föreskriver. Jag vädjar 
därför till dig som medlem i vår klubb 
att om du är intresserad av att hjälpa till 
och arbeta i vår styrelse så är du varmt 
välkommen att ta kontakt med vårt 
kansli så att vi kan göra ett fyllnads val 
på vårt vårmöte. 

Vi hade också ett antal styrelsemed-
lemmar som tidigare meddelat att de 
önskade lämna styrelsearbetet. Jag tän-
ker då först på Anneli Roubert som efter 
många års styrelsearbete ny beslutat att 
lämna vår styrelse. Vi tackar Anneli för 
hennes långa delaktighet och för det ut-
märkta arbete hon lagt ner på vår klubb 
under alla år. Dessutom Lämnar Chris-
toffer Hansson, Jan-Evert Johansson, 
Åke Broden och Peter Johansson vår sty-
relse. Jag vill också framföra vårt stora 
tack till ovan nämnda styrelsemedlem-
mar. Till sist tackar vi också vår tidigare 
Klubbchef Carl-Johan Roubert att slutat 
sin anställning hos oss. Vi tackar Carl-
Johan för sitt arbete hos oss. Carl-Johan 
har gjort stora insatser för vår klubb inte 
minst på att sätta fokus på vår ekonomi 
och därmed bidragit till att vi idag har 
en effektivare organisation.

Väl mött till en spännande och trevlig 
golfsäsong.

 
 Bert Nordholm, ordförande
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Du vet väl att du kan skicka in 
bidrag och lämna tips till

 
på nätet och till papperstidningen.

Adress: webredaktor@lagansgk.se

direkt

Vårmötet 

den 31 mars kl 19:00

i klubbhusets restaurang. 
Sedvanliga förhandlingar, 

Calle-Pro pratar om träning 
och den nya utbildningen, Par-
kanders minne delas ut och vi 
dricker kaffe/te. För vidare 

info se www.lagansgk.se

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

Grönt kort kurs 600:-

FEL TELEFONNR!!! 
Klubbens telefonnr är 

0372-30450. Bl a har tele-
fonkatalogen Lokaldelen 

fel nummer.

Nu kan vi spela på 
Allerums GK 

alla tider o alla dagar för 240:-

Öppettider i shop och kansli 

fr.o.m. april t.o.m. september 

Må 9-20   Ti 8-20   On-to 8-18   Fr 8-17   Lö-sö 8-15

Dessutom extra öppet I samband med tävlingar

UPPTAKTSMÖTE
OLDBOYS

Torsdagen den 31 mars kl. 8.30

Plats: Golfrestaurangen
Som vanlig har vi mötesförhand-
lingar gällande:
• Årets tävlingsprogram
• Gubbaklubban
• Resor
• Utbytestävling
Bildvisning från föregående 
säsong.
Kaffe och fralla  kostar 20:-
Om vädret tillåter spelar vi 9 alt. 
18 hål.

Vi ses / Oldboyskommiten
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Så var det dags igen. För 18:e året i rad är sä-
songen i antågande. På sätt och vis är allt sig likt. 
Några förutsättningar är desamma och några är 
nya. Över tid sett är det väldigt stora skillnader. 

I februari 1999 presenterades jag som ny tränare på Isaberg 
GK:s årsmöte. Då jag lyckats vinna DM året innan presenterades 
jag av Bernt Sjöland som Smålands bästa golfare. Själv var han 
pappa till inte helt obekante Patrik som samma år jag vann DM 
blev fyra på order of merit på Europa Touren. Ni förstår säkert 
att den gode Bernt gjorde presentationen med en viss glimt i 
ögat. 

När den vintern gick mot sitt slut strömmade anmälning-
arna in till nybörjarkurserna och när vi skickade ut kallelserna 
hade vi 125 stycken anmälda!  En historia som gick att höra på 
nästan vart enda klubb i Sverige. I år satsar vi på en ny form av 
utbildning för de nya golfarna samt de som inte riktigt kommit 
igång med spelet än. Vi tänker: bättre, billigare, flexiblare och 

vänligare. Du kan läsa mer om utformningen i en särskild artikel 
i detta nummer. Ni som läser detta och redan tillhör skaran av 
frälsta golfare - gör nu allt ni kan för att locka fler till golfen 
och klubben. Du kanske har en egen anhörig eller vän som 
tillhör dem som inte provat eller som provat/spelat men tappat 
sugen. 

Vi fortsätter också med de träningsformer som fanns förra 
året i form av Seniorträning och lektioner. Anmälan till dessa 
kurser ligger sedan januari ute och det finns fortfarande några 
platser kvar till kurserna. I liten nyhet är att vi kör en Seniorkurs 
för föräldrar till juniorer och denna kurs sker samtidigt som trä-
ningen för de yngre juniorerna sker. Lektionspaketen fortätter 
att finnas som Lilla- och Storapaketet. Dessa finns att köpa som 
klippkort i shopen. 

JK har till min glädje verkligen satt fart och under året skall vi 
satsa på att rekrytera nya juniorer i ett särskilt projekt. Vi kom-
mer också vara med i förbundets nya projekt Juniorlyftet. 

