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Denna jubileumsskrift är
utgiven av:

Lagans Golfklubb
Vittarydsvägen 1

341 50 Lagan

Tel. 0372-304 50
www.lagansgk.se  
info@lagansgk.se

Ordföranden har ordet

Vacker vy över klubbhusområdet.
Foto: Stefan Rydergren

Golf är en social idrott som kan spelas 
av alla och med alla. 

Tack vare golfens unika handicapsystem 
kan den bäste golfspelaren spela och 
tävla mot den som är nybörjare. Det 
medför att t.ex. barn kan spela med 
föräldrar och mor- och farföräldrar 
med barnbarnen. Ingen annan idrott 
kan erbjuda detta! Nuförtiden har 
golfen utvecklats så att även personer 
med funktionsnedsättning kan delta i 
golfspelet. 

Enligt utredningar är golf en av de bil-
ligaste sporter man kan utöva.  Endast 
fotboll, innebandy, basket och simning 
är billigare. Och följden av detta blir att 
barn och ungdomar dras till golfklub-
barna.  Ungdomsverksamheterna hos 
golfklubbarna växer sig nu allt starkare. 

Det är viktigt att ungdomarna ges en in-
gång till golfen.  Föräldrar, kamrater och 
alla vi andra har här en viktig uppgift. Ta 
med ungdomarna till klubben. Där finns 
duktiga och engagerade ledare som tar 
hand om nybörjarna. 

Innan jag själv blivit golfnybörjare för 
snart trettio år sedan, hade jag inte en 
tanke på att börja.  Men jag hade då 

Tryck:

Dagen när Prinsen kom till Lagans GK

Innehållsförteckning
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en chef som hade blivit biten av golfen 
och insåg dess potential som gruppbyg-
gare. Det tog inte lång tid förrän hela 
organisationen hade blivit golfare.  Och 
detta blev en viktig faktor i företagets 
framgångar. Att kunna samlas kring ett 
gemensamt intresse blev väldigt viktigt 
och det skapade ett socialt kitt mellan 
kollegorna. 

Idag är jag tacksam för vad min chef 
då insåg. Utan hans insikt hade jag gått 
miste om många fina golfupplevelser, 
utan hans insikt hade inte i princip hela 
min familj varit golfare, och utan hans 
insikt hade jag inte suttit här idag och 
skrivit dessa rader inför Lagans Golf-
klubbs 50-årsjubileum.

Vår klubb har nu ett halvt århundrade 
bakom sig och har förhoppningsvis 
många år framför sig. Vår gemensamma 
tacksamhet och beundran går idag till 
de entusiaster och eldsjälar som star-
tade klubben och till dem som sedan 
utvecklade den.

Liksom de flesta andra golfklubbar har 
även vår klubb varit större och starkare 
än idag. Med de människor som idag 
utgör klubbens medlemmar, med våra 
duktiga anställda och med de som är 
engagerade i klubbens ledning är jag 
övertygad om att vi återigen kommer 
att bli en klubb som utvecklas och väx-
er. Lagans Golfklubb går en ljus framtid 
till mötes och kommer alltid att utgöra 
en viktig del i kommunens föreningsliv.  

Per Gannerud
Ordförande i Lagans Golfklubb
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Tack till alla som på olika sätt 
bidragit till skapandet av denna 

jubileumsskrift: Strålfors för original 
och tryckning, våra annonsörer, 

Smålänningen för foton, medlemmar 
som lånat ut bilder och berättat om  

händelser i klubbens historia. 

HKH Prins Bertil hade accepterat att inviga 9-hålsbanan 
den 13 september 1969, men det vara nära att han hade 
lämnat återbud eftersom han var sjuk dagen innan. 

Lyckligtvis anlände Prinsen som avtalat till Värdhuset Stal-
let, prick klockan tolv. De blev lunch med representanter 
för Ljungby stad, Berga kommun, Smålandsbanken och 
Golfförbundet. 

Nils-Ivar Pålsson, kommunalnämndsordförande i Berga 
kommun och stadsfullmäktiges ordförande i Ljungby, Olof 
Därth höll tal och betygade sin aktning för de resultat 
som nåtts, mesta delen på privat väg, med golfbanan i 
Lagan. De lovade också att kommunerna i fortsättningen 
kommer att stödja golfsporten bl.a. genom att ställa mark 
till förfogande. HKH Prins Bertil och direktör Thure Berg 
utnämndes till hedersledamöter.

Matchspel med lyckligt slut
Efter lunchen for sällskapet till golfbanan för invigning 
samt att spela en 9-hålsrond. En publik på 400 personer 
hade samlats för att se den prominenta gästen spela golf. 
Prins Bertil höll ett bejublat tal och förklarade banan 
invigd. 

Därefter spelades en fyrboll-bästboll med Prinsen och 
klubbens sekreterare och banchef Bengt-Åke Bruce i  
det ena laget mot Golfförbundets representant, Arne  
Lindeström och klubbens Einar Göransson. Som sig bör 
vann det förstnämnda laget med 3-1, och kommentaren 
från Prinsen var, att banan var vacker, men smal och svår.

Text: Stefan Rydergren

Matchen är igång. Bengt-Åke Bruce, HKH Prins Bertil, Thure Berg,  
Einar Göransson och Arne Lindeström. Foto: Agne Sparrenhed

HKH Prins Bertil slår ut en perfekt drive inför beundrande åskådare  
Foto: Agne Sparrenhed

Många åskådare följde med runt banan. Foto: Lagans GK
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2014 - 9-hålsbanan stängs

2012 - Ny bevattning & sydvästlänken

2011 - Första ö-greenen

2005 - Ny bansträckning

2004 - 9 hål Pay-and-play

2003 - Ny driving range
1966 - 6 hål 
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Trafikverkets beslut att bygga ut E4:an till motorväg påverkar två av hålen (15 och 16) då de ligger innanför säkerhetszonen. 
Olika alternativ till ny bansträckning har diskuterats under ett par år. En ny layout utarbetas av den danske banarkitekten 
Caspar Grauballe. Banan kommer att få två slingor så att man kommer tillbaka till klubbhuset efter nio hål. Under 2015 fäll-
des träd, utfördes markberedning och såddes gräs för tre fairways, fem tees och en ny helt ny green. Banan invigdes under 
klubbens 50-årsjubileum och började spelas våren 2017. 

                            Text: Stefan Rydergren

Golfbanans utveckling
En bana med 6 hål fanns redan på våren samma år. Den hade 
anlagts på fastigheten Bergadal, som ägdes av initiativtagaren 
Thure Berg. Ett 10-årigt arredeavtal upprättades och samtidigt 
skänktes anläggningen och utrustningen till den nya klubben. 
Berga kommun skänkte kaffestugan i Aspudden för avflyttning, som 
klubbhus och även den mark som krävdes för tre nya hål. Anders Amilon 
fick uppdraget att upprätta ett förslag till en 9-hålsbana. 
34 medlemmar

 

Den gamla rangen, som låg uppe på backen bakom nians green 
och som spelades mot verkstaden, bedömdes ha blivit för kort 
och riskabel med modernare klubbor och bättre spelare. En ny 
driving range byggdes vid Laganland. Den 27 juli invigde kommu-
nalrådet Clas-Göran Carlsson anläggningen som har 22 utslags-
platser, varav några under tak. Längden är 270 meter, vilket 
visade sig vara för kort för de långt slående juniorerna. Ett högre 
nät sattes upp. 1500 medlemmar. 

Den 5 maj var det dags igen för en ny invigning med Clas-Göran Carlsson. En utmanande korthålsbana öppen för alla intres-
serade var nu klar att tas i bruk. Det diskuteras ibland varför pay-and-playbanan byggdes och att den inte skulle vara lönsam. 
Låt oss gå tillbaka i tiden till när beslutet togs. Det rådde golffeber i landet och det var kö för att bli medlem i klubben.  – Man 
skall smida medan järnet är varmt, annars är det någon annan som gör det, sa ordföranden Göthe Parkander och drev ige-
nom bygget. Han lånade ut pengar till klubben utan ränta och innan han gick bort 2005, avskrevs lånet på 2 miljoner kronor. 
Det är Göthe Parkander i ett nötskal, en visionär med stor generositet. 1707 medlemmar – inklusive passiva - all time high

När 18-hålsbanan öppnades var nuvarande hål 10 det femte hålet. 
På förslag från en medlem ändrades sträckningen 2005 till dagens, 
d.v.s. att man går rakt fram förbi kiosken och spelar par trehålet 
som hål 5.  1678 medlemmar

Greenen på hål 16 fick en ny tee, vilket var tvunget eftersom den 
gamla spelriktningen längs E4:an var farlig vid hookade snedslag. 
Samtidigt förbands de båda dammarna med ett dike så att greenen 
nästan är helt omsluten av vatten. Ett utmanande signaturhål, väl 
synligt av förbipasserande fordon, som ibland ger en uppmuntrande 
signal just när man skall putta. 1194 medlemmar

 
Den ursprungliga, manuella bevattningsanläggningen från  
70-talet på klubbhussidan ersattes med ett datoriserat system. 
Svenska Kraftnäts 400 kV- ledning grävdes ner genom banans 
mark. En ny högre tee på hål 3 är det synliga resultatet för klub-
bens del, samt att en ny väg för arbetsfordon anlades. 

