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Vaktombyte.

Efter 40 år i styrelsen, varav 12 som ordförande, har Bengt Olsson lämnat över klubban till Stefan Lindvall.
I år lämnar också 18:e green sin plats för ett nytt fantastiskt läge vid strandkanten.

Vår golfbana i fokus.
Vissa av oss säger att vi spelar på en linksbana,
andra föredrar att kalla banan för en hedbana.
Ändå är det nu som förändringen av vår hemmabana står i fokus. Golfen startade i Ljunghusen 1932 genom att några framsynta personer
började spela på ängarna kring vårt gamla
klubbhus, då kallat Södra Ljunghuset, och sedan
bildade klubben.
Under de 80 åren som sedan passerat har golfen
i Sverige utvecklats till en folksport – en utveckling som känns naturlig på Näset, där ”alla”
tycks spela golf eller åtminstone pratar golf.
Men till skillnad från för 80 år sedan består
vår klubb av ett helt koncept med trevliga och
utmanande golfhål, klubbhus, träningsmöjligheter och restaurang i högsta sverigeklass. Idag
pratar vi alltså inte enbart om ett antal golfhål
som är kul att spela utan om ett helt golfkoncept som måste erbjudas såväl medlemmar som
deras gäster.
Därför är det viktigt att ha en hemmabana
som man är stolt över – känslan att kunna
berätta för bekanta hur man slog in på 27:e
i motvind och lyckade sätta putten, hur man
lyckades undvika alla vattenhinder på 17:e i
sidovind, hur man 4-puttade 18:e från övre
kanten, hur man lyckas göra sina stockholmskollegor avundsjuka över att kunna spela på
öppna greener i januari osv. kan förgylla vilken
fest i bekantskapskretsen som helst. Och nu
kommer vi att få nya historier att berätta.
Nu är det alltså dags att se till att vår hemmabana tar ett antal utvecklingssteg. Självklart
för oss själva i första hand men även för våra
greenfeegäster (som ju är medlemmar för en
dag) och de företagsgolfare som vi har. För
hur gärna vi än vill använda banan själva så är
hälften av vår budget beroende på utifrån kommande gäster.
Kan man i detta sammanhang prata om
värdet av vårt varumärke? Självklart tycker
jag detta. Kanske kan detta mätas genom den
stora sammanhållning och enighet som finns
i klubben. Detta manifesteras bl.a. av att alla
utvecklingsplaner på såväl bana som klubbhus
har tagits i stor enighet bland medlemmarna.
Den utvecklingsplan som bankommittén
presenterar i detta nummer är fantastisk. Det
arbete som ligger bakom är omfattande och har
verkligen inte hela tiden gått på räls. Imponerande att se är det kunnande som finns hos kommittén och banpersonalen och den enighet och
tålmodighet som visats i förhållande till länstyrelsen, interna budgetdiskussioner m.m.
Nu återstår att se om någon av våra egna
duktiga golfare - när 18:e är färdigbyggt - vågar
utmana banrekordet på 63 slag satt av Luke
Donald under Lag EM 2001.

Stefan Lindvall
Ordförande
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Ett stort lyft väntar på hål 10 till 18.

Årsmötet har med förkrossande majoritet beslutat att
vi ska satsa på banans utveckling. Nya medlemmar
ger ett tillskott på ca 1,4 milj kr. Om vi vill kan vi även
kommande år använda en betydande del av våra egna
medel till banans utveckling.
Till grund för baninvesteringarna ligger generalplanen som beaktat våra arkitekters tankar och idéer.
Av flera skäl är det bäst att i huvudsak koncentrera
förbättringsarbetena till en niohålsslinga i taget. Pågående och planerade åtgärder på 10-18 kommer att
innebära ett enormt lyft! Åtgärder på 1-9 är av betydligt mindre omfattning och 19-27 ligger en bit fram.
Projekt med en betydande inverkan på spelet (t.ex.
nya greenområden hål 11 och 13) bör om möjligt tas

samtidigt för att få en och inte flera perioder med provisoriska greener. Dessutom uppnås samordningsvinster.
Av stor betydelse för kostnaderna är också tillgång
till lämpligt material som jordmassor. Ska vi köpa in
material springer kostnaderna fort iväg jämfört med
om vi kan använda egna massor eller överskottsmaterial från närområdet. Det kan vara så att ett projekt är
en förutsättning för ett annat och på så sätt hör ihop.
Eftersom banan ligger i ett naturreservat måste större
förändringar ske i samråd med naturvårdsmyndigheterna. Om det dröjer med godkännande i någon del
kanske vi får göra något annat så länge. Följande
pågår/planeras i närtid.

Texten på denna sida har Mats Molander skrivit liksom kommentarer till respektive hål.
Hålskisser med punkt-kommentarer är från förslaget till Generalplan framtaget av Peter Chamberlain och Karl-Oscar Seth.
LJUNGENTELEGRAFEN
Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb
Kinells väg 236 42 HÖLLVIKEN, telefon: 040-45 80 00, www.ljgk.se, info@ljgk.se
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Nya hål 18.
Ett helt nytt, relativt måttligt
ondulerat greenområde nära
strandlinjen.
Hela området runt den nya
greenen blir ett vackert och
spännande linkslandskap. Det
ska vara fri sikt från klubbhuset.
Nya utslagsplatser anläggs
något längre fram så att hålet
blir ungefär lika långt som idag.
Den alltför lågt belägna mellandelen av fairway höjs något med
mjuka onduleringar och förbättrad dränering. Ett fantastiskt
avslutningshål!
Vad som ska hända intill
befintligt greenområde beslutas
under året.

4

1

Detta förslag utnyttjar den unika
kustlinjen hela vägen fram till
greenområdet.

2

Den sista delen av hålet delas upp
i mottagliga målområden för alla
spelares transportslag och större
grässvackor skapas, särskilt på vattensidan för att fånga upp bollarna.

3

Greenen ska vara en form och
storlek som lockar spelare att ”gå
för green”!