Tester. Jag brinner för idén att ha några enkla närspelstester 
som vem som helst kan genomföra vid klubbhuset. Nyttigt både 
som träning och som uppvärmning. Min dröm är att spelare 
utmanar varandra en rond med närspelsslag och puttar före den 
vanliga ronden. Kanske kan vi vid årets slut kan kora en mästare 
på närspel. 

 Väl mött på klubben!

Tränaren har ordet
Text: Calle Gustavsson

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

Tel: 070-5440476 
cj.gustavsson@gmail.com

Damupptakt Lagans GK

Alla golfsugna tjejer, kvinnor, damer är 
välkomna till golfrestaurangen Lagan  
6 april 2011 kl 18.30

• Modevisning av Smaak, Scorett och nya shopen 
på klubben.

• Vår tränare Calle kommer och berättar om sin 
verksamhet.

• Kommittén presenterar det nya spelprogram-
met och andra aktiviteter som är på gång.

• Tuan dukar upp något gott från sitt kök. Priset 
för detta blir 100:-, måltidsdryck ingår.

Anmälan: till kansliet tel: 0372-304 50.  
Det går också bra att höra av sig via  
E-mail: info@lagansgk.se senast 4/4,  
ange önskemål om specialkost. 
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Den 27 september var det 
dags för oldboysgruppen att 
ge sig iväg på säsongens sista 
golfutflykt. Denna gång bar 
det iväg till Landskrona GK.  

Ett 50-tal golfare äntrade bussen 
för ytterligare en golfresa.  Denna 
gång till Skåne där vi spelade på 
Landskrona GK’s Erikstorpsbana. Vi 
bjöds på en bana i toppklass med 
greener så snabba att många av oss, 
ovana vid dessa förhållanden, hade 

stora svårigheter att få bollarna att 
stanna kvar på greenerna  vilket 
resulterade i många såväl tre- som 
fyrputtar. Den som bäst bemäs-
trade dagens förhållanden var Sture 
Karlsson som förtjänstfullt tog hem 
segern. 

Årets sista Oldboysresa gick till 
Landskrona Text & foto: Per Gannerud

Sedan flera år spelar oldboy-
sen i Lagans GK bowling un-
der vintern. Det är ett bra 
sätt att hålla kroppen i gång 
samtidigt som man har ro-
ligt och umgås. Tyvärr är ju 
bowlinghallen i Sunnerbohal-
len ganska liten så endast ett 
begränsat antal kan bowla 
samtidigt.  

En gång i veckan, på tisdags-efter-
middagarna under icke golfsäsong, 
samlas golfgubbarna i Sunnerbohal-
lens bowlinghall för några timmars 
klotrullande. Några av spelarna har 
hållit på med bowlingen i flera år och 
har uppnått ett hyfsat hög spelstan-
dard. Men de flesta är  orutinerade 

och flera är rena nybörjare. Detta 
framgår med stor tydlighet av den 
brist på elegans med vilken kloten 
rullas.

Den väloljade och repetitiva rörelse 
som en duktig spelare kan prestera 
ser man inte mycket av hos de flesta 
av oss. Och kloten tar oftast inte den 
läckert och effektivt skruvade bana 
som kan resultera i en strike utan de 
far ofta i oönskad riktning och till 
och med ned i rännan! Men, liksom i 
golfen tillämpas ett handicapsystem. 
Alla spelar med ett eget handicap och 
kan möta de andra, skickligare spe-
larna på någorlunda lika villkor. Det 
viktigaste för oss icke experter är inte 
att vinna utan att träffas och tillsam-
mans se fram emot den kommande 
golfsäsongen. 

Vinterträning i bowlinghallen

Spelet bedrivs med ett antal olika stilar. 
Här visar några upp sina specialiteter.  
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Text & bild: Sara G Karlsson

Bakom knuten på ladugården finns vår uppvärmningsrange.

Det är långt ifrån alla klubbmedlemmar som 
har testat uppvärmningsrangen. Du kanske 
inte ens vet var den finns, eller att den över-
huvudtaget existerar. 

Vita skyltar, till höger om ettan, med texten ÖVNINGS-
BANA visar vägen. 

Tag din vagn, din bag eller bara några klubbor med dig 
bakom ladugården för att värma upp innan rundan. Trots 
att du inte ser området från klubbhuset så ligger det 
väldigt nära. 

Du köper en korg med bollar för en guldtia och sedan 
kan du testa svingen. Observera att du bara får slå med 
järnklubbor här eftersom avståndet bara är 200 meter.

Har du testat  
”uppvärmningsrangen”?

Lagandans redaktion har gjort en 
liten ovetenskaplig undersökning. 
Vi har frågat 12 medlemmar vad de 
helst läser om i vår klubbtidning. De 
12 var fördelade på damer, herrar, 
juniorer och oldboys och de fick 
rangordna följande ämnen: 

våra juniorer. 
våra oldboys, 
våra damer, 
våra tävlingar, 
vår bana o klubb, 
golfregler, 
träning.

