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Kansliet informerar
TACK FÖR DEN FINA SÄSONGEN
SOM SNART ÄR SLUT!
RECEPTIONEN

Den kommer att vara bemannad t.o.m. september såvida inte beläggningen är väldigt
låg. Därefter hålls den öppen när det är gott om inbokningar. Du kan emellertid alltid
nå klubben på telefon mellan kl. 08.00 och 14.00.
GOLFKROGEN

Vi tackar vår lyckliga stjärna för att vi fått Nathja till oss. Och… dessutom vill hon fortsätta bedriva verksamheten framöver. Hon kommer att ha öppet fram till dagen före Lucia d.v.s. den 12/12. Sen tar hon välförtjänt jullov och öppnar igen den 18/1 2016. Men
dessförinnan fixar hon Julbord och flera andra lockande aktiviteter. Läs på hemsidan!
GREENFEE

Betalning kan göras i golfterminalen. OBS att medlem kan ta med en gäst som då får
100 kronors reducering av ordinarie greenfee.
SCOREKORT M.M.

Via golfterminalen får du scorekort, bokar speltid, ändrar hcp, anmäler dig till tävling
och sist men inte minst anmäler din ankomst!
DIVERSE

Vill du ha golfbil måste du kontakta klubben minst en dag i förväg. Det kostar 300 kronor och med läkarintyg 250 kronor. Betalning kan göras i golfterminalen eller kontant.
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FRIL ANSMATERIAL

Du är välkommen att skicka in text
och bilder, men kom ihåg att vi inte
ansvarar för icke beställt material.
Ring gärna innan du skickar något.
ANNONSFÖRSÄL JNING

Vet du att fullbetalande medlemmar i andra 18-hålsklubbar kan lösa en obegränsad
spelrätt i ett år för 1.500 kronor?

Thomas Anderberg
Tel: 0704-66 32 29
th.anderberg@telia.com

Till drivingrange kan du få en magnetknapp som laddas med valfritt antal bollar. Det
blir betydligt billigare.

Ljungbergs Tryckeri, Klippan
www.ljungbergs.se

Håll dig uppdaterad genom att gå in på klubbens hemsida då och då!
PÅMINNELSER

TRYCK

M I C K A E L

P H O T O G R A P H Y

• Anmäl adressändring
• Kolla att din e-postadress är korrekt
• Golfkrogen tar emot beställningar för större sällskap även under vinterhalvåret.
• Arbetsdagen planeras äga rum i slutet av oktober

VI SER MED TILLFÖRSIKT FRAM MOT 2016
OCH ÄNNU EN HÄRLIG GOLFSÄSONG!
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KONTAKT
E-POST
HEMSIDA
TELEFON

klubben@ljungbyhedsgk.se
www.ljungbyhedsgk.se
0435 - 44 00 44

Ordföranden har ordet
HEJ VÄNNER!
Tiden flyger iväg och hösten har
kommit igen. Dags för mig som ny
ordförande att försöka summera ihop
vad som hänt.
Med hjälp av alla duktiga medarbetare inom styrelse, kommittéer
samt många klubbmedlemmar verkar
det som om att alla arrangemang har
fungerat bra. Banan har under året
fått mycket beröm och vi tackar Daniel med medarbetare på GML-Sport
för väl utfört arbete. Vi ser fram emot
fortsatt samarbete under 2016.
Golfveckan blev trots blandat väder fantastiskt lyckad och vi ser glädjande att många spelare från andra
klubbar har upptäckt vilken fantastisk
anläggning vi har. En stor bidragande anledning är vår gourmet-krögare

Nathja Borgström och hennes man
Joacim som tillsammans med en alltid
lika glad och hängiven personal har
fått såväl medlemmar som gästande
spelare att känna sig varmt välkomna.
Vi undersöker nu möjligheten att
kunna erbjuda arrangörer att lägga
större tävlingar och eventuella läger
hos oss under 2016.
Förutom några trogna medlemmar
vill jag särskilt tacka Thomas och Åsa
för att de på ett fantastiskt sätt har
ställt upp för kansliet. Vi behöver fler
som ställer upp inför nästa säsong.
Jag börjar nu se fram emot vår fina
vintergolf där vi träffas varje lördag
och söndag. Passa på även du att få 9
håls motion i glatt sällskap. Alla är lika
välkomna.
Göran Sjöblom
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Pristagarna i KM för damer,
herrar, åldersklasser samt
hcp-klass i samband med KM