Det vikande medlemsantalet medför att ”kostymen” har bli-
vit för stor. Medlemsantalet 2014 understeg 1000 personer 
för första gången sedan 1989. Kostnaderna att driva 27 hål och 
pay-and-playbanan är för höga i förhållande till intäkterna.  
Beslut fattades att lägga niohålsbanan i träda, med undantag för 
hål 7 och 8 som används om man bara önskar spela nio hål. Kort-  
hålet nummer 9 behölls för träningsändamål.  935 medlemmar

1969 - 9 hål
Den 13 september 1969 invigdes niohålsbanan av HKH Prins Ber-
til. – Jag känner mig som en professionell golfbaneinvigare, men 
ingalunda som en professionell spelare som ni snart skall få se, sa 
prinsen och slog iväg en spikrak drive. De nio hålen mätte 2720 
meter från gul tee, par 35. 219 medlemmar

1975 - 9 hål med dubbla tees
I mitten av 70-talet började man spela på samma hål, men med nya utslagsplatser. Som exempel var hål nummer 1 ett par 
fyra hål och när man spelade andra varvet, hål 10 blev det ett par fem hål. Då slog man ut i backen ovanför green nummer 
9, där den gamla rangen låg. Längden blev 5270 meter, par 69. Den här varianten fungerade så länge som medlemsantalet 
var begränsat. 280 medlemmar

1985 - 18 hål
Efter ett antal försök att expandera till 18 hål påbörjades arbetet 1983 med nio nya hål på västra sidan om E4:an. Åke Persson, 
Landskrona ritade ett förslag till den nya banan. Två år senare, den 25-27 maj 1985 invigdes den nya banan av Golfförbundets 
ordförande Bertil Westblad. Samtidigt stod det nya klubbhuset, som kostade 1,2 miljoner klart, vilket till en del finansierades 
av att medlemmarna betalade 2000 kronor som ett lån till klubben. 1987 byggdes den södra flygeln, som inrymmer shop och 
cafeteria. Samma år är en ny maskinhall, verkstad och personalutrymmen klara att tas i bruk. År 1992 färdigställs en vagns-
bod och garageplats för elbilar. 462 medlemmar

1996 - 18 hål med förbättrad layout
Några av de ursprungliga hålen var inte byggda för den hårdare belastningen. De var heller inte bra ur säkerhetssynpunkt 
och dessutom flaskhalsar. Tre nya greener och tees togs i spel 1996 (hål 4, 7 och 8 på klubbhussidan). Ni som var med på 
den tiden kanske kommer ihåg att hål 5 var ett par fem hål, där tee låg uppe vid maskinhallen. Och att korthålet, nummer 4 
spelades över dammen. En ny kiosk för självservering byggdes vid sidan om green 9. 1233 medlemmar 

2002 - 27 hål
Vid ett extra årsmöte 1998 beslutades att bygga ut banan med nio 
nya hål, 300 personer i kö för att få bli medlemmar. Klubben har köpt 
in 30 ha mark väster om E4:an och de 40 ha som ligger på klubb-
hussidan köptes in från kommunen.  Björn Magnusson i Växjö fick 
uppdraget att utforma den nya banan. Den 24 april 2002 öppnades 
banan för spel och den första att spela var Eva Roback, som ensam 
slog ut 06:30. Banan invigdes den 15 juni 2002 av Golfförbundets 
ordförande Christer Öhrning. 1350 medlemmar.
 

2016 - 2 niohålsslingor

Banskiss från 1969

Så här såg klubbhuset ut i tio år, fram till 1985. Klubbfoto

Full aktivitet på banan, 1976. KlubbfotoSer ut att bli en fin dag, året är 1991 
Foto: Lars Bengtsson

Invigningsdagen av 18-hålsbanan. Maskinparken är upp-
ställd för allmän beundran Foto: Lars Bengtsson

Kiosk och toalett var klar till nya bansträckningen 2002 Foto: Stefan Rydergren

Bengt-Åke Bruce och Martin Igbo är med på invigningen av 27-hålsbanan  
Foto: Ulla Sibner

Klubbens ordförande 
Bert Nordholm hälsar 
välkommen till den 
nya pay-and-playba-
nan Foto: Lars Steen

Vattnet runt green 16 har slukat många bollar. Detta hål försvinner när 
motorvägen byggs. Fota: Ulla Sibner

Många åskådare på invigningen av den nya driving rangen vid Laganland 
Foto: Lars Steen
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Klubben har under de första femtio åren utnämnt åtta personer till hedersmedlemmar.  Det är personer som på olika 
sätt medverkat till utveckla klubben i en positiv riktning, med en stor arbetsinsats och en visionär syn. I rättvisans namn 
skall väl sägas att HKH Prins Bertil och Charlie Norman inte bidragit till arbetet i samma omfattning som övriga heders- 
medlemmar.  Prinsen deltog dock vid en minnesvärd golfmatch när nio-hålsbanan invigdes. Charlie Norman var en utmärkt 
pianist och underhållare. Han spelade en kväll på Restaurang Stallet i Lagan, så bra att Thure Berg på stående fot utnämnde 
honom till hedersmedlem. Charlie Norman kom senare tillbaka till klubben, då som spelare i Cancergolfen. 

Hedersmedlemmar...
Bert Nordholm – ordförande under ett turbulent decennium
Efter Göthe Parkander är Bert den som hållit i ordförandeklubban den längsta tiden i 
klubbens historia. Under många år växte golfsporten i raketfart, nya banor byggdes för 
att locka den allt större skaran av intresserade spelare. Några år efter millennieskiftet 
märktes en avmattning, medlemantalen sjönk i de flesta svenska klubbar, så även i 
Lagans GK. Många golfbanor lades ner och klubbar upplöstes. Det var under den här 
perioden som styrelsen under Bert Nordholms ledning fick jobba med den otack-
samma uppgiften att ”reva seglen”. Med ett vikande medlemsantal, färre besökare 
och sponsorer, blev fokuseringen på kostnadsbesparingar större. Inte lika stimulerande 
som att jobba i medvind, men dock lika viktigt. Bert ställde upp lojalt för klubben under 
en tuff 10-årsperiod, vilket med tacksamhet noteras i jubileumsskriften. 

Familjen Ekenberg
Familjen Ekenberg förtjänar ett speciellt omnämnande.  Roland Ekenberg, far i den 
framgångsrika golffamiljen, var med på det första mötet i Thure Bergs gäststuga den 29 
augusti 1966 och ingick i den sju man starka interimsstyrelsen. Roland arbetade aktivt 
under hela sitt liv för klubben och lade ner mycket ideell tid. 

I början som ordförande i tävlingskommittén och medlem i styrelsen. År 1980 tar 
Roland över ansvaret för golfshopen, som han tillsammans med hustru Inga, drev på ett 
förtjänstfullt sätt. Paret hade också ansvaret för driving rangen, som låg en pitch från det 
lilla gulmålade klubbhuset.  Bollarna plockades manuellt på den tiden. Om det var någon 
junior som såg extra svulten ut, bredde Inga en macka för att stilla den värsta hungern. 
Inga och Roland blev som extra föräldrar för ungdomarna, något som många med tack-
samhet kommer ihåg än idag. Hade man inte pengar till en glass gick det bra att ”skriva 
upp” och reglera skulden senare. 

Roland engagerade sig även i arbetet på banan och sedermera i oldboyskommittén och 
var även dess ordförande under ett antal år.  Barnen, Ann-Britt, Bengt och Peter har alla 
blivit klubbmästare och haft många framgångar på golfbanorna runt om i landet. 

Lasse och Palle – äkta smålänningar
Låt oss börja med ett referat ur Lagandan från vårmötet 2001: Man förstår omfattning-
en av klubbarbetet när vår ekonomidoktor Palle Westergren via overhead redogör för 
klubbens pengapåse i form av professionella resultat- och balansräkningar. Vi fick en 
förtroendeingivande genomgång av siffrorna och man kände en tillit som skulle skapa 
avund hos vilken finansminister som helst. Palle, som var kassör under en tioårsperiod 
hade järnkoll på ekonomin. 

När beslutet togs, att bygga ut till 27-hål var han och Lars Steen ingenjörerna bakom 
skapandet av Lagans Golfbana AB. Klubben var bland de första i landet att bolagisera 
verksamheten, för att på så sätt kunna dra av momsen på anskaffning av maskiner och 
material till banan. Detta genidrag innebar, att på investeringen på 11 miljoner kronor 
för utbyggnaden kunde 2,2 miljoner i moms dras av, en besparing på 20 %. Palle  
berättar att Skatteverket i Växjö och Länsrätten i Kalmar fick besökas innan det blev 
klart med bolagsbildningen. De resorna var väl investerade pengar.

Bernt Karlsson - ”greenerna skall skötas som spädbarn”
Bernt är den som uttalat visdomsorden - ”Greenerna skall skötas som spädbarn”
Han var klubbens greenkeeper under 27 år, den person som varit längst anställd i  
klubben. – När jag började 1971 hade vi bara nio hål och då skötte jag allt själv. 
Greenerna singelklipptes, som det heter, ett tidsödande jobb. På somrarna fick jag 
hjälp av skolgrabbar. När banan skulle byggas ut på västra sidan om E4:an stakade vi 
ut och sågade ner träd i mitten på den tänkta fairwayen, så vi skulle ha en aning om 
hur det skulle bli. Usch ja, där var rena urskogen, det var nästan så man gick vilse 
ibland. Jag hade ett bra samarbete med banchefen, Jan-Olof Jonsson, han skötte 
pappersarbetet och jag tog hand om det praktiska arbetet, avslutar Bernt sin berättelse. 

Text: Stefan Rydergren

och trotjänare

HKH Prins Bertil (1912-1997)
Många hedersuppdrag inom idrotten, bland annat som 

ordförande i Svenska Golfförbundet och Sveriges Olympiska 
Kommitté. Hängiven golfare och motorsportsentusiast.

Thure Berg (1912-1983)
initiativtagare och klubbens förste ordförande. Donerade 

mark och utrustning till klubben.

Charlie Norman (1920-2005)
”Mr Boogie woogie” en populär pianist och showman. 

Charlie gjorde sin egen tolkning av Griegs stycke, Anitras 
dans som upprörde så till den milda grad att skivan  

stoppades från försäljningen i Norge. Kanske var det den 
låten som spelades på Stallet?

Bengt-Åke Bruce (1937-)
Var sekreterare mellan åren 1968-1977 samt banchef 

1969-1973, eldsjäl i medlemsvärvning och golfutbildning.