4

Längden från vit tee föreslås vara
ca 520 m. Att fler tee skapas skulle
ge en stor flexibilitet med hänsyn
till den aktuella vindriktningen.
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Ett avslutningshål i världsklass.
Under sina första 8 år hann 18:e hålet med att vara både
17:e och 12:e hålet. Lite förbryllande, men det är 55 år
gammalt och har hunnit med en hel del.
Då banan 1957-58 utvidgades till 18 hål skapades
ett långt par 5 på över 500 meter med nästan samma
sträckning som idag. De två utslagsplatserna av kokosmattor i träram låg i strandvallen. Två tvärbunkrar var
utgrävda i vallen ca 350 meter från tee och efterhand
inramade två upphöjda greenbunkrar den något sanka
greenen. Hela fairway var dyig och Östersjöns vågor slog
in över strandvallen, som årligen måste bättras på med
ny sand. På den tiden fanns inte reveln som skydd, utan
havet hade fritt spelrum.
I början på 60-talet gjordes hålföljden om så att det tidigare
17:e blev 12:e, men hålet
ändrades inte. För den
som inte var med kan
det vara intressant att
veta att dåvarande
18:e green var
dagens övningsgreen söder
om gamla
klubbhuset
och hålet
spelades på
södra sidan

av nuvarande drivingrangen.
1965 byggdes banan ut
till 27 hål och då blev
12:e det 18:e hålet. Green
flyttades till den vänstra

delen av den nuvarande greenen och lutades kraftigt från
vänster till höger med en låg bunker i högerkanten.
1972 höjdes 17:e green. 18:e utslaget flyttades fram
10 meter och samtidigt fick alla hål grästees.
Hålet fick vara ostört fram till 1983 då arkitekten
Ronald Fream besökte oss och lämnade förslag på förändringar av 13:e, 14:e och 18:e hålen. Med hjälp av Jan
Sederholm fick greenområdet sin nuvarande artificiella
utformning 1989, upphöjd, kraftigt lutande och något
artfrämmande för Ljunghusen.
Den evigt sanka första delen av fairway lyftes 30-50
cm och alla vattenhinder till vänster utvidgades. Bunkrarna i vallen lades igen och tre nya ca 250 meter från
tee grävdes ut.
När vi 2006 tog över arrendet av marken runt fiskehoddorna, lanserades idén att flytta 18:e green dit för att
komma bort från den artificiella känslan och samtidigt
komma närmare och få ögonkontakt med klubbhuset.
David Kidds arkitektfirma gjorde det första förslaget,
som presenterades i Ljungentelegrafen 2008.
Förhandlingar med Länsstyrelsen om ombyggnad var
emellertid en sorglig historia. Ett exempel på den motvind
som golfen kämpar i. Stig Perssons och Mats Molanders
tålamod är värt all beundran.
Efter ett par omarbetningar och många
förhandlingar
har ändå den
nya och önskade
hålsträckningen
till största delen
blivit verklighet.
Med de något
högre utslagsplatserna, den utmanande
driven, lyft av den låga delen
av fairway och det inbjudande
greenområdet har hålet fått en äkta
Ljunghusen- och linkskänsla.
Så bra så att vårt 18:e kan tävla med de
bästa avslutningshålen i världen.
Bengt Olsson

Första skiss på ny layout för hål 18.
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Hål 17.
Området vid bäcken förbättras.
Den tvärsgående bäcken är
inget hinder för scratchspelaren men väl för bogeygolfaren där den för många är
direkt elak. Bogeygolfarna
har ganska många hinder
och besvärligheter ändå
på hålet. Bäcken i sig är
knappast en omistlig del av
hålets karaktär. Grusgången
på högersidan är ful, inte
minst i anslutningarna till
bron. En bro till vänster är
välplacerad, men inte särskilt vacker. Även här är det
problem vid anslutningarna.
Området närmast bäcken
är ofta blött och svårskött.
Det måste förbättras. För
att få bort både broar med
söndertrampade anslutningar, den fula grusgången
och förbättra området vid
bäcken kan en bredare
välkulverterad gräsövergång (eller annan teknisk
lösning) göras i mitten av
bäcken. Gräsövergången kan
på sikt klippas som fairway.
Viktigt är att vattenflödet
inte påverkas negativt och
erforderliga samråd måste
ske innan åtgärd.
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Hål 16.
Greenområdet och högra
greenbunkern justeras.
Bakre delen av green lutar
så mycket att det svårligen
går att ställa flaggan där.
Det ska justeras liksom
den högra greenbunkern.
Från vit tee är det en
väldigt fin spelvinkel (gå
dit och titta!). Nya främre
utslagsplatser med samma
spelvinkel övervägs.
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Den bästa spellinjen är från
vänster, som dessutom är
vackrare och mer intressant.
Befintlig (alt) vit tee kan
flyttas 20-25 m längre bak
och till vänster.

2

Greenbunkern till höger
kan formas om så att den
upplevs som en mer naturlig
del av omgivningarna.

3

Dammen till vänster kan
formas om så att den vaktar
främre delen av green bättre.

4

En stor finklippt grässvacka bak vänster om
puttytan hade skapat en mer
hanterbar spelsituation för
bogeygolfaren och dessutom
blivit en större utmaning
för scratchgolfaren. I och
med att området bakom
och höger om green ligger
högt i området kan djupare
”swales” formas. Det gäller
att utnyttja sådana höjder –
de är sällsynta.

5

Området kort om puttytan kan via ett system av
grässvackor, i stället för
sandbunkrar, förstärka
linkskaraktären. Dessutom
ska den högra greenbunkern
vara torvad (staplad torv
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Hål 14.
Nytt måttligt ondulerat
greenområde anläggs
snett bakåt höger.
Detta förlänger hålet ca
25 meter (greenområdet
blir möjligen något mindre
ondulerat än på montaget). Ett nytt estetiskt
tilltalande dike ersätter
vattenhindret vid green.
Det förstärker avsevärt
hålets karaktär och ställer
ökade krav på spelstrategi.
Teerna höjs och några nya
teer anläggs.
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1

Ett nytt sandbunkersystem byggs på högersidan
av fairway. Dels för att
öka utmaningsgraden för
scratchspelaren, dels för
att locka de långtslående
spelarna att flirta med
vattendammen vid ”ingen
vind- och medvindsdagar”.
Det underlättar också för
att hålla bogeygolfaren från
att hamna i den svåra ruffen
och bidrar där med till att
snabba upp spelet. Bunkerssystemet ska ligga ca 240 m
från gul tee.