Som väntat läser de flesta helst 
om sin nisch, dvs. juniorer om 
juniorer, damer om damer osv. De 
två ämnen som fick flest poäng var 
”Våra tävlingar” och ”Vår bana och 
klubb”. Dessutom är nästan alla i 
undersökningen roade av att läsa om 
våra juniorer.

Vi hade också några rader för egna 
förslag till innehåll. Ett av förslagen 

var att vi ska lägga ner tidningen och 
satsa på hemsidan istället. Förslags-
ställaren läser inte Lagandan, tycker 
inte att den är bra, den borde vara 
roligare och snyggare. 

Andra läser den gärna men vill 
ha mer kringreportage från t.ex. 
besökare i restaurangen och gäster 

på banan. Någon vill ha in ”kontakt-
annonser” och öppettider i kansli och 
restaurang. En läsare vill ha ”kritik 
mot redaktören”. 

Ett av önskemålen uppfyller vi 
direkt. Öppettider i kansli och shop 
finns nu i tidningen.

Lägg ner tidningen!

Medlemserbjudande
till och med 16-April 2011 

25% rabatt på tapeter och färg över 3 liter
Detta gäller en ggr per medlem i Lagans Gk mot uppvisande av  medlemskort. 

Sigvards Färghall

Bolmstadv. 38 Ljungby 0372-620 28 Vardagar 7-18 Lördagar 9.30-13
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Bowling för 
golfande 
damer

Sju glada damer ordnar aktiviteter för  
damerna. Marie, Anett, Birgitta, Lotta, Catarina och Carina. 
Infälld: Lise-Lotte.

Ellinor Nordholm bowlar.

Förra hösten hörde jag talas om att ett antal 
herrar i Lagans golfklubb sedan flera år spe-
lar bowling en gång i veckan under golfup-
pehållet. Min första tanke var, varför spe-
lar inga damer från golfklubben? Pigga glada 
tjejer med tävlingsinstinkt! Detta måste det 
bli ändring på. 

Under mina två första år som golfare, vilket jag trots allt 
kallar mig, har jag lärt känna så många nya vänner på 
golfbanan. Vad trist att inte träffas under golfuppehållet. 
Då fick jag idén, att bjuda in damerna till ”min” bowling-
klubb Regnbågen, där de fick pröva på att spela bowling. 
Vilket gensvar det blev! Jag ska aldrig glömma denna kväll 
med spelglädje, envishet och vilja. Det här var inga vanliga 
nybörjare. Efter spelet fick jag frågan, om jag inte kunde 
hjälpa till med att ordna en bowlingkväll i fortsättning 
åt dem. Anmälningslista sattes upp och ryktet gick och 
snabbt hade 18 damer anmält sig till bowling på månda-
garna mellan 17.00- 18.30. Totalt har träningen omfattat 
16 gånger. Träningen ska avslutas med en tävling mot her-
rarna måndag den 28 mars. Resultatet från den tävlingen 
får ni i nästa nummer av Lagandan.

Text: Margaretha Cedvik
Foto: Sara G Karlsson

Kommittén består av ordförande Anette Ja-
kobsson, sekreterare Carina Kronstedt, Marie 
Rönndahl, Lise-Lotte Jonasson, Lotta Bäck-
lund och nya ledamöter fr o m i år är Birgitta 
Palm och Catarina Sandahl. 

Under året har kommittén 8-9 möten och extra möten 
inför större tävlingar. Kommittén försöker åka och spela 
på någon annan bana, och gör då en liten intern tävling. 
Förra året besökte man Hook och spelade GoRedGolf, som 
en förberedelse inför 2011. Alla hjälps åt att hitta nya 
roliga golfinslag/tävlingar och tävlingsformer. 

Damnian, onsdagstävling och birdieträd

Under spelsäsongen arrangerar kommittén minst 2 
tävlingar varje vecka, måndagar och onsdagar. Damnian 
är speciellt till för dem, som bara vill spela 9 hål, är nya 
golfare, 36+ m fl.

Du måste inte ha officiellt handicap för att spela ons-
dagstävlingarna, men du får däremot spela på hcp 36. För 
övrigt i det rika tävlingsutbudet, kan nämnas Short Lady 
Open på korthålsbanan, som kommer igen under 2011. 
Varje år arrangeras en hemlig utflykt till någon annan 
bana, där lagen lottas ihop. Notera redan nu i almanackan 
denna utflykt första onsdagen i augusti.

Som nybörjare funderar man kanske på vad fåglarna i 
damernas omklädningsrum betyder. Det är ett ”birdieträd”. 
Om man gör en birdie på en tävling, som damkommit-
tén eller klubben anordnar, får man hänga upp en fågel i 
trädet. På fågeln skriver man sitt namn, datum och vilket 
hål man gjorde det på. Dessutom har man med sin birdie 
kvalificerat sig till nästa års Birdie-Nam-Nam-tävling.