Göthe Parkander (1924-2005)
ordförande i klubben under 25 år, visionär och drivande 

ledare i klubben. Göthe var den som organiserade klubben 
professionellt, grundlade en god ekonomi, skaffade kunniga 

ledare, bra personal och skaffade sponsorer.  
Har tilldelats SGFs silverplakett. 

Hans Larsson (1928-1993)
kassör i klubben under 18 år. Ingick i Arbetsutskottet  

tillsammans med Göthe och Jan-Olof. 

Jan-Olof Jonsson (1938-2012)
sekreterare i 24 år och en engagerad banchef i 26 år,  

SGF´s silverplakett

Lars Steen (1942-)
ordförande 1998-2003 och ansvarig för utbyggnaden till 27 
hål, ny driving range och korthålsbanan. Det var ett mycket 
omfattande arbete att köpa loss mark samt att upphandla 
och driva igenom projektet. Han har själv berättat, att när 

han var villrådig vid anbudsgivningen tillfrågade Göthe, 
som efter lite funderande något överraskande sa: - ”på 

något jäkla vis brukar det ordna sig på slutet” – och så blev 
det ju också. 

HKH Prins Bertil och 
Bengt-Åke Bruce 1969. 
Foto: Agne Sparrenhed

Thure Berg, klubbens grundare 
och generös donator  
Foto: Stewe Andersson

Arbetsutskottet, från 
vänster Jan-Olof Jonsson, 

Göthe Parkander och 
Hans Larsson jobbade 

ihop i 20 år.  
Foto: Lars Bengtsson

Lars Steen med artisten 
Owe Thörnqvist vid en 
Cancergolftävling  
Foto: Jakob Forsell

Bert Nordholm klubbens ordförande 
2003-2013 Foto: Lennart Svensson

Roland Ekenberg puttar på nians green 
Foto: Privat

Paul Westergren kan spela golf också 
Foto: Stefan Rydergren

Bernt Karlsson, t.h. mångårig greenkeeper 
i samtal med banarkitekten Björn Magnus-
son Foto: Lars Steen

Charlie Norman vid en Cancergolf-
tävling på Lagan får goda råd av 

revymakaren Hagge Geigert 
Foto: Jakob Forsell
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Allt sedan starten har klubbens profil varit att alla är välkom-
na och att det inte skall kosta en förmögenhet. En klubb för 
hela familjen med andra ord. 

Vid 25-års jubiléet 1991 fick klubbens ordförande Göthe Par-
kander frågan i en intervju: Ska klubben satsa på elit eller 
bredd? – ”Visst vill vi ha elitspelare i Lagans GK. Men vi kan 
inte satsa alltför mycket på det. Elitspelarna måste gå vidare 
på egen hand. Inte är det meningen att klubbens pengar ska 
betala någon enstaka medlem, som tillbringar vinterhalvåret i 
Spanien för att träna golf. Det vore inte rättvist. En lösning är 
att bilda sponsorgrupper, som gjorts kring Peter Thörn”. 
Det finns många spelare från klubben som lyckats bra och 
medverkat i nationella tävlingar och tourer, främst i Sverige.  
Utrymmet medger tyvärr inte att nämna alla vid namn och de-
ras prestationer, men vi vill ändå uppmärksamma två spelare 
som gjort karriär i golfens finrum. 

Helena Tideman
Helena började spela golf 
som nioåring 1988. Till-
sammans med klubbkom-
pisen Martin Igbo var hon 
uttagen i Svenska lands-
laget för yngre juniorer. 
Hon har deltagit i EM-täv-
lingar i lag och individuellt 
i Frankrike och Tjeckien, 
samt spelat i för-VM i 
Tyskland, tävlat och tränat 
i Europa, USA och Austra-
lien. Som junior fick hon 
stipendium från Smålands 
Golfdistrikt och från Svens-
ka Golfförbundet då hon 
kvalade in till LET - Ladies 
European Tour. Helena 
fick tidningen Smålänning-
ens Guldmedalj 2002 för 
årets idrottprestation, och 
blev klubbmästarinna åtta 
gånger. 

Alla kan vara med

Hon kvalade in till spel på LET i Grenoble 2002. Första segern 
som proffs kom i Johannesburg, Sydafrika året därpå. Helena 
spelade som junior på Europatourtävlingen Compaq Open på 
Österåker, och kom på 34:e plats av 140 startande, 17 slag  
efter ettan Laura Davies. Mellan 1998-2006 spelade hon på  
Telia Tour i Sverige där hon deltog i 32 tävlingar. Resultatet blev 
två segrar och tre andraplatser. Helena summerar sin karriär:  
”- När jag tittar tillbaka på resultaten idag så tycker jag nog att 
det inte var så dåligt.  Men när jag var mitt uppe i allt spel och 
tävlande var känslan att det inte gick så bra ibland. Det är en 
stor press att spela på topp för att få in pengar till tävlandet 
och att få poäng för att behålla tourkortet till nästa säsong. Det 
var roliga år som jag inte ångrar.”

Peter Thörn
Som nittonåring blev Pe-
ter proffs, året var 1990. 
Hans intresse för golf bör-
jade i Lagan  när han som 
junior var flitig gäst på  
övningsgreen och driving- 
rangen. Som amatör har 
han varit uttagen i Yngre 
Pojklandslaget, deltagit i 
NM, Fyrnationsturneringar 
och Nordiska Öppna. 
Första och enda segern 
som proffs kom på Telia 
Tour i SM Match 1995 i 
Skellefteå. Peter har även 
spelat på Europatouren, 
Asia Tour och USA Mini 
Tour. Han blev klubbmästa-
re i Lagan fem gånger.

Peter har en rad toppla-
ceringar på Telia Tour och 
Challenge tour i Sverige och 
Finland. Han har även tre 
segrar på Svenska Minitouren
på sin meritlista. Det blev totalt 98 tävlingar innan Peter
slutade spela 2004. Han var tränare i Ryfors GK, A6 och  
Sanda Golfgymnasium, innan han sedan satsade på en karriär  
utanför golfbanan.
                  Text: Stefan Rydergren
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Ungdomarna vill vara med! Tvåa från höger är Isac Thelander, som nu siktar på golfgymnasium. Foto Sara G Karlsson

Helena Tideman i Sydafrika, där hon vann 
Europatourtävlingen 2003. Foto: Privat

Den mest prestigefyllda tävlingen på året, klubbmäster- 
skapet drar tyvärr inte så stora skaror tävlande som  
andra klubbtävlingar. Det är nog det där att man inte får 
tillgodoräkna sig några slag och därför inte ”har en chans” 
att vinna. Andra kanske känner sig besvärade att spela 
med ”de stora elefanterna” – de har ju så lågt handicap, 
tänk om jag gör bort mig. 

Glöm bort alla invändningar och se istället KM som en vanlig 
tävling, man försöker ju spela så gott man kan varje gång 
man är ute på banan. Det är inte konstigare än så. 

År 1967 spelades det första mästerskapet och som segrare 
stod Einar Göransson, som av bara farten även vann året 
därpå. Damerna startade ett år senare och den första mäs-
tarinnan blev Siv Gustavsson. 
Under 70-talet dominerade Bengt-Åke Bruce, under 80-talet 

Klubbmästare

Damer Titlar
Helena Tideman 8
Charlotte Norderhaug 6
Hanna Nilsson 5
Johanna Roubert 5
Ann-Britt Ekenberg 4
Birgit Thorstensson 4
Susanne Svärd  3

Herrar Titlar
Henrik Nilsson 11
Bengt-Åke Bruce 7
Bengt Ekenberg 5
Peter Thörn 5
Peter Ekenberg 5
Martin Igbo 3
Fredrik Samuelsson 3

Birgit Thorstensson dominerade 
klubbmästerskapen under  
80-talet Foto: Privat

Syskonen Nilsson, Hanna och 
Henrik har hittills samlat ihop 
16 titlar, vilket lär bli svårt att 
överträffa. Foto: Lagans GK

Bengt-Åke Bruce på invig-
ningsdagen 1969, dominera-
de när klubben var ung. 
Foto: Agne Sparrenhed

Syskonen som samlat ihop 14 titlar, Ann-Britt, 
Bengt och Peter Ekenberg Foto: Privat

Peter Thörn år 2016, tog fem 
titlar på 90-talet. Foto: Privat

Martin Igbo dominerade runt 
millennieskiftet med tre titlar 
Foto: Dan Rapp

Fredrik Samuelsson tog tre 
titlar i följd i början av nittio- 
talet Foto: Privat

Läraren och adepten 1991, 
Charlotte Norderhaug och Helena 
Tideman. När bilden togs hette 
flickorna Ögren respektive 
Svensson i efternamn
Foto: Smålänningen

Johanna Roubert hittills 
fem titlar, det kan komma 
flera. Foto: Privat

Mor och dotter som både blivit 
klubbmästarinnor. Ingegerd 
Larsson två gånger och Susanne 
Svärd tre gånger 
Foto: Niclas Andersson

Peter Thörn var träningsflitig som få. 
Foto: Lars Bengtsson

8 9

Mesta mästarna

var det bröderna Ekenberg som oftast stod högst på 
prispallen. På 90-talet delades förstaplatsen av Peter 
Thörn och Fredrik Samuelsson. Efter millennieskiftet 
dyker namnet Henrik Nilsson upp allt oftare, varvat 
med två Martin, Igbo och Petersson. Henrik är den 
som tagit flest titlar av alla, 11 har det blivit hittills. 

På damsidan dominerade Ann-Britt Ekenberg under 
70-talet och årtiondet efter toppade Birgit Thorstens-
son och Charlotte Norderhaug. På 90-talet dominera-
de Helena Tideman stort. Hanna Nilsson ville inte vara 
sämre än sin bror Henrik på 2000-talet, då hon och 
Johanna Roubert var de mest lyckosamma i klubb-
mästerskapen. De finns även mor och dotter som varit  
mästarinnor, Ingegerd Larsson och Susanne Svärd. Vid 
tre tillfällen har tyvärr inte någon klubbmästarinna 
kunnat koras eftersom deltagarantalet har varit för lågt. 