Klubbmästarna Ann Christensson
i damklassen och Marcus Losell i
herrklassen

Segrare i Nationella
seriespelet div 1 södra:
Sölvesborgs Golfklubb

n-fre 7-18, Lör
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Er Byggare
TAL A OM FÖRETAGSAMMA KILL AR! DET GÄLLER STEFAN OCH FREDRIK SOM DRIVER FÖRETAGET SOM
PÅ FLERA SÄTT STÖDER GOLFKLUBBEN. STEFAN SPEL AR GOLF MEDAN FREDRIK ÄR MER INTRESSERAD AV
BERGSKL ÄTTRING.
Från 1997 jobbade de tillsammans i fastighetsbolaget Hjort & Lindqvist som såldes
2004. Därefter arbetade Stefan i sitt nystartade Erby och Fredrik i sin fars IT Bygg &
Konstruktion AB, som grundades 1980.
Stefan och Erby fick så mycket att göra att
han ringde Fredrik och frågade om dom inte
kunde bilda ett bolag tillsammans. Fredrik,
som jobbade i sin fars bolag var tveksam
och bävade för vad pappan skulle säga om
förslaget. Pappan, Tommy Hjort, hade sedan
starten drivit sitt eget byggföretag och räknade

nog med att sonen skulle ta över.
Sagt och gjort. Erby AB startades. Idag
sysselsätter företaget 18 personer, varav flera
yngre hantverkare. Ganska snart kom dom
underfund med att det inte gick att bara dom
två höll i all logistik. Benny, en snickare med
ordningssinne, anställdes och nu är det han
som tagit över projektstyrningen och skickar ut
folket som ska jobba när Stefan eller Fredrik
klarat ut vad det är som skall göras För inte så
länge sedan tillsattes också en administratör/
controller – Josefine. Hon ifrågasätter ansvars-

fördelningen på ett konstruktivt sätt och är
mycket uppskattad.
Bolaget är en av sju s.k. förtroendeentreprenörer för Länsförsäkringar i Skåne. Stefan
ansvarar för försäkringsskador och Fredrik
för nya kunder/projekt. Idag är nettoomsättningen runt 22 miljoner. Orderböckerna är
fulla och man ser fram mot utmaningen med
reducerat ROT-avdrag för privatpersoner. Av
pågående uppdrag kan nämnas renoveringen
av Stora Ryd, en herrgårdsbyggnad på dryga
600 kvm mellan Riseberga och Perstorp.

Hemsida till Er Byggare:

FOTO: ADAPT MEDIA

WWW.ERBY.SE
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kommittéer
MEDLEMSKOMMITTÉN