Damkommittén
2011 Text: Margaretha Cedvik

Foto: Carina Kronstedt
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Text o bild: Jan-Erik Åkesson

Mitt liv som 150-pinne... 
på tal om avståndsmätare

Jag har ett förhållande med ”fröken-
mittpågreen”, vi träffas aldrig men jag 
vet var hon finns – 150 m bort. Allt för 
långt för att det ska kännas bekvämt. 
”Fröken-mittpågreen är kortklippt, 
välnärd, sommarbrunbränd och i all-
mänhet lättåtkomlig. Hon kan, när hon 
är på humör, sätta backspinn på den 
hårdaste Pinnacle. Hon föredrar sing-
elklippare framför en treaggregatsklip-
pare eller som hon säger ”bli överkörd 
av en sådan skulle bli för häftigt för 
mej i min position som allmän träff-
punkt”. Med jämna mellanrum får hon 
utstå hålpipning, vertikalskärning och 
annat för att få fart på stråna. Skall 
vara livsbejakande, men man kan und-
ra, snarare ett ingrepp i den personliga 
integriteten. Den efterföljande dressen 
är dock klädsam och välgörande. 

Flaggan brukar stå hos henne, men 
ibland står den 15 m kort eller 15 m 
lång. Man bryr sig sällan om detta 
utan väljer klubba efter 150 m. Mot 
-eller medvind, uppför -eller nedför, 
varmt eller kallt, så vaddå? - 150 är 
150 och det är bara att ta i för kung 
och fosterland!

Jag har några polare eller snarare 
rivaler på fairway, de”röd/gul/vita” 
plattorna som lever en betydligt 
farligare tillvaro eftersom de ligger 
mitt i fairway. Kan man tycka! Det är 
snarare jag i ruffkanten som lever som 
ett jagat villebråd, utsatt för vådaskott 
från håll och kanter som man knappt 
trodde fanns. Jag hade gärna stått mitt 
på fairway för där är det oftast lugnt 
och skönt som Ferdinand en gång sa.

”Röda plattan” med smeknamnet 
”100 till greenmitt” jobbade tidigare på 
en annan bana, men drog inte jämnt 
med banchefen som i egenmäktighet 
hade bestämt att det skulle vara 100 
till greenkant och därmed basta. ”Han 
ville ha mej längre bort från ”fröken-
mittpågreen” och det kan han nog ha 
rätt i eftersom jag försökt muta ett 
par mullvadar att flytta mej närmre 
greenmitt”. 

På senare år fick vi in några femte-
kolonnare på banan - sprinklerlocken 
- med mått till framkant, till centrum, 
till inte-vet-jag och folk fick ett nytt 
begrepp att ta hänsyn till. Jag – en 
svartgul jordfast 150-pinne i mina 
bästa år – började känna tillvaron ho-
tad. Frågan var när man skulle grävas 
upp och skickas till skrothandlaren. En 
svart-gul ”AIK-are” ställer man inte 
offside hur som helst! Då blir det liv 
bland ”150-supportrarna”.

Jag anar dock att jag är på väg 
åt skrothandlarhållet till för jag har 
nämligen blivit flyttbar. Hör o häpna, 
man får flytta en 150-pinne som stått 
jordfast i ett halvt sekel med röt-
ter ner till han med hornen vi ibland 
åkallar. 

Jag har trivts med mitt kall och sett 
de mesta tokigheter som går att se på 
en golfbana. Jag har fått livnära mej 
på bananskal, äppelskrabbor och en 

och annan tomburk, för att inte tala 
om hösnuva. 

Det har dock dykt upp ett nytt 
fenomen på min fairway. Jag vet inte 
om jag ska skratta eller gråta, men nu 
ligger jag och mina mätpolare riktigt 
risigt till, risigare än den värsta ruff 
runt midsommar. Golfkikare, avstånds-
mätare och allt vad det heter, har 
landat i golfsverige dock inte utan 
gny från dem som påstår sig kunna 
avståndsbedöma och aldrig tittar efter 
150-pinnar, sprinklerlock, bangui-
der, plattor eller läser avstånden på 
par-3 hålens teeskyltar, utan spelar på 
”känsla”, vad det nu är för något. 

Om man ser till traditionen är 
avståndsbedömningen naturligtvis 
en grundläggande del av spelet och 
då blir avståndsmätarens existens i 
mångas ögon en direkt förolämpning 
mot grundtanken, men mätningen 
sker snabbt och man får tid över för 
att tryggt välja klubba och slipper gå 
skallgång efter vedertagna mätpunk-
ter. Osäkerheten omvandlas till trygg-
het och vem behöver inte det under en 
golfrunda. Kan det vara så enkelt och 
kan det vara så att man tjänar slag och 
spelet blir ännu roligare? 

Stegmätningen från 150-pinnen blir 
ett minne blott om tekniken fungerar 
och batterierna är på humör, annars 
står man där med skägget i brevlådan 
och får ta till gamla beprövade mät-
metoder med risk att rondtiderna blir 
längre om man vill vara någorlunda 
noggrann. 