Text: Stefan Rydergren
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År 1966
Lagans Golfklubb bildades den 17 september 1966. 
Det historiska mötet ägde rum i Kommunhuset i Lagan, 
som vid den tidpunkten var den största orten i Berga 
kommun. Ordförande vid mötet var initiativtagaren 
Thure Berg. Medlemmarna ställde upp med frivilligt 
arbete och styrelsen gick in som borgenärer för det 
banklån som var nödvändigt för att färdigställa banan. 
Medlemsavgiften var 100 kronor och för en greenfee 
betalades 10 kronor på vardagar och en femma mer på 
helgerna. 

År 1976
Tävlingsverksamheten slog rekord med 1627 starter på 
27 tävlingar. Riksgolfen, en välgörenhetstävling där alla 
landets klubbar tävlade om Prins Bertils Pokal blev en 
framgång för Lagans GK som kom på tredje plats. En 
PRO-AM tävling anordnades, där tolv professionella  
golfare medverkade. Lagtävlingen vanns av Bengt  
Borndalen Lagan, som spelade med Lars Hellsten. 
Bengt Ekenberg, 11 år vann Pinnocchio Cup på Öjared. 
Nu kostade det 450 kronor att bli medlem och 20 kronor 
för en greenfee, alla dagar. 

Det nya klubbhuset möjliggör att möten, prisutdel-
ningar och andra arrangemang nu kan hållas här. Det 
anordnades en Jubileumsfest i maj och en Höstfest i 
november. Det nya runda klubbmärke ser dagens ljus. 
Stor aktivitet bland juniorerna med en ”landskamp” 
där våra juniorer matchades mot engelska och danska 
spelare.  Vinterträning i Strålfors lokaler med deltidsan-
ställda tränaren Inger Lind samlade många medlemmar 
och nybörjare. Medlemsavgiften var 975 kronor och en 
greenfee kostade 30 kronor på vardagar. 

År 1986

Lagans GK.s första klubbhus 
kom på plats 1967. 
Foto: Lagans GK

Bengt Borndalen Lagan t.h. vinner en
 Pro/Am-tävling med Lars Hellsten 1976. 

Foto: Lagans GK

Lennart Hyland, Prins Bertil, 
Alice Babs, Sven Tumba och 
Karin Fallenius slår ett slag 
för välgörenhetstävlingen, 
Riksgolfen. 
Foto Leif R Jansson/Scanpix

Det nya klubbhuset
stod färdigt 1985
Foto: Lagans GK

Roland Ekenberg och  
Bernt Karlsson inspekterar  
nya bansträckningen, som  
öppnade 1985 
Foto: Smålänningen
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Klubbtidningen, ”Lagandan” sprider sedan två år informa-
tion till medlemmarna fem gånger om året, ännu tryckt i 
svart-vit utgåva. Slopesystemet införs i Sverige, vår bana 
slopas detta år. Medlemsantalet ökar stadigt och uppgår 
nu till 1233 spelare och en kö på 170 personer. Livaktig 
juniorverksamhet. Martin Igbo var med i Juniorvärlds-
mästerskapet i Japan och han spelar även på Teen Tour i 
Sverige.  Styrelsen föreslår att höja medlemsavgiften med 
en hundring till 2000 kronor jämnt. För en greenfee får 
man betala 160 kronor.

Golfsverige upplever en avmattning i tillströmningen av  
medlemmar. Kön är hos de flesta klubbar borta. Nya medlems-
former introduceras bland annat genom så kallade ”brevlåde-
klubbar”.  För att möta de nya kraven erbjuder nu klubben nya 
former av medlemskap. 
Lagans GK och Sunnerboskolan startade upp en gymnasie- 
utbildning med golfinriktning där klubbens pro var ansvarig  
utbildare. Inomhusträning erbjöds klubbens medlemmar i 
Hammarskolan. Vandringspriset Göthe Parkanders Minne  
delades ut för andra gången till en flick- och en pojkjunior. Stor-
men Gudrun, som drog fram över södra Sverige ett år tidig- 
are fällde 500 träd på och vid sidan av banan. Medlemsavgif-
ten detta år  är 2800 kronor och en greenfee kostar 260 kronor. 

Beslut har fattats, att skapa två niohålsslingor. Redan 2015 
var markarbetet avklarat. Tidningen Svensk Golf skrev i en 
artikel 2014 att, ”banans sämsta hål är nummer 14”. Hålet 
görs om, men frågan är om det blir så mycket lättare? Den 
nya bansträckningen invigs i september med olika aktivite-
ter. Klubbens ekonomi har förbättrats, vilket har möjliggjort 
en nödvändig investering i maskiner till banan och fem nya 
golfbilar. Medlemsantalet har stabiliserat sig strax under  
tusen medlemmar. Avgiften som fullvärdig medlem är 4600 
kronor. Ordinarie greenfee är 350 kronor, men olika rabatter 
gör att klubbarna sällan får ut full avgift av sina besökare.

År 1996
”Kylda drycker och inga 
mer svettiga ostfrallor”, 
löd bildtexten i Lagan-
dan då den stationära 
kiosken kom på plats 
under 1995.
Foto: Smålänningen

År 2016

År 2006

Medlemsbladet Lagandan ger värdefull information om vad 
som händer i klubben

Stormen Gudruns 
framfart fällde 
många träd på 

golfbanan. 
Foto: Ulla Sibner

Vinterträning i Hammar-
skolan Johan Henkel och 
Isac Thelander 
Foto: Privat 

11

Den nya greenklipparen, en 
av årets maskininvesteringar. 

Foto Privat

Lagan GK.s 
monter under 
Föreningsmässan i 
Ljunga Arena 2016
Foto: Lagans GK

Golfaren Liselotte Neumann föddes 1966. 

Björn Borg vann sin första titel i Wimbledon mot 
Ilie Nastase med 3-0. 

Ove Sellberg blev förste svensk att vinna på Europa-
touren. Ljungby firade 50 år som stad.

Annika Sörenstam vann för andra året i rad US Womens 
Open. Totalt vann hon åtta majortitlar i USA.

Christer Fuglesang blev första svenska astronaut i rymden
med Discovery.  

Golf är med igen som OS-gren i Brasilien, förra gången 
var 1904. 
Ljungby Arena invigs och Lagavallen får en rejäl  ansikts-
lyftning. 

Text: Stefan Rydergren
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Vid klubbens jubileum 1991 fick nio medlemmar svara på frågan, ”Varför är det så kul med golf?” Nu, 25 år senare har 
vi lyckats komma i kontakt med åtta av dessa personer. Det man kan konstatera är att alla är lika positiva till golfen, 
men att det så kallade ”livspusslet” inte gör det möjligt för alla att utöva den ädla idrotten på samma sätt som för 25 år 
sedan. Harald Kjellman hälsar att han slutat som medlem, men gärna spelar någon gång ibland på pay-and-playbanan.

Är det lika kul med golf 25 år senare?

Monica Pettersson
Efter 40 års spel handlar golfen 
idag om att gå två rundor i veckan. 
Skulle spelet gå bra är det en bo-
nus. Att spela på andra banor med 
goda vänner är stimulerande.  Jag 
är ingen tävlingsmänniska så därför 
håller jag mig till sällskapsrundor. 

Niklas Byrskog
Det händer en del under 25 år.  Ef-
ter att ha jobbat som golfinstruktör 
i Österike och Sverige och försökt 
leva på golfen, är jag numera glad 
om jag får till 18 hål per säsong. 
Längtar efter att få testa de nya hå-
len!

Margaretha Knutsson
Jag spelar fortfarande. Golfen har 
gett mig mycket nöje, många re-
sor, många härliga vänner.  Det blir 
också lättare att ställa till med fest. 
Eftersom man som värdinna gick på 
golfbanan blev det populärt med 
knytkalas och catering. Ser fram 
emot en fin sommar och många 
rundor på vår ”nya” bana.

Staffan Petersson
Anledningen till att jag slutade spe-
la var familjeskäl. Det tog lång tid, 
både att boka tid och ute på banan. 
I nuläget kan jag tänka mig att bör-
ja spela igen. Det är smidigare att 
boka och barnen är stora. Jag gillar 
frisk luft och motion, och golf tillgo-
doser båda dessa önskemål på ett 
bra sätt. 

Yvonne Jonsson
Försöker spela minst två gånger i 
veckan. Tävlar gärna, både i dam-
tävlingarna och också de som klub-
ben arrangerar. Jag har varit med-
lem sedan början av 70-talet har 
följt klubbens spännande utveck-
ling. Snart är det dags för de nya 
hålen, det skall bli kul. 

Monica Pettersson
Handicap: 28
Jag splear golf därför att 
det är ett bra familje- och 
sällskapsspel. De första 
årens stora entusiasm 
är väl borta, men det är 
fortfarande rolig!

Niklas Byrskog
Handicap: 9
Började spela 1986. jag 
sysslar med en del annan 
idrott och i jämförelse 
med det är golfen en 
avkoppling.

Yvonne Jonsson 
Handicap: 19
Började spela för 20 år 
sedan. Golf är bra för 
man får motion och frisk 
luft och träffar en massa 
trevliga människor. Och 
så är det ju så himla 
roligt!

Staffan Petersson
Handicap: 10
Började spela 1980. I 
golfen finns det många 
moment som man hela ti-
den måste förbättra. Man 
blir aldrig fullärd och det 
gillar jag. Jag har funde-
rat på att sluta ibland men 
det har inte gått.

Margaretha Knutsson
Handicap: 54
Började spela i år. Jag 
tycker det är roligt med 
golf för att man får vara 
ute och man får träffa 
folk. Hur roligt det är att 
spela återstår att se, jag 
tog gröna kortet förra 
veckan!