2

Parallellt med en re-modellering av kanterna höjs bakkanten på dammen med ca
30 cm för at ge ett tydligare
intryck från teeområdet.

3

En greenflyttning till höger
sida föreslås. Detta förlänger
hålet med ca 30 m. Det
skulle dessutom bidra till
en förstärkning av hålets
karaktär på andra halvan.

4

En smalare fairway kommer
att behållas till vänster (där
befintliga greenen ligger
idag) som en alternativ,
mindre riskfylld spellinje in
till greenområdet.

5

Diket som finns här kan
formas om och svänga som
en ”burn” framför greenen
för att vara ett spännande
inslag vid inspel till greenen.
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Hål 13.
Nytt greenområde.
13:e greenområdet är
ett av våra mest intetsägande. Greenen flyttas
något bakåt och så långt
åt höger som är lämpligt
med hänsyn till körvägen.
Hela greenområdet
lyfts upp, med början en
bra bit före själva greenytan. Detta för att skapaR
en bättre dränering med
torrare, fastare ytor och
naturlig ytavrinning mot
det befintliga vattenhindret, som kan justeras
något. Greenområdet kan
ansluta naturligt mot
kullsystemet till höger.
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Fairwaybunkrarna till
vänster formas om så att
de får en tydlig linkskaraktär. Fairway utökas bakom
och blir ett nytt primärt
målområde för elitspelarna
för att få en god spelvinkel.

2

Fairwaybunkern till höger
tas bort.

3

Greenen kan flyttas något
till höger och bakåt.
Den måste byggas upp
50-70 cm för att förbättra
dräneringen runt greenen.
Dessutom bör man skapa
fler intressanta närspelssituationer i närheten
av puttytan och även få
greenen att upplevas som
om den är en förlängning
av kullsystemet till höger.

4

Dammen bakom greenen
kan utökas för att bevaka
den bakre delen på green,
men det är viktigt att
enkelt kunna avgöra om
den är spelbar eller förlorad
i vattnet.

5

Fairwaybunkrarna syns
dåligt från tee. Hålet ska
få en stark linkskänsla
sett från tee med torvade
bunker/kullsystem till
vänster som förmodligen
kan byggas ihop med ett
liknande system på hål 18.

9

Hål 12.
Nytt dräneringsdike skapas och
vattenhindren tas bort.
För att säkerställa en god dränering men även för att göra hålet
intressantare anläggs ett nytt
ringlande dike med välklippta och
väldefinierade kanter (burn). Det
ska gå längs högerkanten, genom
högra vattenhindret som i övrigt
fylls igen, över fairway där alternativa spelvägar skapas och genom
det vänstra vattenhindret som i
övrigt fylls igen och ut till befintligt
dike vänster.
Diket kommer att drabba både
scratchspelare och bogeygolfare,
men kanske mest bogeygolfaren.
Ur den synpunkten kan dikesbygget
vara lite tveksamt, men skälen för
att få fairway fast och torr överväger. Diket kan på lämpliga ställen
förses med så breda kulverterade
gräsövergångar att slitageskador
undviks. Där diket går diagonalt
över fairway breddas denna något
för att underlätta alternativa spelvägar.
Diket tillgodoser behovet av
förbättrad dränering på fairway,
förbättrar hålets design, ställer
ökade krav på spelstrategi, ersätter de tämligen fula vattenhindren
samt ger jordmassor att användas
på andra ställen (t.ex. greenområdena 11 och 13).
Utslagsplatserna höjs (främst
röd och gul) för att ge bättre överblick över hålet.

10
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Hål 11.
Nytt intressantare
greenområde.
11:an är egentligen ett
fint hål med sina förhållandevis högt belägna
utslagsplatser. Men greenområdet är väldigt platt
och intetsägande. Ett helt
nytt, måttligt ondulerat
greenområde skapas.
Den fula vallen mot 6:an
justeras så att den mera
naturligt smälter in i
landskapsbilden. Eventuella justeringar av greenområdet på hål 6 kan tas
senare.
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Greenen ska behålla sin
inramning av tallarna men
höjas ca 40-50 cm för att
kunna skapa linksspelssituationer samt ta in
omgivande gräsarter på
slänterna nära green (se
konceptbild).

2

Om hål 6 ska förlängas,
kan hål 11 förkortas något
och lämna över til hål 4 att
ta rollen som banans långa
par 3 (med möjlig motvind).

3

Vallen mellan hål 6 och
11 omformas så att den
smälter in i omgivande
natur och i båda greenområdena.

4

Det finns plats till att
antingen förlänga hålet
från vit tee eller behålla
befintlig längd, även om ny
greenplacering skulle vara
närmare tee.

11

Hål 1.
Nytt teeområde av
toppklass.
Man får inte en
andra chans att göra
ett första intryck.
Teeområde 1 ska vara
av toppklass, liksom
teeområde 19, som
också ska fixas till så
snart som möjligt.
Teerna delas upp i
flera separata väl tilltagna områden, något
upphöjda jämfört med
idag. Hela området
görs mer tilltalande
och ska smälta in så
naturligt som möjligt i
sin omgivning.
Av flera skäl har
en ny damm anlagts
och mot parkeringen
skapas ett nytt intressant övningsområde.

12
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”Nya” elitlag och bredare bredd på juniorsidan.
Elit
För elitverksamheten har en generationsväxling nu slagit
till med full kraft. Att vi både på herr- och damsidan fick
lämna elitserien är tråkigt. Nu ska vi bygga om och bygga
nytt. Vi har flera rutinerade elitspelare som har otroligt
mycket att ge de kommande elitspelarna i form av stöd,
råd och erfarenhet. De är en mycket viktig komponent i
vårt fortsatta arbete att bygga för framtiden så att både
herr- och damlag tar sig upp i elitserien igen. Kanske inte i
år, men med den talang, engagemang och energi som man
ser hos våra yngre förmågor lär det inte dröja många år
innan både vårt dam- och herrlag är tillbaka i elitserien.