DAMKOMMITTÉN

JOACIM PETTERSSON (ORDF.)
ULF ÖHMAN, TORBJÖRN EKDAHL,
MARIE MADSEN, MAGNUS AUGUSTSSON

ANN CHRISTENSSON (ORDF.)
AGNETA ROBERTSSON, GUNILL A
NILSSON, BERITH SVENSSON, GUN
JOHANSSON, EVIE ANDERSSON

Vi i medlemskommiten anser nog att fram till
nu har det varit en fantastisk säsong. Golfveckan
blev tidigarelagd, ändå blev det en bra uppslutning
kring tävlingarna och arrengemangen på kvällarna. Och vädret kunde varit bättre. Även under
säsongen har det varit bra belastning på banan och
då i form av golfgäster det värmer gott att se att
parkeringen är full med bilar när man kommer
ner till klubben. Det känns som om det blåser nya
vindar på klubben. Alla man pratar med är positiva till banan, resturangen och krögarna. Inför
nästa golfvecka kommer vi i medlemskomiten att
arrangera acktiviteterna på kvällarna så TK kan
focusera på tävlingarna. Det finns mycket kvar av
säsongen med tävlingar och sköna helger med golf
nu när vädret verkar ha hittat hit till oss. Vi fortsätter med afterworken tills mörkret tvingar oss att
avsluta säsongen. Varje ojämn vecka kör vi.
Vill också passa på att tacka TK för positivt
sammarbete och nytänkande vad gäller tävlingar
och arrengemang. Vi i tävlingskommiten kommer
framgent att ha sittningar för att förädla nästa års
golfsäsong ytterligare för att på så vis kanske öka
på medlemsstatistiken och golfgäster. För oss är
det viktigt att alla trivs.
Joacim P.
HERRKOMMITTÉN
KARL-OLOV LÖÖW (ORDF.)
GÖRAN NILSSON, JONAS MÅRTENSSON

Tisdagsgolfen H 55+ & kvällsgolfen startade
den 7 april, veterantouren onsdagen den 8 april.
H 55 + & Veteranerna spelar nu på hösten och så
länge vädret tillåter till slutet av december. Många
medlemmar deltager på dessa dagar. Kvällsgolfen
för herrar är ännu inte avslutad och där har det
varit lite färre deltagare än andra år. Viktig del av
verksamheten för klubbsamhörigheten och inte
minst den sociala delen för medlemmarna.
Seriegolfen för herrar har klubben haft åtta lag
med i Skånes GDF, allt från åldersgruppen H 30
till H 75. Seriegolfen startade under april månad
för de flesta lagen och resultaten har både varit
upp & ner hittills, då serierna inte är slutspelade
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Dags att summera Damernas golfsäsong. Efter
en kall vår blev det en fantastisk fin sommar. Lite
färre damer har spelat i år på tis- och onsdagarna
men de som spelat har haft mysiga stunder. Golfresultaten har varit blandat, bra och mindre bra. Det
viktigaste är att ha en trevlig samvaro och det har
vi haft.
Vi gratulerar Evie Andersson som gjorde HIO
den 10 april 2015 på hål 4.
Våravslutning hade vi onsdagen den 1 juli.
Vi spelade då 9 hål golf och intog sedan en god
middag hos Nathja på Golfkrogen. När vi ätit
var det prisutdelning med bla. golfbollar till dem
som hade vunnit på onsdagar och de som blivit
etta och tvåa på tisdagar. Den tjej som fick flest
bollar, 7 st. var Mona Losell, god tvåa var Ellionor
Kronvall som spelat till sig 4 bollar.
Under golfsäsongen har damerna också hjälp
till att hålla snyggt kring Klubbhuset.
Den 30 september är det dags för Säsongsavslutning med prisutdelning. I skrivande stund vet
vi inte vem som går hem med segern, spännande
att se som alltid. Det blir ett stort prisbord att
välja på. Givetvis ska vi också inta en god måltid
som Nathja har tillagat, det blir en Buffé med
Italienskt tema.
vid denna tidnings tryckning, men kanske en ev.
serieseger för klubbens H 70/1 som deltager i Div.
2, näst högsta serien! Lagen har spridit god PR för
klubben & banan vid sina hemmamatcher och
bortamatcher under säsongen 2015.
KM i matchspel utgick 2015, då det är färre
& färre medlemmar som vill tävla i detta. Utflykt
med spel till Ystad GK har herrarna gjort även
2015 där Peter Svallin är klubbchef. Herrkommittén ( herrar +55 ) har hjälpt tävlingskommittén
som tävlingsledare vid klubbens golfvecka och
hjälper bankommittén med div. arbeten på banan
och klubbens byggnader för golfvagnarna &
El-bilarna.
Ordf. i Hk har deltagit på konferens för
kontaktansvarig till herrlagen på Öresund GK och
höstkonferens för samma på Bokskogen GK under
säsongen.