Originalartikel från 
jubileumsskriften 1991.  
Foto: Smålänningen

Är ej aktiv idag

Handicap 23

Handicap 1,8 (tror jag)

Handicap 25

Handicap 30

Christofer Hansson 
Pelkonen
Tyvärr räcker inte tiden till för golf i 
dagsläget. Vi har tre barn och dess-
utom är jag ordförande i Lagans 
IBK. Hoppas kunna återuppta spe-
let om några år, jag saknar golfen 
som gett mig så mycket. 

Jessica Tot
Jag började spela 1986, det är fort-
farande lika roligt, men nu finns 
det bara tid till några sporadiska 
rundor per år. Men ska definitivt ta 
upp det på allvar igen. Golf är så so-
cialt, man kan spela överallt, gam-
mal som ung och rutinerad som ny-
börjare. Det finns inget härligare. 

Christofer Hansson
Handicap: 8
Började spela 1987. 
Golf är spännande, det 
är mycket nerver i spelet 
och jag gillar att tävla 
under press. Igår gjorde 
jag hole in one på 9:an. 
Jag slog en järnfemma 
och sen bara skrek jag!

Jessica Carlsson
Handicap: 29
Började spela 1986. Golf 
är kul! Det är en tjusning 
att spelet kan gå uppåt 
ibland och nedåt ibland.

hcp 12,5

Handicap 5, när jag slutade

Handicap 12,5
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Hål Par RÖD TEE GUL TEE
1 4 297 346
2 4 290 323
3 4 270 311
4 4 274 322
5 3 133 133
6 5 429 521
7 3 128 155
8 5 400 441
9 3 146 194

UT 35 2 367 2 746
10 4 236 304
11 4 309 336
12 5 384 429
13 4 282 321
14 3 103 126
15 5 382 441
16 4 295 390
17 4 270 318
18 4 316 356
IN 37 2 577 3 021

TOTAL 72 4 944 5 767

Nya bansträckningen
E4:an byggs ut till motorväg, exakt tidpunkt för färdigställandet är inte 
känd. Detta innebär att en skyddszon skapas på vägens västra sida.  
Två av våra hål påverkas, hålet genom stenmuren (15) och korthålet med 
ö-greenen (16).  När E4:an byggs ut kommer banan att få en ny undergång, 
placerad c:a 150 meter norr om den gamla. Samtidigt fanns ett uttalat 
önskemål att skapa två slingor, så att man kommer tillbaka till klubb- 
huset efter nio hål. Detta innebär att följande ändringar införs när den  
nya sträckningen tas i spel:

• Banans par blir 72. I tidigare layouter har   
 18-hålsbanan haft par 70 och 71
•  Majoriteten av hålen får ny numrering. Hål som  
 behåller sin numrering är 5,6, 7, 17 och 18 
•  En helt ny green (nr 1) byggs och delvis ny  
 fairway på två hål (nr 15 och 16)
•  Nya tees på fyra hål (nr 1, 9, 15 och 16)
•  Banan kommer att får en ny slopevärdering 
•  Ett riktigt utmanande korthål skapas (9) 
 som är 194 meter från gul tee

Två styrelseledamöter som lagt ned 
mycket tid vid ombyggnaden, Dick 
Nilsson och Nils-Olof Johansson. 
Foto: Stefan Rydergren

Vy mot den nya greenen på hål 1 Foto: Stefan Rydergren

Ny väg från green nio, förbi 
nya tees på första hålet 
Foto: Stefan Rydergren

Ny fairway på hål 16, som 
avslutas med ett inspel 

över diket in till den lilla 
greenen. 

Foto: Stefan Rydergren

Ny fairway på hål 15, som 
ansluter till befintlig fair-
way på ”gamla” hål 13 
Foto: Stefan Rydergren

Utmanande korthålet, nummer 9. Foto: Stefan Rydergren 

hål 1

ny väg

hål 16

hål 15

utmaningen

eldsjälar

14 15

E4
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Redan året efter att klubben bildades fanns det 8 pojkar 
i klubben, av totalt 73 medlemmar. Två år senare hade 
13 flickor börjat spela, nu tillsammans med 30 pojkar, ju-
niorerna var på frammarsch. De första tio åren 
var medlemsavgiften 50 kronor.  Per-Håkan 
Andersson blev den förste juniormästaren år 
1970 och han var caddie åt Prins Bertil vid 
invigningen året innan. 

Satsningar för att få fler 
juniorer till klubben
Ett exempel på medlemsrekry-
tering från 1975. Under fyra 
vårkvällar anordnades slagträ-
ning bakom Sunnerbohallen. 
Det hela avslutades med en 
bussutflykt till banan i Lagan 
där ungdomarna fick följa trä-
naren Mats Jansson under en 
runda för att se och lära. Enda 
kruxet är att banan ligger en 
mil från centralorten i Ljungby. 
Här skulle en kommunal färd-
tjänst passa fint med några tu-
rer i veckan.  Det var ju enklare 
för de ungdomar som bodde i 
Lagan, de kunde träna och spela
mera. Det kan till en del för-
klara att många framträdande 
spelare kommer just från Lagan.  

År 1982 utgjorde juniorerna 1/3 av det totala antalet 
medlemmar. Bengt Ekenberg och Ulf Oscarsson startade 
introduktionskurser för låg- och mellanstadieelever i kom-
munen. I början på sommarlovet följdes detta upp med 
träning för dem som blivit medlemmar – ett 40-tal. Lyckad 
satsning som avspeglar sig i medlemsantalet, som 1987 är 
uppe i 217 spelare. Som mest har det varit 327 juniorer i 
klubben, år 2002. 
Jubileumsåret 2016 är tyvärr antalet juniorer nere på 
mindre än en tredjedel av toppåret, runt 100 spelare. 

Juniorerna - klubbens framtid
En förklaring är det vikande intresset för golf-
sporten runt om i landet under senare år, som  
naturligtvis även avspeglar sig på juniorsidan. 
En stor utmaning för Lagans GK, såväl som  
andra klubbar är att få fler ungdomar in i golf-
spelet igen. Med initiativ, hårt arbete och stort 
engagemang från föräldrar, andra medlemmar 
och ledare kommer det att gå! 

Juniorträning hemma och borta
I slutet av 70-talet ansvarade juniorerna för ser-
veringen i klubbhuset och städning av ett gara-
ge som klubben hyr som vagnsbod. Förtjänsten  
användes till träningsläger, 1978 åkte man med 
tränaren Jim Kennedy till Falsterbo med in- 
kvartering i Malmö. Årliga läger för juniorerna 
etablerades, förlagda främst i södra Sverige, men 
några gånger även i Danmark. 

Ett golfgymnasium startades upp i Ljungby efter 
millennieskiftet och en träningsanläggning eta-
blerades i Hammarskolans lokaler. Klubben an-
svarade för utbildare och på kvällarna var lokalen 
öppen för alla medlemmar. – Fina träningsmöjlig-
heter och trevlig samvaro för oss juniorer, tyck-
er Johanna Roubert som var flitig gäst där. Hon 
har hittills blivit klubbmästarinna fem gånger och 
mottagit priset Göthe Parkanders Minne. Efter 
några år måste tyvärr utbildningen läggas ned på 
grund av för få elever. 

Juniorer blir tränare
Peter Thörn, Bengt Ekenberg och Charlotte Norder-
haug är tre av klubbens juniorer som gått vidare 
och utbildat sig till tränare.  I början av 90-talet tog 
Charlotte över ansvaret för träningen på Lagans GK. 
En ny generation spelare är nu på gång under hen-
nes överenseende. En av dem var Helena Tideman, 
som 1991 vinner finalen i Föreningsbanken Cup 
i Västerås där 7000 deltagare från hela landet var 
med från början. 

Göthe Parkanders Minne
Ett speciellt juniorpris till minne av klubbens legen-
dariske ordförande Göthe Parkander delades ut för 
första gången 2005 till Ola Andersson och Caroline 
Olsson. Priset tilldelas de juniorer som uppfyller 
vissa kriterier på bästa sätt. Detta innebär bland an-
nat att de skall vara goda föredömen, träningsflitiga 
och goda kamrater. Utöver en minnesplakett belö-
nas pristagarna med en träningsweekend ihop med 
klubbens tränare. I klubbhuset finns plaketter med 
alla vinnarnas namn. 

Många framstående juniorer
Klubbens juniorverksamhet har utvecklat många 
duktiga juniorer genom åren. De har deltagit i olika 
tourer, seriespel och tävlingar och hävdat sig väl i 
den tuffa konkurrensen. Några av dem är omnämn-
da i denna artikel. Tyvärr finns det inte plats för alla, 
det skulle ha kunna bli en separat skrift enbart för 
de duktiga juniorerna som under femtio år tävlat 
för Lagans GK. 

Text: Stefan Rydergren

Ann-Britt Ekenberg, 16 år vinner resa till Spanien och blir där tvåa på Los Monteros. 
Foto: Privat

Kyligt träningsläger i Hjörring, Danmark 1991. Foto: Privat

Vilken uppvridning av Christofer Hansson Pelkonen. Foto: Dan Rapp

Juniorträning på Araslövs Golfklubb 2014 och 2015. Foto: Privat

Patrik ”Lillis” Salomonsson brinner för junior- 
verksamheten, här med Isac Thelander.  
Foto: Sara G Karlsson

Linn Magnusson och Johanna Roubert tränar 
puttning Foto: Privat

Ibland får man ett användbart pris. Foto: Ulla Sibner 

Susanne Svärd svingar loss Foto: Lagans GK
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De första som vann Göthe Parkanders Minne var Ola Andersson och Caroline Olsson 
Foto: Ulla Sibner och Johnny Franzén



 •
 D

AM
ER

N
AS

 5
0 

ÅR
 •

 

Lagandamernas 50 år
Bland de damer som spelat golf länge finns Elsie Sjöberg, 
Yvonne Jonsson och Ewa Kjellsson. Alla tre spelar fortfa-
rande golf i Lagan och berättar om några händelser i klub-
ben.  