Junior
Inför 2011 funderade vi på om trenden med så många
aktiva i kommitténs verksamhet verkligen skulle kunna
fortsätta. I golfsverige har tongångarna varit dystra när
det gäller utvecklingen på juniorsidan. För Ljunghusens
del kan vi konstatera att den goda trenden från föregående år höll i sig även under 2011 som blev ett mycket
bra år. Antalet deltagare i träning, aktiviteter och arrangemang var lika stort som 2010. Vi kan konstatera att vi
inte hade någon märkbar nergång.
Vi kan också konstatera att 2011 var ett fantastiskt
bra och framgångsrikt år för våra juniorer i olika team.
Fortsatt fokus och satsning på team sker även i år.

Verksamhet
Vi har ett brett utbud och en mycket kompetent tränarstab som med kompletterande kompetenser kan lyfta
verksamheten ytterligare. Det finns något för alla behov
- en fin anläggning med massor av möjligheter både
spelmässigt, träningsmässigt och inte minst för socialt
umgänge. Ett bevis är att vi har många juniorer som i
princip “bor” nere på klubben.
Ändå känner jag personligen att vi inte lyckas riktigt.
Eliten och de mest aktiva juniorerna är inget problem.
Däremot finns orosmoln kring bredden. Både när det
gäller pojkar och flickor. De som inte satsar på/mot elitspel är det mycket svårt att få mer aktiva. Därför ska vi
i år satsa extra på att få fler juniorer att spela för att det
är kul. Att bredda bredden är viktigt, inte minst för klubbens återväxt av medlemmar i ålder 20-35 år.
Under 2012 kommer vi att jobba mer med det vi
kallar ”värderingsarbete” bland våra juniorer. Här ingår
ord som respekt, att respektera och respekteras. I media
skrivs det mycket om kosthållning. Träning och kosthållning är tätt sammanflätade och därför har vi i år detta
som tema för elit och team vid några träningstillfällen.
Vad kommer vi mer att göra under året? Naturligtvis så erbjuder EJK en mängd olika träningsaktiviteter.
Även i år fokuserar vi på flickorna. Att få dem att träffas
naturligt för en runda golf är svårt. Flickläger är en
möjlighet för dem att knyta kontakter. Icke golfaktiviteter
kan vara ett annat sätt att få flickorna att skapa nätverk.
Vi vill ha ett ökat antal aktiva flickor på vår klubb. Har
du idéer hur vi kan få det så återkom till mig.

Tävling och spel (för mer utförlig beskrivning se hemsidan):
Ljungentelegrafen 1 2012

När ingen annan vågade sig ut spelade våra juniorer sin vintertour.

Ljungspättor.
• Flickor träffas en vardagkväll i veckan under sommaren och spelar 9 hål för att därefter fika tillsammans.

Grönspättor.
• Flickor från Falsterbo, Flommen och Ljunghusen
träffas och spelar 6 deltävlingar.
• Tisdagsmästaren kommer traditionsenligt att koras
under sommarlovet .
• Sydvästslaget. Breddtävling där Ljunghusen, Flommen,
Falsterbo och Bokskogen spelar.
• Matchligan och Foursomeligan är seriespel som
Skånes Golfförbund arrangerar.
• Skandia Tour Distrikt, Regional, Riks och Elit är tävlingar för de spelare som satsar lite mer på golfen.
• Mors Dag-golf. Unna mor ros på hennes dag - spela
golf.
• Knattetrofén är för deltagare upp till 13 års ålder.
• Korthålstouren. Närspelets mästare koras.
• Vintertouren. När alla tror att säsongen är slut börjar
den verkliga utmaningen.
• Utbyten med Furesö, Kungsbacka och naturligtvis
fighten om Pinnington Pot mot våra engelska vänner.
• “100 meter och in”. Tävlingen spelas i år på hål 19-27
med begränsat antal deltagare.

Information
Glöm inte att följa elit och juniorer på vår hemsida. Vill
du stödja EJKs verksamhet så vet du väl att du kan köpa
juniorernas eget sponsorspaket. Gör det!

Elit- och juniorkommittén 2012
Fredrik Wickman har tyvärr beslutat att lämna kommittén. Vi vill tackar Fredrik för hans fina insats under
gångna år.
Kommittén har under 2012 följande sammansättning.
Lars Hansson (ordf), Charlotte Sundén, Eric Salander,
Annika Kjellker och Johan Girdo. Johan är ny i kommittén och hälsas varmt välkommen
Känner du att du vill hjälpa till? Tveka inte att ta
kontakt med någon av oss i elit- och juniorkommittén. Det
gå bra att nå oss på elit.junior@ljgk.se .

Lars Hansson
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28 mars är seniorernas vårträff.
Vi är många som trivs med vår golf och deltar i seniorgolfen. Startfältet under förra året var vid flera tillfällen
så stort som 70 tävlingssugna seniorer.
Onsdag 28 mars bjuder seniorkommittén in till den
traditionella Vårträffen. Restaurangen serverar en god
vårmeny och under kvällen blir det information om
klubben, seniorgolfen, banan och naturen. Kolla inbjudan
på hemsidan och anslagstavla.
Årets seniorgolf startar onsdagen den 4 april och
avslutas med finalen i den populära Fågeljakten onsdag
24 oktober. Givetvis blir det även i år Running Competition med totalt 16 deltävlingar och Shoot out final 26
september.

Årets höjdpunkter
Vårträff 28 mars
Säsongstart för seniorgolfen onsdag 4 april
Running Competition med 16 deltävlingar
Glasbollen och Annikas trofé onsdag 23 maj
Utflykt till Mölle GK och vackra Kullaberg måndag 28
maj
Ebbes pokal och Agrells tennkanna onsdag 20 juni
Decido-Kompetensor cup med Silvertärnan onsdag 1
augusti
Shoot Out final onsdag 26 september
Fågeljakten, golfåret avslutas med jakten på ”birdies”

Seriespel
Klubbens seriespelare började träna för Niclas och
Marcus i slutet av februari och är väl förberedda inför
den första spelomgången i slutet av april
I år har vi för första gången ett herrlag i H 70-serien.
Ljunghusen har totalt 10 lag i herrserierna och 6 lag i
de damserierna. Målsättningen är högsta divisionen för
samtliga lag. I år spelar Herrar 55, 65, 75 och Damer 22,
50 och 60 i högsta serien.