Efter många år i DK är det nu dags för oss,
Ann, Berith och Agneta att avgå. Vi tycker att det
har varit en rolig tid med många härliga minnen
från veckogolfen, utflykter, seriespel mm. Nu är
det dags för lite nya idéer, så vi önskar Evie A,
Gun J, Gunilla N. lycka till med DK.
Ann Christensson
JUNIORKOMMITTÉN
MARCUS LOSELL (ORDF)
TEDDY MELÉN (PRO)

Ännu en säsong till ända, efter mycket träning
och övriga aktiviteter. Träningen har i år bedrivits i
helgrupp under ledning av Teddy Melèn.
Även årets juniorledda tävling ”Yllefabrikens
flaggtävling” genomfördes under Golfveckan och
där intäkterna har gått till juniorerna. För dessa
pengar begav vi oss i år till Bakken i Danmark.
Som vanligt hade vi vädergudarna med oss även
denna gång.
Detta kommer vara mitt sista år som ordförande för juniorerna, vilket jag har tyckt varit
riktigt roligt, men tyvärr räcker tiden inte till för
även detta. Önskar alla inblandade lycka till i
fortsättningen.
Med detta vill vi tacka för det gångna året och
hoppas att vi ses på banan igen till våren.
Marcus Losell, Teddy Melèn
Ett 15-tal av herrar H 55+ har skött driving-rangen, bollplockningen under året och då
även sett till att fylla på vatten för bolltvättarna
ute på banan och tömt papperskorgarna.
Herrarna sköter vinterbanan med att hålla
vintergreenerna i toppskick och kommer även att
göra detta kommande vinter om vädret tillåter
spel!
Vad återstår då av 2015: Klubb-S-laget den
3:e oktober. En tävling för alla klubbens serielag
för herrar. H 55 är titelförsvarare. Damerna har
inte deltagit i seriespel 2015. Vintergolfen kommer som planenligt att starta 31:e oktober med
spel på lördag-söndagar över 9-hål och så klart
den traditionella annandag julgolf, 26:e dec.
” Otta” Lööw

TÄVLINGSKOMMITTÉN

BANKOMMITTÉN

INGEGERD JANSSON (ORDF)
KENNETH BERGVALL, RICKARD LINDSJÖ,
BODIL OLSSON, JOACIM PETTERSSON,
HANS VIEBKE, ANN-EVA ÅBERG

DAG FÅHRAEUS (ORDF.)
TORD L ARSSON, OTTA LÖÖW,
DANIEL NORD (HEAD GREENKEEPER)

Vi har under året genomfört 14 tävlingar,
varav 8 singel- och 6 par- eller lagtävlingar.
Deltagarantalet har varit bra på samtliga
tävlingar med GMLs partävling och avslutningstävlingen i topp med 94 resp 96 deltagare.
Totalt har vi haft ca 900 starter, däribland en
hel del från andra klubbar, vilket är glädjande.
Banan har varit i toppskick under hela säsongen, vilket har gett klubben ett gott rykte.
Den 15-18 juli stod klubben som värd för
Nationella seriespelet division 1 för damer. Tyvärr
blev det en del återbud och endast 5 lag kom till
start. När sista bollen kommit in på lördagen visade det sig att två lag hade exakt samma resultat,
Sölvesborgs GK och Kristianstads GK. Det blev
särspel mellan dessa båda lag, och efter första
särspelshålet kunde vi kora Sölvesborgs GK som
vinnande lag. Klubben gratulerar och önskar lycka
till i elitserien.
En nyhet för året var Connys Tour Championship, en singeltävling där herrarna spelade från
vit tee och damerna från gul tee. Denna tävling
blev mycket populär och lockade flera deltagare
från andra klubbar. En fortsättning är redan planerad till nästa år, och då räknar vi med ett ännu
större startfält.
Årets KM avhölls den 22 augusti med sammanlagt 42 starter fördelade på dam- herr- och
åldersklasser. Stort GRATTIS till årets klubbmästare Ann Christensson i damklassen och Marcus
Losell i herrklassen. I samband med KM avhölls
även en handicapklass.
När dessa rader skrivs (i soliga Spanien) återstår en tävling, Gåsagolfen, en singeltävling där
varje spelare får ha max 2 valfria klubbor + putter.
Tävlingskommittén vill framföra sitt varma
tack till alla som ställt upp som funktionärer på
årets tävlingar!
Stort TACK naturligtvis till alla våra välvilliga
sponsorer! Utan er hade vi inte kunnat genomföra
vårt tävlingsprogram.
Ingegerd Jansson