Yvonne började spela golf 1969. Att hon började be-
rodde kanske på att en av sönerna provocerade henne när 
familjen, vid ett besök på Tylösand, såg några golfdamer. 
”Mamma, du skulle aldrig kunna spela golf”. 

Elsie, som tidigare spelat badminton och bowlat, började 
spela golf 1972. Det började kännas jobbigt att vid tävlingar 
vara instängd i en lokal hela dagen när solen sken ute. 

Ewa startade sin golfkarriär 1986. Klubben firade då 
20-årsjubileum och gjorde en drive för att öka medlemsan-
talet. 

Klubbens första damkommitté bildades 1968. Några 
aktiviteter från de första åren kan inte spåras i gamla doku-
ment, men år 1970 valdes nya damer in och Eva Larsson, som  
varit medlem sedan 1966, blev ordförande. Nu  hade man 
upptaktsmöte med 30 damer och under säsongen bjöds 
”Fredrikorna” in för att prova på golf. 

År 1970 startade onsdagsgolfen med niohålstävlingar. 
Efter något år spelade damerna även några 18-hålstävlingar 
och så småningom gick man över till bara 18 hål. 

Damkommittén bjöd också in övriga klubbmed-
lemmar till tävlingar. Det började med en  ”Skojtävling” 

1978 som avslutades med grisfest och prisutdelning. Under 
många år från 1982 spelades en gökotta tidigt en söndags-
morgon samt åt frukost med prisutdelning efteråt. 1990 
bjöds in till ”Ladies Invitational” med fest och dans efteråt. 
I juni 1994 ordnades tävlingen ”Sommarfest” med dans. Ef-
ter det kom Röd Tee, en uppskattad lagtävling som avslutas 
med lunch och priser till alla spelare. Röd Tee finns än i dag. 

Sin första golfutflykt, gjorde damerna i september 
1984, den gick till Laholm. Utflykterna har oftast gått till  
banor i Småland, men Halland, Blekinge, Västergötland, 
Skåne och Danmark har också besökts. Dessa utflykter är 
fortfarande väldigt populära.

Damerna organiserade 1981 ett matchspel som löp-
te över säsongen, även i dag möts damerna i matchspel.  
Inger Lind, som en tid var PRO på klubben, instiftade ett 
vandringspris för damerna. Detta vandringspris spelade 
man om mellan åren 1985 och 2008. Inger Linds vandrings-
pris ersattes år 2009 av Blåslaget, med utslag från blå tee. 
År 2004 startade ”Damnian” som är spontangolf, riktad mot 
nya och ovana golfdamer. År 2010 Startade Short Lady Open 
som är en närspelstävling på korthålsbanan. 

Lagandamerna deltog i Smålandsgolfens seriespel för 
första gången år 1986. Det fanns bara en damklass och alla 
åldrar kunde delta. I dag spelas seriespelet i åldersklasser.

Damerna hade tidigt utbyte med klubbarna i Värna-
mo, Isaberg och Växjö. Damerna åkte även på nationella 
damdagar till andra klubbar bl.a. Perstorp, Tylösand, Eksjö 
och Jönköping. Damerna har i dag utbyte med närliggande 
klubbar. Klubbens damer deltar också i Smålands Damtour, 
Damklubban och Smålandspokalen.

Klubbens nuvarande damkommitté: Lotta Bäcklund, Anett Jakobsson, Carina Kronstedt, Marie Rönndahl, Birgitta Palm och Catarina Sandahl. Foto: S G Karlsson

Ewa Kjellsson, Yvonne Jonsson, Birgit Torstensson och Anita Johansson inför finalen i 
Finspång år 1990. Klubbens foto
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Elsie Sjöberg efter en tävling med grillfest i slutet av 1970-talet.
Foto: Bengt-Åke Bruce

Text: Sara G Karlsson 
(Läs gärna mer på klubbens hemsida under damkommittén) 
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Visst är golf en idrott och naturligtvis skall man då mäta sina färdig-
heter i tävlingar för att se vem som lyckas bäst. Vår jubileumsskrift 
handlar mycket om just tävlingsmomentet. Men golf har en dimension 
till, som inte så många andra idrotter kan erbjuda.  Nämligen att golf 
är en trevlig form av motion som ofta ger en fin naturupplevelse, om 
det inte regnar för mycket vill säga.  

Många är de i klubben som inte tävlar så flitigt, eller kanske inte alls. 
De som tycker att det är nästan lika spännande att få se de första 
vitsipporna en vårmorgon i solskenet, som att undvika den försåtliga 
dammen på åttan. Eller att njuta av en frisk septemberdag i höstsol 
och se träden skifta i alla färger, då gör det inte så mycket att putten 
slinker förbi hålet.  Och att växla några ord med tvåbollen som går 
förbi, när man själv tar det lugnt och intar den medhavda fikan. Eller 
att det var trevligt att få spela med några nyfunna vänner, som vi 
mötte på första tee. 

Historiens vingslag över golfbanan
Till alla er som känner igen er i dessa filosofiska funderingar, kan det 
kanske vara intressant att få veta lite mer om de personer som bodde 
på golfbanans mark för mer än 100 år sedan. Lars Steen, Monica 
Pettersson, Arne Andersson och Jan-Erik Åkesson har i olika artiklar i 
Laganadan bidragit med nedanstående historiska fakta. 

Anders Petter Svensson bosatte sig på Klockaregården nedanför Berga 
kyrka 1845 och odlade marken här, som mer än hundra år senare 
skulle bli en golfbana. Boningshus och ladugård låg där parkeringen är 
idag. Grundaren Thure Bergs fru Linnéa, var barnbarn till Anders Petter. 

Matilda Åberg, född 1864 bodde som änka i en liten stuga med fyra 
barn bakom green 14, (bansträckning från 2017) där det idag syns en 
brunn och en husgrund. Efter att hennes make dog blev den ekono-
miska situationen ohållbar. Någon föreslog att hon skulle sälja barnen, 
vilket inte var ovanligt på den tiden. – Sälj dina först du, så skall jag 
sälja mina, blev svaret. Stinsen i Lagan hörde konversationen. Hon 
blev erbjuden att sköta järnvägsbommarna och få gratis bostad och fri 
ved och en betalning med 100 kronor om året. Matilda flyttade från 
torpet 1937 och huset revs 1952. 

Golf är inte bara tävlingar

Man kan ana den svaga brisen mellan de skira björklöven. Men 
vilken är greenen? Foto: Stefan Rydergren

Alldeles intill Matildas stuga, uppe på kullen - Alvaberg, var det en gång en festplats. Det är för övrigt Lagans högsta punkt. 
På husgrunden, som ligger till höger om den stora lönnen på hål sex, låg torpet Änganäs eller Ängabacken. Det byggdes 
på 1870-talet och bestod av två rum och kök. En mindre ladugård fanns också på tomten. Här bodde Maria Svensson med 
sin son Albert, tills hon dog 1929. Den siste hyresgästen var målaren och konstnären Svedlund, som bodde här några år 
in på 50-talet.  Ingvar Palm, en av klubbens äldre medlemmar berättar: - När jag var liten grabb hälsade jag på här ibland 
och fick saft och kakor. Svedlund, som var målare, gjorde några motiv i min hall 1946 och de pryder väggen än idag. Jag har 
själv gjort några tavlor genom åren, både med pensel och också med golfklubban.

Text: Stefan Rydergren

Allt som är kvar av grindstugan idag är stengrunden. Alvaberg i 
bakgrunden. Foto: Stefan Rydergren

Nu har Ingvar Palm blivit stor och puttar som alltid bra, 1992 
Foto: Dan Rapp

Här sitter Matilda framför Grindstugan Foto: Privat

Maria och Ellinor framför Ringqvists rhododendron. Foto: Klubben.
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De första åren fanns ingen oldboyskommitté. Troligen beroen-
de på att de flesta herrarna i klubbens begynnelse alla var så 
unga att det inte fanns något skäl att ha någon sådan. 1980 
hände det något, Carl-Erik Ringqvist hade blivit 67 år och tyckte 
nog att det var dags. 

I början var han ensam som ”Oldboysrepresentant” och 1984 
blev de två, Arne Andersson hoppade in, och vips blev det 
en kommitté. Tio år senare, 1994 tar Willy Höstbo över, Arne 
är kvar och Ingvar Axelsson utgör nu tredje man i kommittén.  
Något år före millennieskiftet är det dags för Manne Johansson 
och Roland Ekenberg att ta hand om verksamheten. De drygt 
senaste tio åren är det Bill Ögren som leder en ökande grupp av 
spelsugna gentlemen, med hjälp av fem personer.    

De traditionella veckotävlingarna startade 1987. 
I början av 2000-talet var det ett 20-tal som mötte upp varje 
torsdag för att femton år senare vara uppe i över det dubbla. 
De senaste åren har startfältet ökat markant och 2015 var det 
över 1000 startande i de 26 deltävlingarna. Nu är det kanon- 
start som gäller. Startavgiften som samlas in går bland annat till 
prispengar, som delas ut till de bästa spelarna under säsongen.  

Vandringspriset Gubbaklubban som startade 1981 spe-
las mellan ett antal klubbar i västra Småland. Initiativtagare 
var Per-Hugo Winberg, som skänkte trofén, en 60 år gammal  
hickoryklubba inköpt på 20-talet på Falsterbo Golfklubb.  
I början var Värnamo, Isaberg och Lidhem med. På senare år 
är det fem klubbar som slåss om det prestigefyllda vandrings- 
priset: Alvesta, Glasriket, Lagan, Växjö och Älmhult. Lagan  
har hållit sig väl framme på senare år. Annat var det 1987,  
”Genom det fåtal startande, som Lagan kunnat ställa upp med,  
har resultatet blivit därefter. Vi hamnade på sjätte och därmed 
sista platsen i serien”

Årliga utflykter har Oldboys som en uppskattad aktivitet, 
där andra klubbar besöks under en dag. I början var det en resa 
om året, för att bli två och de senaste åren tre resor. En del av 
startavgiften från veckotävlingarna går till att finansiera dessa 
utflykter. Resmålen har främst varit i Skåne, Småland och Hal-
land. Det har också ”kostats på” lite extra vid ett par tillfällen 
då de anrika klubbarna Barsebäck och Halmstad (Tylösand) fått 
besök av den glada bussen. 