Veckotävlingar
Det blir seniorgolf i stort sett varje vecka. Slag och
slaggolf med jakt på running-poäng. Texas-scramble,
greensome och foursome finns också i programmet.
Under säsongen har vi ett flertal kanonstarter med
gemensam lunch och prisutdelning. Dagar med tid för
trevligt umgänge och golf.

Running Competition
Running är en verklig succé. Den spännande jakten på
poäng och en plats i Shoot Out-finalen är den stora drivkraften för de flesta. Årets Running består av 16 deltävlingar som spelas i en klass och det är poängbogey-resultatet som räknas. Segraren i en rond får 10 poäng och
8:an får 3 poäng. Oavsett resultat får du 2 poäng. Det
lönar sig att delta. Tävlingen sponsras av ICA-Toppen.
Alla regler finns på hemsidan.

Klubbmatcher
Våra damer spelar klubbmatch på Falsterbo måndag
3 september. Flommens herrar kommer till Ljunghusen
måndag 27 augusti och Falsterbos herrar gästar oss
måndag 24 september. Matchen mot Malmö-Burlöv
spelas i Malmö tisdag 15 maj.

KM Kategori H 65, H75 och D 60
KM Kategori för våra äldsta spelare spelas onsdag 29
augusti och tisdag 4 september i anslutning till seniorgolfen.

Vandringspris och troféer
Seniorerna spelar om ett flertal vandringspriser. Lennart
Molanders vandringspris till bästa seniorgolfare, Silverskålen till årets bästa seniordam, Silvertärnan till
vinnaren av Decido-Kompetensor Cup. Ebbes pokal och
Glasbollen för herrarna. Damerna kämpar om Agrells
tennkanna och Annikas trofé.

Utflykt
Måndagen den 28 maj åker vi norrut på
utflykt till Mölle GK och det vackra Kullaberg.
Det är många som vill följa med. Anmäl dig i
tid.

Information
Inbjudningar till tävlingar, resultat och annan
information hittar Du på Min Golf och klubbens hemsida. På anslagstavlan i klubbhuset
finns dessutom alla inbjudningar, anmälningslistor och resultat. Du är givetvis välkommen
med dina frågor till oss i seniorkommittén.

Seniorkommittén 2012

Måndagsboll 80+. Dessa gentlemän spelar varje måndag – deras genomsnittsålder är 89,25 år!
Fr.v. Ronald Stahl, Lennart Ahlgren, Gunnar Möller och Sven Danielsson.
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Per Gustafsson (ordf.), Claes Dahlström, Mise
Andersson-Gantoft, Bertil Andersson-Gantoft,
Ann-Charlotte Lundin, Ulla Olsson, Marita
Ogard, Ingrid Wickström, Bo-Göran Svensson,
Lars Hermann.

Per Gustafsson

Ljungentelegrafen 1 2012

Boka lördagen den 21 juli för jubelfest!

Gunhild Carling Big Band spelar till dans och show lördagen den 21 juli.

Klubben fyller 80 i år! Det ska vi fira
ordentligt under Ljunghusenveckan 15 till
22 juli.

Fredagen den 20 juli ger Håkan Hardenberger en konsert.
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På kvällen den 21 juli blir det fest för alla
medlemmar.
Ungdomarna serveras en två rätters meny i
klubbhuset med mat och discjockey mm.
För övriga medlemmar sker serveringen i tält
med ankomstdrink, tre rätters meny, underhållning och dans. Festen avslutas med ett fyrverkeri.
Gunhild Carling Big Band spelar till dans och
show.
Kostnad för festen är 200:- för juniorer och
595:- för seniorer.
Före festen blir det final i KM puttning.
Under veckan genomför vi SM Hickory Matchspel, där ni kan prova på och kanske spela med
egna eller hyrda klubbor. Matcherna går över
9 hål.
Svenska GolfförbunJippi,Änteligen
dets museum visar
jubileum igen!
upp sig under hela
veckan genom Hasse
Bergdahls försorg.
Fredagen den 20 juli
ger Håkan Hardenberger en konsert.
Söndagen den 22 juli
håller vi prisutdelning
för Ljunghusenveckan.
Snart kommer en
separat inbjudan med
tider, meny m.m.
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Nu händer det mycket i shopen och studion!
Det ser lite annorlunda ut i shopen i år. Vi har möblerat
om lite och tycker själva att det ser betydligt trevligare
ut. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Hjälp
oss gärna! Är det något du saknar så tveka inte att prata
med oss.
Vår lektionsverksamhet är som vanligt fullspäckat med
juniorlektioner, kurser, custom fittings, privatlektioner och
företagsarrangemang. Välkommen att vara med!
Personalen i år ser ut på följande vis: Camilla J,
Niclas A, Fredrik T, Markus W, Per J och en nykomling
i gänget Emil Bergström. Han kommer i första hand
ta hand om golfskolan men ni kommer även att träffa
honom i shopen.
Vi öppnar upp shopen för fullt lördag 31 mars och
söndagen 1 april med aktiviteter och erbjudanden (se
annons)
Den närmaste tiden händer bl.a. detta:
Lördag 31 mars , söndag 1 april och söndag 8 april
mellan kl 13.00-15.00 har vi öppet hus i studion. Vi visar
vad vi gör och samtidigt får ni hjälp med att testa alla
nyheter för året. Fredrik T och Niclas finns i studion till
din hjälp.
Lördagen 31 mars är Björn på FootJoy här och
hjälper dig att prova ut skor en så kallad shoefitting. Han