Som jag redovisade i vårnumret har vår
klubb träffat ett flerårigt skötselavtal av banan
med GML Sport AB. Vi har etablerat ett bra
samarbete och tillsammans med GML enats om
förbättringar som varit möjliga att genomföra
inom skötselavtalets ekonomiska ram. Inför säsongen hade vi ett antal möten för att planera för
vårens arbetsdag och en rad andra frågor.
När gräsväxten kommit igång på allvar
spelade vi hela banan tillsammans med Daniel
Nord och Marcus Fridh från GML varvid vi
diskuterade skötselåtgärder hål för hål. Vi har
följt upp verksamheten kontinuerligt, träffat
överenskommelser under hand eller när så krävts
vid formella möten.
Som medlem har du väl märkt att banans
samtliga hål nu klipps med semiruff längs fairways. Detta har införts bland annat för att bra
utslag på hål med starkt sidlutande fairway inte
skall straffas med att bollen rullar ut i klippt ruff.
Även snedslagna bollar på icke lutande fairways
får bättre ”chanser” att inte rulla ut i klippt ruff
eller värre.
Då det gäller klippningen runt greenerna
var den tidigare ganska varierande. Gräsets
längd varierade ofta mycket från green till green
både beroende på grund av växtbetingelser och
klippningsfrekvens och klipphöjd. Kraven har
därför skärpts på mer enhetlig klippning runt
greenerna. Detta för att slumpen med var bollen
råkar stanna inte skall få onödigt stark inverkan
på hur spelbar den blir. Också klippning runt
puttinggreen, övningsgreen och i anslutning till
klubbhuset har förbättrats dels av estetiska skäl
men också för att ge bättre övningsförhållanden
för chippning och andra närspelsövningar.
Från klubbens sida är vi mycket nöjda
med att GML varit tillmötesgående med dessa
förbättringar av klippningen. Banans skötsel
innebär inte bara klippning, bunkerskötsel ,
dressning av greener och klippning med mera.
Renhållning kräver frekvent tömning av papperskorgar. Nöjda spelare kräver vattenfyllda
bolltvättar.

Alla vi medlemmar är
skyldiga dessa ”idealister”
ett mycket stort tack!
De som ännu inte har golfklocka kräver avståndsmarkeringar. De som är trötta eller väntar
på att kunna ”slå” ut vill sitta bekvämt. De som
vill träna på drivingrange kräver att anläggningen
inklusive bollautomat är i ordning. Reception
av gäster med flera andra uppgifter måste också
skötas.
Alla dessa fysiska uppgifter sköter klubban
själv utanför ramen av skötselavtalet med GML
Ett antal eldsjälar har frivilligt tagit på sig att utföra dessa arbeten. Alla vi medlemmar är skyldiga
dessa ”idealister” ett mycket stort tack!
Dag F.

MARKNADSKOMMITTÉN
GÖRAN SJÖBLOM (ORDF.)
INGER EKSTRAND, KENNETH HJELM,
THOMAS ANDERBERG

Kommittén har fullföljt sitt uppdrag med
att engagera sponsorer till klubben men vi söker
alltid efter fler företag som skulle vara intresserade av ett samarbete. Alla tips är välkomna.
Klubbtidningen har genom ett gediget arbete lämnat ett bra tillskott till kassan. Vi tackar
alla i redaktionen och framför allt Kenneth
Hjelm och Thomas Anderberg som dragit det
största lasset med våra annonsörer. Ifall någon
känner sig manad att delta eller hjälpa till under
nästa säsong att hålla igång denna unika och fina
tradition att kunna synas bland folk utanför vår
egen sfär, så ber vi er kontakta oss.
Vi kommer som vanligt att avsluta säsongen
med vår sponsorgolf men kommer även att ha
två ”Temakvällar” där vi besöker Militärmuséet
den 8 oktober samt Snälleröds bränneri den 26
november tillsammans med våra sponsorer samt
annonsörer.
Varmt välkomna och tack för en bra säsong.
Göran Sjöblom
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mixen
Sponsorgolfen
Årets sponsorgolf genomfördes under fredagen
i strålande sensommar väder och på en golfbana i yppersta skick vilket de fina resultaten
vittnar om.
Dagen inleddes av klubbens nye ordförande Göran Sjöblom som hälsade välkommen
och informerade om klubbens verksamhet
säsongen 2015.
Därefter följde en presentation av företaget
GML-sport AB av Regionansvarig Marcus
Frid, som berättade om skötseln av banan och
framtiden på Ljungbyhed Park. Han ser positivt på framtiden för deras del. Klubbens Pro,