Seriespel  - Inom Smålands golfförbund finns det ett serie-
system, där Lagan varit representerat i H55, H65 och H75- 
klasserna genom åren och med varierande resultat. Inför  
jubileumsåret ändrar Svenska Golfförbundet åldersgrupperna 
till jämna årtal; H60, H70, vilket följer den indelning som  
damerna redan har. Låt oss framhålla två årtal med bra  
resultat. 2005 vann H65 laget division 2 med legendariska  
spelare som Snaggen, Brännan, Härje, Jan-Evert, Inge, Sjöberg 
och Nutte. Och ifjol, alltså 2015 ledde Åkesson sina H65- 
mannar till en fin andraplats med Skogsborn, Bjuhr, Brage, 
Ögren, Johansson (Berndt) och Werner i laget. 

Stig Johansson Still going strong är jubileumsårets äldste 
manlige medlem, född 1928. Under 2015 deltog Stig i 24 tis-
dagstävlingar av 26 möjliga och kom på 18 plats i poängligan av 
totalt 92 deltagare. Vem var det som sa att golf inte är friskvård?

Text: Stefan Rydergren

Oldboys - still going strong

Carl-Erik Ringqvist – den för-
ste ”oldboysrepresentanten” 
Foto: Patrik Håkansson

Gubbaklubban är åter 
i Lagan efter segern 
2014. Bill Ögren och 

Berndt Pettersson.
Foto: Stefan Rydergren

Glada gubbar i gräset, 
Ragnar Andersson, Rolf 
Sjöberg, Stig Johansson 
och Folke Andersson 
Foto: Per Gannerud

Willy Höstbo myser i solskenet. 
Foto: Per Gannerud 

Hemliga resan 2014 gick till Halmstads GK i Tylösand Foto: Stefan Rydergren

Oldboyskommittén 2016 fr.v. Stefan Rydergren, Bill Ögren, Hans-Peter Dobrick 
och Gert Werner. Sittande Berndt Pettersson och Sten Schön. Foto Lagans GK
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Pionjärarbete
De första sex hålen som anlades på sextiotalet hade ingen bevattning. Omedelbart efter att klubben hade bildats gick man 
igång med att bygga ut banan till nio hål. En av dem som var med från början var Bengt-Åke Bruce. – Vi grävde ner en 100 
mm tjock slang från ån över fälten upp till Thure Bergs mark. Slangen måste grävas ner under järnvägsbanken, det gick ju 
tåg till Vittaryd på den tiden. Det tog sex månader innan vi fick tillstånd från SJ.  Motortillverkaren Elmo donerade en 20 
hk motor och en pump inskaffades och kopplades in med hjälp av klubbmedlemmar. Slangen drogs upp till green på hål 2 
och nu börjad gräset växa och banan blev successivt bättre. Skog fälldes och stubbar och stenar röjdes bort med hjälp av 
frivilliga insatser från familjerna i klubben. Det var det slitsammaste jobbet, avslutar Bengt-Åke sin berättelse. 

Vårstädning
Genom åren har medlemmarna hjälpts åt med vårstädning av banan. De som ställde upp fick kanske lite blåsor i hän-
derna efter krattningen, men också en trevlig samvaro med andra medlemmar och tillfredställelsen att ha gjort en insats 
för klubben. Efter förrättat värv har det bjudits på fika och varm korv. För att få fler medlemmar att hjälpa till infördes en 
städavgift, som återbetalades till de närvarande på städdagen.  Avgiften togs bort efter några år – och tyvärr minskade då 
också intresset att hjälpa till. 

Hålvärdar och oldboysjobb
När banan byggdes ut till 27 hål utsågs hålvärdar, som med hjälp av ett antal kompisar ansvarade för att hålla snyggt på 
det hål man blivit tilldelad. Efter några år ansåg man att den nya banan hade växt till sig så bra att skötseln kunde utföras 
av ordinarie banpersonal, så hålvärdarna försvann. På senare år och i takt med reducerad banpersonal har hålvärdskapet 
återinförts, som till stor del rekryteras ur oldboysleden. 

Utöver hålvärdskapet har arbetslag bland oldboys skapats som på frivillig basis jobbar med mark- och röjningsarbeten, 
underhåll av byggnader med mera. Målsättningen är att arbetet skall medverka till att vår anläggning upplevs på ett posi-
tivt sätt av medlemmar, gäster och samarbetspartners. Det arbete som oldboys utför på anläggningen är ovärderligt och 
förtjänar därför ett speciellt omnämnande i jubileumsskriften.

Medlemmarnas jobb på banan

Text: Stefan Rydergren 

Damer som röjer undan allt som kommer i deras 
väg, Betty Rydergren, Gun Andersson och Lisbeth 
Gustavsson. Foto: Ulla Sibner

Städdag 2005. Foto: Ulla Sibner Paus i vårsolen. Foto: Ulla Sibner

Greenkeepern Magnus Karlsson vid en av timmer-
högarna efter stormen Gudrun. Foto: Ulla Sibner

Röjargänget klara att ta itu med dagens jobb, Stefan 
Rydergren, Kjell Brage, Kalle Brandt, Lennart Yng-
valdsson och Jan-Erik Åkesson. Foto: privat

En trotjänare bland banarbetarna, Folke Kasel står 
inför en kvistig uppgift. Foto: Ulla Sibner

Oldboys in action, Kalle Brandt skymtar bakom 
visiret. Foto: Stefan Rydergren

Bortforsling av grenar och sly efter avverkning.
Foto: Stefan Rydergren

Räfsor, arbetshandskar och glatt humör. Klubbfoto.
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Tävlingar genom åren
Medlemmarna i klubben har genom åren visat stort intresse av att delta i tävlingar. Ta till exempel år 1972. Det året 
samlade de 32 tävlingarna 1174 startande. Det finns noterat i årsberättelsen: ”deltagarantalet har varit över normalt 
för en 9-hålsbana och därmed vid flera tävlingar orsakat fördröjningar i spelet”. Redan 1986 finns noterat i ett protokoll 
att, ”antalet tävlingar bör reduceras så att tillgängligheten på helgerna ökar.” År 1996 var antalet tävlande uppe i 3400 
personer. Under senare år har tävlingarna minskat, vilket bland annat kan förklaras av ett vikande medlemsantal. 

En tävling som var med redan från starten är årets sista tävling, Gåsagolfen. Första året, 1969 vann Svea Andersson 
damklassen. Tävlingen lever fortfarande kvar, fast har på senare år bytt namn till Korvjakten. 

På 90-talet introducerades Golfveckan, som snabbt blev populär inte bara bland medlemmar utan även av besökare. 
Fem dagars tävlande i juli ses av många som årets höjdpunkt och brukar samla över 1000 startande. Populärast är än idag 
utan tvekan partävlingarna – och för de som gillar att vara ute på banan riktigt länge, rekommenderas att spela scramble.

Sunnerbogolfen var en matchspelstävling, som arrangerades av tidningen Smålänningen och Sydkraft under 90-talet. 
Tvåmannalag från Lagan, Wittsjö och Älmhult spelade två singelmatcher och vid oavgjort resultat i dessa matcher, spelades 
en avgörande foursome. 

Kändisar och Cancergolfen
I början av 90-talet startades en riksomfattande tävling 
på initiativ av Cancerfonden i samarbete med Svenska 
Golfförbundet. Lagans GK var bästa klubb i landet och 
lyckades samla in 270 000 kronor under en femårspe-
riod. Finaltävlingen avgjordes i Lagan tre år i rad. År 
1996 lyckades en trio från Lagan vinna finalen som gick 
i Laholm. Det var Angelica Lundin, Mikael Jonsson och 
Karl-Johan Nilsson, som tillsammans med Fredrik Bel-
frage från Radiosporten blev allra bäst. 

Tävlingskommittén
Att jobba med tävlingar kan tyckas vara en enkel upp-
gift. Det man ser som spelare är att någon trevlig per-
son tar emot startavgiften, delar ut scorekortet, räknar 
ut resultatet och förhoppningsvis lämnar över ett pris. 
Det kan väl inte vara så jobbigt? Men bakom kulisserna 
ligger många timmars jobb både före, under och efter 
tävlingen. Heder åt alla som genom åren lagt ner allt 
arbete med att organisera och genomföra tävlingarna 
på ett professionellt sätt. 

Gert Werner, Lisbeth Linnarsson och Lars Igbo sätter 
upp resultaten i dagens tävling, 1991. Det var innan 
GIT-systemet gjort sin entré. Foto: Lagans GK

Golfveckan 2004 är äntligen igång! Foto: Ulla Sibner Fina blommor i pris. Foto: Privat

Göthe Parkander tar emot ett pris från Cancerfonden 
för väl genomförd tävling Foto: Jakob Forsell

Cancergolf final. Hur många kändisar och klubbmedlemmar känner du igen? 
Foto: Jakob Forsell

Sam Johansson har gett ”Korvjakten” ett ansikte.
Foto: Sara G Karlsson

Johan Wallin, tävlingskommitténs ordförande under 
jubileumsåret ser till att blommorna får vatten.
Foto: Sara G Karlsson

Automotive  Polytec Composites Germany GmbH (Scania, Volvo, Volkswagen),  Scania CV AB
Aircraft Telair International AB
Health Care  Arcoma AB, Arjo Hospital Equipment AB
Energy  EC Wind AB, Cleanergy AB
Defence vehicles  BAE Systems Hägglunds AB, Gerdins Components AB
Work vehicles  Gothia Redskap, Kalmar

Industrial prototyping and serial fulfilment

Tel: +46 730 333 729
Email: info@ ljungbykomposit.se
www.ljungbykomposit.se
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Välkommen	  till	  vårt	  familjehotell	  mitt	  i	  Ljungbys	  hjärta.	  	  
Sköna	  sängar,	  varmt	  bemötande	  och	  en	  härlig	  frukostbuffé.	  	  