Det våras på restaurangen
Helguppvärmning:
Fredag 23 mars mellan kl 17 och 19
Prova vin med Ulf Ahrens från Jakobsson och Söderström,
upp till tio sorter av blandad prisklass betalas glasvis,
ostbuffé uppdukad i baren för 95:Fredag 30 mars mellan kl 17 och 19
Buffé med charkuterier uppdukad i baren för 95:-.
Öl och vin som vanligt
Brunch
Söndag 25 mars, 1, 15, 22, 29 april , 195:-
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har med sig alla olika storlekar och vidder på skorna och
hjälper dig att hitta rätt sko för just din fot. Beställ gärna
tid för individuell utprovning!
Söndagen 1 april finns även Rifle putters och Shotmaker på plats i studion för att visa nya putters och ett nytt
redskap för att slå längre och rakare.
Fredagen 6 april 11.00-15.00 är det demodag med
Ping och Mizuno på rangen. Beställ tid för individuell
utprovning.
Måndagen den 9 april kl 11.00-15.00 är det demodag
med Callaway och Taylor Made. Beställ tid för individuell
utprovning.
Anmäl dig till våra halvdagsträningar under påsken
på fredagen 9.00-12.00 (sving och putt) och söndagen
12.00-15.00 (chip, pitch och bunker).
Det går även att boka lektioner, custom fittings eller
utprovningar med oss redan nu.
Vår årliga Modevisning är torsdagen den 12 april. Se
inbjudan på hemsidan.
Välkommen till en ny härlig golfsäsong

Niclas Arvwfjäll

PS! Tänk vad tiden går fort. Nu är det min 4:e säsong i
Ljunghusen. Men så trivs jag också förträffligt bra med
mitt jobb och klubben. Det är en förmån att jobba här!

Påskmeny
Skärtorsdag t.o.m. Annandagen
Ceviche på helleflundra, pilgrimsmussla och äpple med jordärtskockschips
Örtmarinerad lammfilé med svamp- och fläskfyllt savoykålsknyte samt potatisoch fetaostkaka
Polkagrispannacotta med blåbär och mandelbiskvier 450:- kr
Öppettider
Mars
tisdag till fredag 11-15,
fredag 23:e och 30:e även 17-19
lördag – söndag 10-16
måndag stängt
April
måndag - söndag 10 – 17
påskdagen den 8:e 10 – 19

Ljungentelegrafen 1 2012

Tävlingskommittén är envis.
Därför tänker vi även i år fortsätta försöken med
eftermiddagsgolf över 12 hål under våren. Vi hoppas att
utfallet denna gång blir bättre än under 2011. Närmare
besked om vilka dagar som blir aktuella kommer på
hemsidan.

Matchtävlingar
Även här envisas vi med att fortsätta på den inslagna
linjen. Vi har fått förslag om att matchtävlingarna
skulle inledas med gemensam start en viss dag för att få
första ronden klar snabbt. Enligt kommitténs uppfattning begränsar detta möjligheten att ställa upp i flera
matchtävlingar. Vi tycker att ju fler som spelar match
desto bättre. Match är en eftersatt tävlingsform, som ger
spänning och nerv från hål 1. De enda datum som gäller
är sista anmälningsdag (13 maj) och finaldag (25/8).
I övrigt är det upp till spelarna och tävlingsledaren att
föreskrivna rondtider hålles.

Anmälningstider
Anmälningstiden går nästan alltid ut kl 12 två dagar
före första start men redan nu går det bra att anmäla
sig. Starttiderna är klara senast kl 16 samma dag som
anmälningstiden gått ut. Sedan starttiden publicerats
skapar det extra arbeta för tävlingsledaren med avanmälningar. Sista möjlighet att fritt avanmäla sig är därför
precis innan anmälningstiden går ut.

Handicap
Sedan denna rubrik tillkommit har flera tagit kontakt
med handicapkommittén (Ingemar Desaix och undertecknad) för att få sina handicap justerade. Jag är helt övertygad om att fler borde utnyttja denna möjlighet. Golf
blir mycket roligare om man spelar med rätt handicap.
Handicapreglerna har ändrats i år. Nu kan bara föranmäld sällskapsrond påverka din handicap och detta gäller
även om ronden borde medföra sänkning.

Hans Lindell

April
4 Ons Seniorgolf
9 Mån Påsksmällen
11 Ons Seniorgolf
15 Sön Serielag+elit träningstävling
18 Ons Nationellt Golfgymnasiemäst.
19 Tors Seniorgolf
21 Lör Serielag+elit träningstävling
25 Ons Seniorgolf
 	 	 
Maj
2 Ons Seniorgolf
9 Ons Seniorgolf
10 Tors Seriespel herrar 35 + 70
13 Sön Damernas försommarprövning
16 Ons Seniorgolf
17 Tors Jubilemstävling
20 Sön KM Foursome
23 Ons Glasbollen/Annikas Trofé
26 Lör Bilpartner Texas Scramble
27 Sön Mors Dag-golf
30 Ons Seniorgolf
31 Tors Seriespel herrar 45 och 75
		
Juni
6 Ons Cancergolfen
9 Lör Näset Cup på Falsterbo GK
12 Lör 100 m och in
13 Ons Seniorgolf
17 Sön Golf Digest Viasat Trophy
18 Mån MKs Sponsorgolf
19 Tis		 Skandia Cup Klubbkval

20 Ons Ebbes Pokal/Agrells tennkanna
24 Sön 2 Generationer
26 Tis		 Tisdagsmästaren 1
27 Ons Seniorgolf / JSM Slag
28 Tors JSM Slag
29 Fre		 JSM Slag
30 Lör Äkta makar
Juli
2 Mån Styrelsepokalen/ Tis. mäst. 2
4 Ons Seniorgolf
7 Lör Ljunghusenpokalen 36 hål
8 Sön Ljunghusenpokalen 36 hål
10 Tis		 Tisdagsmästaren 3
11 Ons Seniorgolf
Ljunghusenveckan
15 Sön Irish Rumble
16 Mån Engelska Herr
17 Tis		 Scandic bästboll
18 Ons Erik Olssons Fastightescup
19 Tors Förenade Bil Masters
20 Fre		 Holmbergs greensome
21 Lör Hickory Matchspel SM/KMputtn
22 Sön Hickory Matchspel SM/Prisutdelning
24 Tis		 Juniorpokalen, Tis. mäst. 4
25 Ons Seniorgolf
31 Tis		 Tisdagsmästaren 5
		
Augusti
1 Ons Seniorgolf
4 Lör KM Herrar + Damer 36 hål
5 Sön KM Herrar + Damer 36/18 hål
7 Tis		 Görans & Kalles Pokal, Tisdm 6