Hursomhelst: En 150-pinne kan ta 
smällen att pensioneras i förtid, gå 
på A-kassa eller leva på avkastningen 
efter ”fröken-mittpågreen”-s snodda 
markeringsknappar. Men låt pinnen stå 
kvar som ett kärt monument i ruffkan-
ten, bättre bonus kan den inte få.

Min tillvaro som mätsticka från ruffkanten är hotad. Jag har stått där ståndsmässigt sedan 
urminnes tider, blivit betraktad som en nödvändighet av de flesta utom dem som tror sig kun-
na uppskatta det mesta här i livet och avstånd till flaggan i synnerhet. 
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Text: Juniorkommittén
Foto: Calle Gustavsson

Dels startade träningen redan på hös-
ten och dels har träningen utökats till 
det dubbla sedan året innan. Trots den 
ökade mängden träning verkar suget 
bara öka. Närvaron är god och det frå-
gas ofta efter mer träning än den som 
är planerad. Träningen sker en gång 
på helgen och då i Stenbergsskolans 
gymnastiksal och en gång på klubben 
under veckan. Då vi är i gympasalen 
kör vi fys blandat med golf medans 
träningen på klubben är helt inriktad 
på att utveckla tekniken. 

Och visst leder träningen till 
resultat, det syns och märks tydliga 
skillnader redan nu. Det finns bara ett 
sätt att bli bättre och det är att träna. 
I mitten av april är det dags för ett 
tre dagars träningsläger i Landskrona 
vilket också blir den verkliga upptak-
ten för tävlingssäsongen 2011. 

De som ingår i gruppen är Andrea, 
Linn, Linus O, Linus E, Marcus, Robin, 
Henrik, Johanna, Tilda och Isac. För 
Linus Eklund har hösten och vintern 
inneburit en stor skillnad i och med 
att han går på golfgymnasium i Växjö. 
Förutom klubbens träning har han 
3-4 pass i veckan med skolan samt 

egen träning att göra. Johanna som 
detta år går ut 9:an till våren har sökt 
golfgymnasium och har blivit erbjuden 
plats både i Halmstad och Jönköping 
till hösten. Vi har också ”fått hem” vår 
bäste spelare i Henrik Nilsson som nu 
är klar tandläkare. Det skall bli riktigt 
kul att se vad Henke kan göra av året 
när det finns bättre förutsättningar 
för kontinuerlig träning.

Till våren och sommaren har vi två 
stora tävlingar att se fram emot på 
klubben.  I slutet av maj är klubben 
värd för den andra omgången på 
Skandia Tour Riks. Riks-nivån är den 
näst högsta nivån. Totalt kommer 60 
killar och 30 flickor spela. I juni har 
vi första omgången av seriespelet på 
klubben. Laget som förra året vann 
sin serie är riktigt taggade för spel på 
hemmabanan. 

Under våren har vi också på försök 
startat en inomhusträning för de 
yngre juniorerna. Vid de fyra tillfäl-
len som vi kört, då detta skrivs, har 
vi haft minst 11 deltagare vid varje 
tillfälle. Det visar att det finns ett 
intresse för golf  OM vi som klubb gör 
rätt saker.

Juniorernas 
förberedelser

Linus, Tilda, Andrea, Isac o Johanna har tränat flitigt i vinter.

En generation av fina golfare växer fram i klubben. Under hela 
vintern har man tränat två gånger i veckan. När det snart är 
dags för att börja spela ute är spelarna förberedda på ett helt 
annat sätt än tidigare. 

Myter kring 
golfreglerna
En reflektering inför årets 
spel på våra golfbanor. Golf-
reglerna omges av en mängd 
myter om vad man får och 
inte får göra. Här görs ett 

försök att ta 
kål på några 
av de värsta 
som valsar 
runt bland 
golfspelare.

Myt 1: Bollen behöver inte markeras om 
jag bara vrider lite på den för att se om 
det är min. Jag har ju inte lyft den.
Sanning: Ett slags plikt för att medve-
tet ha rört en boll i spel. Dessutom helt 
i onödan eftersom jag efter markering 
kunde ha lyft eller vridit den utan plikt.

Myt 2: Om jag dömt ut min boll får jag 
inte spela på den även om jag hittar den 
inom fem minuter.
Sanning: Det går inte att döma ut en 
boll. Jag kan aldrig med ord ta bort en 
boll i spel, endast med handling. Det 
spelar ingen roll vad jag säger, min boll är 
i spel om den hittas inom fem minuter.

Myt 3: Om mina medtävlares bollar 
ligger på green och min utanför ska jag 
spela först.
Sanning: Den, vars boll ligger längst ifrån 
hålet spelar först. Det har ingen betydelse 
om bollen ligger på green eller ej.

Myt 4: Om min motspelare i matchen 
skänker mig putten och jag ändå puttar 
och missar att håla den så räknas det 
slaget.
Sanning: Skänkt är skänkt! En skänk-
ning kan aldrig tas tillbaka och jag kan 
lugnt treputta (om tiden tillåter) på min 
skänkta putt.

Detta var några myter, eventuellt kom-
mer jag tillbaka med fler vid ett annat 
tillfälle.