Speciella	  familjepriser	  och	  semesterpaket.	  

www.terraza.com	  
Hotel	  Terraza,	  Stora	  Torget	  1,	  Ljungby	  tel.	  0372-‐135	  60	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tack till våra sponsorer!
Många är de som genom åren troget har stöttat klubbens verksamhet. Vi vill i jubileumsskriften framföra ett stort tack 

för ert ovärderliga stöd och hoppas på en ”god fortsättning” under kommande år.
Jubileumsårets sponsorer stöttar genom olika sponsorpaket: 

Platina
Ljungby kommun, Joma GP, Smålänningen, Strålfors, Postnord Fulfilment, Handelsbanken, Nordsjö Idé och Design, 

Biltema, Max, McDonalds, HH Ferries, OK Q8 Värnamo, Gustav R Johansson, Ljungby Reklam

Guld
Enertech, EKB Elkraftsbyggarna, Electrolux Laundry Systems, Svetruck, LJ Bygg, Combi Wear Parts, Tenneco,  

LGR Företagsrevision, Ljungby Golv, Ljungby Komposit, Bjerstafs Begravningsbyrå, Länsförsäkring Kronoberg, Emballator

Silver
ELTT Eltjänst Elteknik, Häggs Plåt, Lagan Plåtprodukter, Elfvings Mäklarbyrå, Stena Recycling, Swedbank,  

SEB, Ljungbergmuséet

Brons   
Fastighetsbyrån i Ljungby, Ljungby Energi AB, Ohlssons Rör, Nordea, Elcenter i Ljungby, Ljungby Kablagemontering, 

Oljetransport F.Wikingsson, PS Olje AB, Sohlbergs, VBA Group, Epab / OnePartnerGroup, Specma

Övriga sponsorer
Ljungby Reklam AB, Kone Cranes, Ljungbybostäder, Ahlbergs Bil, Opido Plast, AP&T Press Systems, Lagan Byggnads, 

L. Bergqvist Bil AB, Wulff Supplies, Janssons Blommor, Guldkometen, Carpe Diem, Lime, Dörarps Poler & Slip,  
BJ Distribution, Jinnestål Etikett AB 

Annons från 70-talet

Text: Stefan Rydergren 
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Vårt klubbmärke

Hört och sett på banan

Thure Berg lejde en del lokala personer för att bearbeta marken till 
fairway. En av dessa var min far Georg Key, som ställde upp med 
traktor och såmaskin. Jag var själv hemma vid denna tid och var 17 
år. Thure anlitade även en Laganprofil som kallades ”Radio-Ivan”. 
Han hade en gammal Fordson traktor med jordfräs. Denna fick jag 
köra. Det blev så småningom en 6-hålsbana och ett antal entusi-
aster som spelade. Började själv med begagnade klubbor, som jag 
fick av en släkting. Bollarna var mjuka och skalet sprack om man 
toppade bollen. Spelformen var slagspel, poängbogey fanns inte, 
skriver Jan Key, medlem 266, som fortfarande harvar. 

Den förste att göra 
hole-in-one var Erik 
Johansson år 1970. 
Han använde en  
järnsjua på hål 9.

Längsta hole-in-one gjorde Rolf Bjers vid en Röd-Tee tävling, 
arrangerad av damkommittén. Han slog bollen rätt i koppen 
på hål nummer ett, 239 meter från röd tee på ett par fyra hål. 
Eller var det möjligen en albatross han gjorde?

 I årsberättelsen för 1977 står det antecknat: 
Under året har gjorts en fantastisk ”albatross” på 
10:e hålet av Peter Karlsson. Det var på den ti-
den då banan hade 9 hål med två utslagsplatser 
på varje hål. Hål 10 var ett par 5-hål som mätte 
430 meter från utslagsplatsen på backen ovanför 
green 9.  

Krister Magnusson var ute på banan 
med en god vän, men spelade inte. 
Han hade bara med sig drivern för skoj 
skull och gjorde några utslag när det 
passade. När de kom till hål sex, banans 
längsta och knepigaste par 5, var det 
dags att testa drivern. Utslaget mitt på 
fairway och en bra bit förbi lönnen vid 
Änganäs husgrund. Nästa slag med sam-
ma driver satt också fint och nu ligger 
bollen bra på gräset trettiofem meter 
från dammen. Svag medvind, bra träff, 
bollen landar innan green och rullar upp 
några meter från flaggan. Ingen längre 
koncentration på green, chippar till med 
det stora klubbhuvudet och bollen tril-
lar i. Birdie med drivern, året var 1988.  
Sölve Rydell som var med, skrev artikeln 
i Lagandan.

Familjen Ekenberg, som bodde på 
Sandåsgatan 10 fick ofta in bollar i träd-
gården.  En gång kom det till och med in 
en boll genom fönstret och hamnade på 
köksgolvet. Det var när utslagsplatsen för  
driving rangen låg där maskinhallen är  
idag, berättar Bengt Ekenberg. Det blev 
bättre när utslagsplatsen flyttades. James 
Sucklin, som var pro på klubben i slutet på 
60-talet bodde i en husvagn på vår tomt 
under en period. 

Avdelningen fantastiska golfslag
Vid en runda för några år sedan dök det upp 
ett antal förrymda kvigor på hål nummer 
fem. De kom skuttande från green, ner 
mot tee där redaktören och hans hustru 
Betty just skulle slå ut. Kossorna ignorerade 
golfetiketten, att man bör vara i stillhet när 
någon skall slå ut. Som tur var slapp vi drop-
pa för löst naturföremål. 

E4:an, eller rättare sagt Riksettan 
som gick genom Lagans samhälle 
på den tiden stängdes av för trafik 
när kaffestugan i sakta mak flytta-
des med lastbil från festplatsen As-
pudden nere vid ån.  Det lilla huset 
användes som klubbhus, byggdes 
till två gånger för att få ett större 
samlingsrum och omklädningsrum. 
Huset revs när dagens klubbhus 
stod klart 1985. 

Det hände på banan

Rolf Bjers Foto: Sara G Karlsson

Krister Magnusson
Foto: Sölve Rydell

Betty Rydergren  med kvigor.
Foto: Stefan Rydergren

Familjen Larsson går ut för dagens runda. Foto: Privat

Är det party på gång?

Det måste ha funnits en kreativ anda i 
klubben på sjuttiotalet, när olika tema för 
tävlingarna användes. Någon gång skulle 
herrarna plocka upp den medspelande 
damens boll om den kom i dammen på 
hål fyra. Många herrar kom in med blöta 
persedlar på kroppen. Man skulle vara ut-
klädda vid någon annan tävling, Karl-Axel 
Thorstensson lär ha vunnit tävlingen iförd 
lågskor med lädersula. Grilltävlingen av-
slutades naturligtvis med spädgris på ute-
platsen, leveverad av Ringqvists Chark. 
Och för ordningen vid festen ansvarade 
AB Wascators VD, Knut 
Stehagen. Detta har Lars 
Bergenholtz och Bengt-Åke 
Bruce berättat, så då måste 
det vara sant. 

Text: Stefan Rydergren

I klubbens begynnelse var det 
många som inte hade en aning 
om vad golf var eller hur man 
förväntades uppföra sig på 
banan. Vid en tävling på 9-håls-
banan, berättar Bengt-Åke Bruce, 
sekreterare med singelhandicap 
en rolig historia från slutet av 
sextiotalet. – När vi kom till green 
nummer 5 hade ett sällskap satt 
upp ett campingbord och fikade 
alldeles intill green. Det var Hans 
Johansson, ”Hasse Grus” som 
satt där med goda vänner för att 
titta på.  Trevligt med publik, men 
lite farligt om inspelet blev snett. 

Knut Stehagen. Foto: Bengt-Åke Bruce

Karl-Axel Thorstensson visar upp 
spädgrisen. Foto: Bengt-Åke Bruce

Gamla klubbmärket
Stenbocken, som ingick i Berga kom-
muns vapen, blev även en del av 
golfklubbens symbol förutom golf-
klubban. Varför en stenbock kan man 
fråga sig? Jo, den adliga ätten Sten-
bock ägde Toftaholms gård i slutet av 
1400-talet. Katarina Stenbock gifte 
sig med Gustav Vasa 1552, endast 17 
år gammal. 

Carl-Erik Ringqvist och Göthe Parkander håller upp flaggan med nya 
klubbmärket Foto: Roland Ekenberg

Jan-Olof Jonsson hissar flaggan under trumvirvel och fanfar. Det röda 
huset i bakgrunden revs och gav plats för den övre parkeringen.  
Foto: Roland Ekenberg

Nya klubbmärket
Det cirkelrunda klubbmärket togs i 
bruk 1986. Nu skrivs hela namnet 
ut - Lagans Golfklubb med tillägget 
Ljungby. Berga kommun, där Lagan 
var den största tätorten, införlivades 
med Ljungby i den stora kommunre-
formen 1971. Vid en högtidlig cere-
moni framför det nybyggda klubb-
huset hissas flaggan med den nya 
symbolen i topp för första gången.

Hört och sett på banan
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2Our new 7300m  manufacturing facility

B&C Technologies  
Panama City Beach, Florida
Phone:  850-249-2222  
Fax:  850-249-2226
Web:  www.bandctech.com  
Email:  sales@bandctech.com

Professional Laundry Equipment
Washers
Dryers
Feeding/Ironing/Folding

Bengt Bruce
President