Vill du vara med
och stärka klubbens ekonomi?
På senare år är det många medlemmar som efterskänkt
sitt medlemslån till klubben. Ju fler som gör så, desto
säkrare ekonomisk stabilitet får vår klubb. Efterskänkt
lån innebär att du blir klubbhusmedlem på livstid. Det har
kanske ingen betydelse för dig idag. Men för medlemmar
som av en eller annan anledning inte kan spela längre
betyder det att man inte släpper kontakten helt med
klubben. Något som många värdesätter. Känner du också
för att efterskänka lånet, ta kontakt med Stig Persson
och ge honom det glädjande beskedet.
Ljungentelegrafen 1 2012

8 Ons Seniorgolf
11 Lör SkGF Damer Foursome Hcp
14 TisK M Knattar, Tis. mäst. 7
15 Ons Nationell damdag singel
16 Tors Nationell damdag foursome
21 Tis		 Tisdagsmästaren 8
22 Ons Seniorgolf
23 Tors Seriespel herrar 45 och 75
25 Lör Finaler i matchtävlingarna
26 Sön Inbjudningstävlingen
27 Mån Seniorgolf Herrar 65+
29 Ons Seniorgolf, KM H 65,75 och D60
30 Tors Seriespel herrar 55 och 65
September
2 Sön Ljunghusen Open
4 Tis		 Seniorgolf, KM 65,75 och D 60
8 Lör KM Kategorier TK
12 Ons Seniorgolf
13 Tors Seriespel herrar 55 och 65
19 Ons Seniorgolf
22 Lör Stig Petterssons minnespokal
24 Mån Seniorgolf Herrar 65+
26 Ons Seniorgolf, Shoot Out final
27 Tors Utbytesgolf Näset damer
30 Sön Gängkampen
 	 	 
Oktober
3 Ons Fågeljakten 1
10 Ons Fågeljakten 2
17 Ons Fågeljakten 3
24 Ons Fågeljakten Final
27 Lör Gåsatävlingen

Slyröjardag den 15 april!
Söndagen den 15 april ska Falsterbonäsets Naturvårdsförening ha allmän slyröjaradag på Skanörs Ljung.
Allmänheten ska bjudas in för att hjälpa till och dagen
är lagd så att det stör fågellivet så lite som möjligt.
Kan väl vara något för oss att haka på och påminna
alla de golfgäng som tagit sig an att röja olika delar av
golfbanan att det är en synnerligen väl vald dag att göra
en insats.
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Gilla, gilla, gilla banaliteterna på Facebook.
Du är väl med på Facebook? Så klart att du är. ”Alla” är
ju med. T.o.m en stofil som undertecknad Viggo. Ja, Stig
P också. Man får ju ta del av så mycket intressant.
Oskar skriver till exempel: ”Har köpt bräder och ska
bygga en terrass.” Genast klickar några av Oskars s.k
vänner på Facebook på ”Gilla” och skriver trevliga kommentarer. ”Köpte du inte hammare och spik också?”
”Jobba, jobba, jobba!” ”Det blir väl en groggveranda?
Då kommer jag.”
Stina skriver: ”Ikväll äter jag bruna bönor och fläsk”.
Många sitter givetvis och väntar på att få veta vad Stina
ska ha till middag. De kastar sig över ”gilla” och skriver:
”Bara fläsk, inga köttbullar?” ”Själv gillar jag fläsk med
löksås.” ”Får man komma?”. ”Oj, vad hungrig jag blir.”
Nicke ska resa på semester med barn och blomma
och meddelar att han packar resväskan. Tänka sig - han
packar! Vänner kommenterar: ”Packa snyggt!” ”Trevlig
semester!” ”Jag blir så avundsjuk.”
När man öppnar sin sida på Facebook finns det en ruta
högst upp med texten ”Vad gör du just nu?” Nu väntar
jag bara på att någon skriver ”ska just gå på toaletten”
och en vän klickar på ”gilla” och kommenterar: Lycka
till!
Ja, nog är det intressant med så många kvicka och
träffande kommentarer. Sån tur att man gick med på
Facebook.
Golfen finns förstås också på Facebook. Man kan t.ex.
gå in på ”Golf i Skåne”. Där står det ”Golf i Skåne är
fantastiskt, säsongen är längre och banorna är bättre!
Här har vi samlat alla banor i Skåne så att du lättare
kan följa vad som händer på klubbarna och välja var du
ska lägga ditt nästa besök.”

Varför man ska gå omvägen om Facebook för att ta
reda på detta begriper jag inte. Vad är det för fel på klubbarnas hemsidor? Och varför måste man vara medlem på
Facebook för att få veta vad som är bra med Eslövs GK?
Tar man en hastig titt på klubbarnas sidor så blir man
inte precis imponerad av uppdateringen. Vissa har inget
inlägg sen förra året.
För ett tag sen släppte Golfens Affärer fram tre
verklighetsfrånvända s.k. experter på sociala medier som
tyckte att golfklubbarna skulle ha hemsida, Facebook och
twitter!! Undras hur en stackars klubbchef skulle klara
av det ovanpå allt ordinarie jobb. Eller skulle banchefen
twittra när han klippte foregreen. Trodde kanske dessa
”experter” att en golfklubb har råd att anställa en
IT-chef?
Nåväl. Det finns även bra Facebook-sidor. Eric Salanders Vintertouren är ett bra exempel. Några timmar
efter söndagarnas spel lägger Eric in ett litet referat och
massor av bilder. Inga banaliteter, inga trivialiteter. Dessutom skickar han bild, referat och ställningen på touren
till vår hemsida.
I det här fallet vet hela målgruppen, juniorer, föräldrar
och övriga intresserade, var de ska titta. Det är skillnad
mot alla onödiga Facebook-sidor.
Ett glädjande meddelande till sist:
På Golf.se kunde man läsa att Golfförbundet stängt
den golfens slasktratt som kallades Forumet och där
anonyma golfare kunde förolämpa och ösa galla över
andra golfare.
Forumet var verkligen ett forum för inlägg som borde
gått direkt i soptunnan. Nu kan ju ”skribenterna” lägga
sina inlägg på Facebook istället och framträda under
namn