 Källa: Christina Rodman SGF

Lasse är distriktsdomare i 
Smålands golfförbund.
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Äntligen ser det ut som om 
denna vargavinter håller på 
att släppa taget om oss och 
vi kan börja så smått ta av 
vinterkläderna. 

I skrivande stund är det fortfarande 
en del snö kvar på banan men mycket 
har smällt undan. Under snön ser det 
ut som om banan har klarat av denna 
stränga vinter bra men än är det lite 
tidigt att se det slutliga resultatet 
men som sagt det ser förhållande 
vis bra ut. Det som kan äventyra nu 
är frystorka och att vi får för lite 
nederbörd. 

Vad har vi sysslat med i vinter 
då? 

Först o främst har vi passat på att ta 
ut all vår ledighet, sedan är det de 
vanliga jobben som ska göras med 
medlemsvård, rensa uppdatera regis-
ter, fakturering och jaga sponsorer 
etc. etc. 

Grabbarna på banan har, förutom 
tagit ut sin välförtjänta ledighet, gått 
över alla maskiner och fixat till dem 
så att de är fit for fajt till säsongen, 
målat markeringar och vårdat allt 
banmaterial. Sedan har personalut-
rymmena fått en rejäl ansiktslyftning. 
Ute på banan kommer vi att röja i 
kanterna nu efterhand som vi kom-
mer till på hålen, fixa till lite småska-
dor,  iordningställa bunkern på hål 14 
alla outpinnar ska målas så de lyser 
vitt o fint. Vidare så är planerna att vi 
även ska fixa till toan på 7:ans hål . 
Dammen på 16:e ska få en fontän och 
en del skyltar, belysning samt spot-
tar upp mot björkarna på högersidan 
16:e green. 

Som alla vet fick vi Svenska golf-
förbundets miljödiplom, det förplikti-
gar att vi i klubben både personal 
medlemmar och entreprenörer lever 
upp till detta och att vi alla hjälps 
åt och värnar om miljön. Tänk på att 
använda papperskorgarna och sortera 
i de olika facken där det är möjligt ta 
med det skräp hem som ni inte kan 
bli av med. Att samåka till och från 

golfbanan kan vara ett alternativ, att 
använda ett scorekort i bollen i stäl-
let för att alla har vars ett  etc. etc. 
många bäckar små……

Ett beslut att godkänna avstånds-
mätare har tagits och en lokal regel 
kommer att införas inför säsongen 
2011. Vad gäller autogirofakturorna 
så föll en del text tyvärr bort. I stora 
drag stod det att ert autogiro kommer 
att dras varje månad den 27:e utan 
att någon faktura eller avi skickas.

Ni som inte har betalt era fakturor 
för avgiften 2011 se till att göra det 
omgående så ni slipper att riskera att 
bli avregistrerade från vårt system. 
Om du avregistreras kan du inte spela 
förrän du betalat och blivit återre-
gistrerad. Du får i så fall även betala 
en administrationskostnad på 500: -

Till sist vill jag och personalen passa 
på att önskar alla välkomna till en ny 
spännande säsong 2011 och hoppas 
att vädergudarna är med oss. Svinga 
lugnt håll ner huvudet och slå rakt o 
långt!

”Jag är glad att alla inte heter 
Oosthuizen... för det är svårt att 
uttala när man kommer till slutet av 
sändningen!” Louis Oosthuizern gör 
birdie på 18:e. Deutche Bank 2004, 
Göran Zachrisson

Text: Lennart Svensson
Foto: Sara G Karlsson Hej från klubbchefen!

Lennart har tagit emot miljödiplomet 
av bankonsulent Mikael ”Bobban” Frisk.

Arbetsgrupper

På Höstmötet pratade Bobban om 
att vissa klubbar hade arbetsgrupper 
som hjälpte till med finish- höjande 
åtgärder på klubben. Detta arbete 
kan bestå i att laga uppslagen torv 
på fairways, laga tees röja sly, bun-
kerskötsel etc. 

Mötet besluta då att detta var en 
god idé och gav Bill Ögren i uppgift 
att organisera gubbarn. Detta har 
han gjort och bildat lag som kom-
mer att jobba 4 tim varje måndag 
under säsongen med diverse upp-
gifter. Är det någon som känner 
att han/hon vill och kan bidra till 
detta ideella arbete kan han/hon ta 
kontakt med kansliet så hittar vi en 
uppgift.

Arbetsgrupperna skall jobba med 
hela anläggningen och inte bara 
P&P banan. Utöver detta ska även 
Lars Steen dra ihop ett gäng som 
enbart ska jobba med att lyfta P&P 
banan, röja och fixa till områdena 
utanför den klippta delen, så som 
dungar, diken och dammar.

Städavgiften 

I dag betalar vi en så kallad städav-
gift på 200 kr per medlem. För att 
få tillbaka den pengen krävs det en 
insats av medlemmen. 