OddFellowgolfen
För tionde året i rad spelades denna tävling
här i Ljungbyhed för logerna i Helsingborg.
Tävlingen spelades som en Texas Scramble,
vilket gör att alla i respektive lag bidrar till
resultatet. Den duktige golfaren Alf Svensson
höll i trådarna. Vi tackar honom och alla som
bidrog till det fina prisbordet.

Det segrande laget Peter Svensson, Lars
Lundström och Börje Bäck tillsammans med
tävlingsledaren Alf Svensson.
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Teddy Mélen, presenterade sen sin verksamhet
och vilka tjänster han kan erbjuda klubbens
medlemmar och andra intresserade.
Deltagarna avnjöt sedan en uppskattad måltid
från klubbens golfrestaurang, som Nathja
Borgström med personal hade tillagat. Därefter startade dagens spel kl. 13.00.
Arrangemanget avslutades med en stor
prisutdelning i klubbhuset med skänkta
priser från olika sponsorer i klubben.
Det är en viktig del av klubbens verksamhet
att träffa och ha utbyte med klubbens sponsorer och klubben har planerat två temakvällar för sponsorerna i höst med besök på
Militärmuséet och Snälleröds bränneri inne
på Ljungbyhed Parks område.

Insän
dare

Kommer du ihåg Parneviks flyktingdikt från
förra vår- och höstnumren? Flyktingfrågan
har fått högsta aktualitet för oss i och med att
det nu bor ett hundratal inom området nära
klubbhuset. Det är ett s.k. transitboende som
ska omfatta upp till 7 dagar varefter de ska
slussas ut till annat boende. Vilken utmaning och chans för oss att aktivera dom och
kanske få nya golfspelare!
Vad jag fått veta så ser året annars ut att
gå runt för oss. Fler gästspelare men inget
SGF Super Camp som vi tidigare haft flera
år i rad. Välskött bana och utmärkt golfkrog
har tydligen lockat många och vi har fått nya
medlemmar från grannklubbar.
För fortsatt framgång krävs en inställning
som betraktar nya förutsättningar som utmaningar i stället för problem!
”Den optimistiske realisten”

Från skoluppsatser
GEOGRAFI: Havet är till stor nytta. Utan det
skulle man t.ex. inte kunna komma ut till alla
öarna i skärgården.
BIOLOGI: När vi ser ett föremål passerar ljus
in genom ögat och in i hjärnan, där det stora
mörkret råder.
PSYKOLOGI: De flesta anser nog att inlärningsförmågan är störst på dagen, men av egen
erfarenhet vet jag att man kan lära sig ett och
annat på natten också.

Juniorerna på Bakken
I år gick utflykten till Danmark och nöjesfältet Bakken. Tyvärr fick vi inte några bilder på
dom som var med men vi vet att vädret var
bra och deltagarna nöjda.

Vintertouren
KOM IHÅG ATT DEN

HIO 1

HIO 2

HIO 3 HIO 4

Kurt Madsen gjorde
HIO onsdagen den
10 juni 2015 på
Ljungbyheds GK
hål nr 15. Han använde en järn 7:a.

Torbjörn Davidsson
lyckades att med sin
träsjua slå bollen i hål
på 4:an. Hustrun Carina gjorde detsamma
på just detta hål i fjol!