Viggo
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Vår styrelse 2012.
Stefan Lindvall
Yrke:
Funktion:
Ålder:
Blev medlem:
I styrelsen sedan:

VD Fastighetsägarna Syd AB
Ordförande
62 år
1983
Tidgare 13 år i styrelsen,
nyvald 2012
Spelat golf sedan: 1969
Hcp:
8
Bor:
Höllviken
Familj:
Britta, Oscar och Philip

Jonas Wetterlöf
Yrke:
Funktion:
Ålder:
Blev medlem:
I styrelsen sedan:
Spelat golf sedan:
Hcp:
Bor:
Familj:

Per Gustafsson
Yrke
Funktion:
Ålder:
Blev medlem:
I styrelsen sedan:
Spelat golf sedan:
Hcp:
Bor:
Familj:

Mats Molander
Yrke:
Funktion:
Ålder:
Blev medlem:
I styrelsen sedan:
Spelat golf sedan:
Hcp:
Bor:
Familj:

Lars Hansson
Yrke:
Funktion:
Ålder:
Blev medlem:
I styrelsen sedan:
Spelat golf sedan:
HCP:
Bor:
Familj:

Ola Svantesson
Yrke:
Funktion:
Ålder:
Medlem sedan:
I styrelsen sedan:
Spelat golf sedan:
Hcp:
Bor:
Familj:
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Försäljningschef
Skattmästare
50
1970
2012
1970
6,9
Ljunghusen
Gunilla, Anton, Matilda, Lisa
+ Wimsa och Lakrits (!)

Pensionär
Ordförande seniorkommittén
68 år
1983
2007
1982
8,8
Skanör
Gift med Inger, två vuxna barn
och tre barnbarn

Advokat
Bankommittén
46 år
1973
1999-2005, 2008
Födseln
3,8
Ljunghusen
Ja

Senior projektledare
Elit- och juniorkommittén (EJK)
50 år
2000
2010 (i EJK sen 2007)
1970-talets senare del
13,0 (med ambition om
framtida singelhandicap)
Ljunghusen
Hustru Pia, tre barn,
Johan, Anton och Linnéa

Affärsutvecklare Procurator AB
Maknadskommittén
52 år
2006
2009
1984
11
Ljunghusen
Hustru Debbie, tre barn,
Ariel, Maria och Jacob

Ulla Öhman
Yrke:
Funktion:
Ålder:
Blev medlem:
I styrelsen sedan:
Spelat golf sedan:
Hcp:
Bor:
Familj:

Jesper Jelmteg
Yrke:
Funktion:
Ålder:
Medlem sedan:
I styrelsen sedan:
Spelat golf sedan:
Hcp:
Bor:
Familj:

Per Vilén
Yrke:
Funktion:
Ålder:
Blev medlem:
I styrelsen sedan:
Spelat golf sedan:
Hcp:
Bor:
Familj:

Hans Lindell
Yrke:
Funktion:
Ålder:
Blev medlem:
I styrelsen sedan:
Spelat golf sedan:
Hcp:
Bor:
Familj:

Åklagare
Vice ordförande
64 år
1993
2010
Början av 1990-talet
23,3
Ljunghusen
Make Nils, Marie och Markus
samt fyra barnbarn

Egen företagare
Klubb- och medlemskommittén
48 år
2009
2010
10-års åldern
8,8
Ljungskogen
Hustru Camilla,
sönerna Erik och Axel

Egen företagare
Sekreterare
63
1955
2005
Fick hcp den 9/8 1955
7,7
Ljunghusen
Hustru Lena, Johan och Louise
plus 3 barnbarn

Advokat
Tävlingskommittén
68 år
1979
2005
1979
24,3
Malmö
Hustru Eivor och 3 vuxna barn

Alexander Hardenberger
Yrke:
Studerande, samhällsekonomi
Funktion:
Adjungerad juniorrepresentant
Ålder:
18 år
Blev medlem:
2009
I styrelsen sedan: 2011
Spelat golf sedan: 2000
Hcp:
2,5
Bor:
Malmö
Familj:
Mamma Heidi, pappa Håkan
och storebror Martin

Emma Henrikson
Yrke:
Funktion:
Ålder:
Blev medlem:
I styrelsen sedan:
Spelat golf sedan:
Hcp:
Bor:
Familj:

Studerande
Adjungerad juniorrepresentant
19 år
2001
2011
2000
+2,2
Höllviken
Mamma Annika, pappa Thor,
syskonen Max och Jeseper
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Foto: Staffan Andersson
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God sommar
önskar Malmborgs!
Välkommen!
Malmö: Caroli, Erikslust, Limhamn, Mobilia
Lund: Clemenstorget, Tuna
www.malmborgs.se

Nu kan du klippa som klubben till specialpris!
Klippbredd 48 cm.
Motor: Briggs & Stratton 6 hk. Elstart.
Toro är vår största samarbetspartners
när det gäller
professionella klippare.
Nu erbjuder de våra medlemmar
en villaklippare till specialpris.
4 995 kr mot ordinarie 6 195 kr.
Tala med Stig Persson.

OBS!
Vi byter kortläsare till bollautomaten inför
säsongen. Mer info kommer på mail.
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Vi har tagit fram ett
jubileumsunderlägg
som finns att beställa i
receptionen till ett
självkostnadspris av 50 kr/st
22
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Vad vore klubben utan våra
sponsorer och samarbetspartners?
Det är sponsorerna som bl.a. gör det möjligt med vår stora satsning på juniorer. Inte bara på att utveckla en elit - vi hade landets
bästa 14-åringar i fjol. Utan kanske framför allt på den breda verksamheten med över 250 ungdomar från närområdet i golfträning.
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Gynna våra sponsorer!

String
Stålmannen

Nu har vi även

TAPETER...
...de senaste

...de fräckaste

...de trendigaste

VÄLKOMNA
till vår nya butik
/SGÍRDSGATAN  &OSIE s   -ALMÚ s 4EL     sWWWFARGbygg.se

Vi är ett svanenmärkt tryckeri

www.holmbergs.com