På styrelsemötet den tredje mars i 
år beslutades att detta arbete skulle 
vara  i huvudsak banvärd/bevakning 
på högfrekvent tid på P&P banan 
med 3-timmars pass:
Måndagar - fredagar 17.00 – 20.00.
Lördag och Söndag 11.00 – 14.00, 
14.00 – 17.00 och 17.00 – 20.00. 

Detta arbetet berättigar då till att 
man kan få ut:
1. ett Range kort till ett värde av 

250:-
2. en lektion hos pron till ett värde 

av 200:-  eller
3. ett tillgodo i shopen till ett värde 

av 200:-
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Sedan mer än 20 år tillbaka har 
vi haft det s.k. Gröna Kortet. 
Det som startade som ett sätt 
att hantera den otroliga boom 
som golfen har upplevde. 

Gamla tiders beprövade sätt med ett slags 
fadder system lotsa in nya spelare i klub-
ben klarade helt enkelt inte av att snabbt 
nog introducera spelare i spelet. Mass-
utbildning i tekniken, etiketten och inte 
minst i kunskaper som hindrade folk att 
slå ihjäl varandra på banan blev modellen. 

Under 90-talet växte intensivkurserna 
fram där skräckexempel jag själv sett 
innebar grupper om 20 personer på en 
tränare som över en helg skulle ”köras” 
igenom kursen. Som en reaktion på detta 
kom mer och mer regler om hur det skulle 
gå till och det är tveklöst så att alla dessa 
saker i grund och botten var tillför att 
göra utbildningen bättre för de som gick 
den. Nästa ”reform” innebar att alla som 
ville vara auktoriserade att genomföra ut-
bildningen också var tvungna att erbjuda 
spel på banan i upp till två år efter avslu-
tad utbildning. Det kanske låter konstigt 
idag men för egen del var ju detta fantas-
tiskt då jag själv under större delen av min 
karriär jobbat på en äldre klubb med 1000 
personer i kö. I praktiken innebar detta att 
gamla klubbar nu erbjöd Pay & Play för 
nybörjare på sin banan. Noterbart är att 
det var väldigt få gånger då det blev pro-
blem ifråga om att nybörjare var ”i vägen” 
eller inte skötte sig på banan.

Inför årets säsong har vi ändrat om i hur 
Nybörjareutbildningen går till. Tidigare 
år har den bestått av en kurs om ca 18 
h, där 10 varit praktik och resterande del 
teori. Efter det har spelarna fått spela på 
banan för lära sig spela samt fortsätta 
träna på de olika slagen på egen hand. 
När spelaren självt känt sig klar för att 
genomföra spelprovet har den bokat in tid 
för att visa upp förmågan. Provet innebär 
att kunna spela på 5 slag i snitt från 150 
m markeringen över 9-hål. Teoriprov har 
också erlagts och efter detta har spelaren 
fått fortsätta sin väg mot det som målats 
upp som målet - HCP 36. Det negativa 
med detta sätt har varit att:
• De personer som kommer med bra för-

kunskaper upplever utbildningen som 
ett måste och att den tar ”lång tid”.  

• För de personer som behöver mer hjälp 

och behöver träna upp några grundför-
mågor är upplägget för stressat. En del 
frågar efter kursens slut om de kan få 
gå kursen en gång till. 

• En del av teorin är regler vars använd-
ning först blir intressanta vid tävling. 

• Vi har inget bra ”system” att ta hand 
om de som gått kursen tidigare år och 
behöver träning. 

• Kursavgiften är så hög, 2000 kr, att 
man inte testar på hur det är med golf 
genom att gå en nybörjarkurs.  

Årets upplägg ser därför ut 
enligt följande:

Introduktionskurs. Spelarna genomgår 
en Introduktionskurs där de får lära sig 
de enklaste sakerna inom de olika slagen, 
Säkerhet, Banvård, Vett & Etikett samt hur 
de skall träna för att bli bättre. I samband 
med kursen får spelarna tester som de ge-
nomför på egen hand samt får skriva ett 
prov på teorin. Denna kurs tar ca 5 h och 
kommer att kosta 600 kr. Vi kör kursen 
löpande över hela säsongen på onsdagar 
och söndagar i 2 h pass. Anmälan till kur-
sen görs på nätet via klubbens hemsida. 

Träning. De spelare som vill och känner 
att de behöver träna på praktiska delarna 
kommer att kunna göra detta på tisda-
gar under två träningspass. Här ligger 
tonvikten vid att med återkommande 
träning förbättra de saker som togs upp i 
Introduktionen. Alla spelare som har 36+ 
i klubben är välkomna till denna träning. 
Vissa spelare kommer någon enstaka gång,  
andra väljer att komma många gånger. 

Kostnaden för träningen är 80 kr per 
tillfälle. Tillfällena går att köpa i ”flerpack” 
enligt följande: 3 tillfällen för 210 kr eller 
6 träningspass för 410 kr. Dessa köps som 
klippkort i kansliet. Anmälan till träningen 
sker till kansliet senast måndag. 