Evy Andersson
gjorde Hole In One
på hål 4 den 10:e
april 2015.

Mathias Ohlström
gjorde HIO den 12 juli
2015 på hål 1 med en
järnsjua. Foto saknas
tyvärr.

7 NOVEMBER

STARTAR VINTERTOUREN MED
SPEL 9 HÅL LÖRDAGAR OCH
9 HÅL SÖNDAGAR.

Hur ser dina
vinterdäck ut?
Boka ditt
däckbyte
i tid! Välkomn a!
Klubbslaget
Denna tävling spelas mellan alla herrarnas 7 serielag. H 65-laget
vann före H 55 och H 45. Bästa brutto hade Marcus Losell och
bästa netto hans pappa Göte. Avslutning och prisutdelning genomfördes i samband med välsmakande lunch på vår uppskattade
Golfkrog.
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PRO´N HAR ORDET

Vår Pro Teddy Melén
Jag tänkte kort berätta om två absolut Sanna
solskens historier inom mitt område som golf
instruktör. Där är självklart många fler men
jag tar några färska i mitt minne.
VI KALLAR SPELARE ETT FÖR KALLE! Jag har
träffat Kalle många gånger på driving rangen,
då han är tränings flitig. Vi har hälsat och
växlat några ord under åren som gått. Kalle
har aldrig tagit någon lektion av mig, men
han såg ut att ha koll på läget. Jag hade sedan
en kväll ”kom och få lite hjälp om du vill” på
rangen. Kalle dök upp och vi pratade lite om
hans golfspel. Detta ledde till att han bokade
lektion 2 dagar senare. Vi träffades och Kalle
berättade att han var på väg att sluta spela då
spelet inte alls funkade. Jag fattade ingenting
- med den svingen, som såg så bra ut. Han
berättade vidare om sina 5 år av skitspel,

och sitt sökande via olika golf utbildningskanaler. 25 minuter senare utan ändringar
och 7 bollar slagna, skiljs våra vägar. En
vecka senare träffar jag Kalle på rangen och
är självklart nyfiken på hur det har gått. Kalle
svarar - tack Teddy, jag har inte spelat så här
bra på 5 år, och det är riktigt kul att gå ut på
banan. Vad gjorde vi då dessa 25 minuter?
All den träning och sökningar som Kalle
hade sökt sig, bekräftades eller dementerades
och Kalle fick utdelning för all den sving
kunskap han lärt sig. Detta var också en del
mental träning, och Kalle fick en så kallad
ketchup effekt.
- KUL!!!
SPELARE TVÅ KAN VI KALLA EVA. Denna

story
använder jag väldigt ofta som referens i mitt
dagliga arbete. Eva började för tre år sedan i
en nybörjarkurs, jag såg direkt att hon inte
hade det lätt för sig. Under kursens gång
pratade jag med Eva och fick henne att förstå
att alla kan lära sig att spela golf, men
vissa behöver längre tid på sig att öva.
Jag visste också att hennes man - vi
kallar honom för Göran - älskar att
spela golf, och ville väldigt gärna att
frugan skulle lära sig att tycka om

spelet. Jag pratade med dom båda och Eva
insåg att detta ska göras på rätt vis. Och hon
har sedan dess tagit en lektion c:a var tredje
vecka. I dag slår hon bollen bättre än dom
flesta damer hon spelar med och älskar spelet
golf. Göran såg självklart till att hon fick en
utrustning som gjorde det lättare för henne
att lyckas. Göran och Eva spelar i dag mycket
golf som glada pensionärer.
Jag har förmånen att uppleva mycket
glädje på rangen. Alla kan!