Spela. Från och med i år ordnar vi nu 
ett tillfälle för spel för våra nybörjare 
samt HCP36+. Här finns chansen att träna 
på spelet tillsammans med andra nybör-
jare i en stressfri miljö.Detta kommer att 
ske på tisdagar då start sker mellan 17.00 
och 19.00 på 9-håls slingan. Anmälan sker 
vid ankomst till klubben till kansliet som 
har kvälls öppet på tisdagar och måndagar 
under 2011. Spelet är gratis för medlem 
men kan också köpas styckvis för 150 
kr eller i 5-pack för 600 kr. Målet är att 
spelarna skall komma ned till HCP 36. 

Teori. Vid några tillfällen kommer vi att 
genomföra teoriutbildningar där tonvik-
ten ligger på golfregler. Att kunna dessa 
är nödvändigt för att spela golf enligt 
de regler som finns. Egentligen är det 
vid tävling som vi skall kunna spela efter 
reglerna,. Var och en bestämmer ju själv 
under eget spel hur de skall spela för att 
njuta av golfen. Observera att detta inte 
skall blandas samman med Säkerhet, Ban-
vård samt Vett & Etikett. För enkelhetens 
skull skulle vi kunna säga att golfreglerna 
behövs för att kunna tävla samt att vid 
spel då spelarens HCP påverkas. Efter ge-
nomgången kurs får spelarna skriva prov.  

Schema för de olika aktiviteterna 2011 
kommer att finnas på klubbens hemsida 
under Nybörjare-fliken på hemsidan.

Nytt upplägg för att börja 
spela golf - Grönt Kort

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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LAGAN 

Porto betalt
Port payé

P28

B Föreningstidning

Till sist…   

Årets tävlingsprogram har  
börjat ta form, majoriteten av 
årets tävlingar är upplagda i 
GIT och är möjliga att anmäla 
sig eller sitt lag till. 

Årets tävlingsprogram är i mångt och 
mycket likt föregående års. För klubbtäv-
lingarna är det mesta sig likt, även om 
enstaka förändringar vad gäller sponsorer, 
tävlingsvillkor och tidpunkter förekommer. 
Ett komplett tävlings kalendarium kommer 
att läggas upp på klubbens hemsida samt 
finnas i tryckt form i kansliet. 

Årets första tävling anordnad av täv-
lingskommittén är Gökottegolfen den 8 
maj. Singeltävling med slagtävling i klass A 
och poängbogey i klass B och C.

Utöver klubbtävlingar kommer också 
ett antal andra tävlingar att arrangeras på 
klubben. Tre av dessa är öppna för alla och 
med utlandsresor i prispotten.

Först ut är Golfhäftet Trophy 2011 den 
5 juni, en 2-manna scramble i en klass, där 
en av kvaltävlingarna arrangeras på Lagans 
GK. Här gäller det att ta sig vidare till 
regionfinalen för att vara med och tävla 
om utlandsresan.

Vill man vinna sin utlandsresa på 
hemmaklubben finns chansen till detta 
i Algarve Golf Trophy och Spanienresan 
2011. Algarve Golf Trophy arrangeras 
den 3 juli och spelformen är greensome 
slaggolf i en klass. Spanienresan 2011 
arrangeras den 18 september. Även detta 
är en partävling i en klass, denna gång är 

spelformen bästboll. Den 28-29 maj finns 
det möjlighet att titta på morgondagens 
golfstjärnor på Lagans GK, när golfens 
ungdomstour, Skandia Tour Riks, spelar en 
av sin deltävlingar.

Årets sista tävling som brukar heta 
Gåsagolfen har i år bytt namn till Hem-
köps Birdiejakt. Den kommer att arrang-
eras den 2 oktober. Singeltävling med 
slagtävling i klass A och poängbogey i 
klass B och C.

Tävlingsåret 2011 Text: Tävlingskommittén

VIP-kväll i shopen!
Vi öppnar shopen den 6 april kl 18.00 för 

medlemmar som anmäler sig i förväg.
Vi bjuder på dricka med tilltugg! 

Anmäl senast 5:e april på tel: 0372-304 50

Magnus & Lennart

Välkommen till en ny 
golfsäsong!

GO
RED
GOLF

Lördagen

30 juli
kl 10.00

Kanonstart
Bästboll

Tävlingen har många trevliga och 
roliga överraskningar ute på banan. 

Efter tävlingen är det gemensam lunch sam-
tidigt som vi får information om kvinnohjär-
tat, men också mer lättsam underhållning 
med modevisning av senaste golfmodet och 
från våra mycket generösa sponsorer finns 
det ett välfyllt prisbord. Dagen avslutats 
sedan med en trevlig överraskning! 

Vinnarlaget från varje deltävling går vidare 
till finalen på Fågelbro G&CC, där deltagarna 
spelar om den åtråvärda resan till Mallorca, 
med deltagande i HKH prinsessan Birgittas 
årliga golftävling på Mallorca.

Startavgift 250 kr/person.
Min ålder 22 år och max hcp 36.
Anmäl dig genast!

Säsongens höjdartävling 
på Lagans GK för damer!

GoRedGolf är en 
aktivitet inom 1,6 miljonerklubben.