Ta en lektion! Det är alltid enligt dina
önskemål! Skapa mer spelglädje!
BÖRJA GOLFÅRET 2016
REDAN NU.
Jag har erbjudandet som är svårt att avstå.
6 lektioner för 1.600 kr. Detta kostar ordinarie 2.100 kr. Lektionerna kan även användas
under år 2016.
Förslag: ta 2 lektioner nu i höst, sug på
kunskapen under vintern, ta sedan resterande
4 till våren och få en bra start.
Hör också av dig om du är sugen på att
hänga med på en golfresa till våren.
Hälsningar från ”vardens bästa Teddy-PRO”

ERBJUDANDE

6 lektioner

1.600:2.100:-
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TÄVLING

Ryagolfen 2015
Den inofficiella klubbmatchen mellan Ljungbyhed och Rya arrangerades på Ljungbyhed lördagen den 19 september 2015.
Ljungbyhed vann herrarnas match med 52 slag d.v.s. de åtta Ljungbyhedspelarna hade i genomsnitt 6,5 slag färre än de åtta Ryaspelarna!
Även på damsidan var hemmaspelarna överlägsna och delade de två första platserna!

Herrar

Damer

LJUNGBYHED

RYA

Göran Nilsson

71 s

LJUNGBYHED

Stephan Hindemith

74 s

RYA

Mona Losell

37 p

Lena Ahl

32 p

Håkan Svensson

72

Erik Hallan

76

Ann Christensson

35

Britta Rundström

31

Göte Losell

74

Lars Ekolin

78

Irene Jansson

33

Irene Hallan

29

Lennart Jansson

74

Hans Rundström

78

Berith Svensson

32

Carina Fristorp

26

Thomas Anderberg

75

Per-Håkan Sundström 82

Ann-Eva Åberg

28

Gunhild Ekolin

25

Göran Svensson

77

Mats Ahl

84

Agneta Robertsson

25

Kristina Sundström

25

Sune Persson

78

Lars Ohlsson

86

Annette Nilsson

24

Evy Hindemith

21

Ingemar Sjunnesson

79

Arne Lindström

94

Wera Sandberg

23

Karin Ohlsson

17

Summa

600 s

652 s

Summa

238 p

205 p

Vamndringspriser för:

Vandringspriset för:

Bästa brutto: Håkan Svensson Ljungbyhed, 85 slag

Bästa dam: Mona Losell Ljungbyhed, 37 p

Bästa netto: Göran Nilsson Ljungbyhed, 71 slag

Saknar Du
LEDSTÅNG?

Vi tillverkar efter
Dina önskemål.

TRÄNING PÅ DINA VILLKOR
- ÖPPET DYGNET RUNT

Dagskort 189kr/mån!
Dygnet runt 249kr/mån!
(Gäller vid tecknande av årskort. Medlemsavgift tillkommer)

Dygnet runt 349kr/mån!
(Utan bindningstid. Medlemsavgift tillkommer)

n in!
Välkomme
Välkommen med Din förfrågan!

Vi finns på följande orter:
Lund Porfyrvägen 5
Eslöv Per Håkanssons väg 38
Bjuv N. Storgatan 10
Åstorp Torggatan 15
Ljungbyhed Ljungbygatan 22

PAR FRI
KE
AN VID A RING
L
L
GN LA
ING
AR
!

ÄG

Tel. 010-495 24 24

E-mail:jonsson.ledstang@telia.com

0435-44 02 02 Ljungbyhed

www.jonssonsledstang.se

För mer info: www.studioaktiv24.se
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Snälleröd snaps
– Ekologisk snaps
SNÄLLERÖD SÄTERI HAR ANOR FRÅN 1791. HÄR HAR MAN BRÄNT
BRÄNNVIN FRÅN 1901 FRAM TILL 1971. FAMIL JEN BERNTSON BOR SEDAN 1962 PÅ SÄTERIET.
Eric Berntson är uppväxt i dryckesbranschen. Hans far, Bror-Eric, började
som vinimportör. På 70-talet fick man på
golfklubben i Ljungbyhed inmundiga olika
sorters drycker som Bror-Eric bjöd på efter
klubbens golftävlingar.
Eric och hans bror Johan började importera kryddat brännvin från olika brännerier.
Efterhand växte en tanke fram hos Eric att
producera eget kryddat brännvin.
1991 satte Eric igång att experimentera
och testa sig fram. Allt skulle vara lokalt odlat
och ekologiskt. Produktionen skedde främst
i Danmark ett par år, tills tillverkning av
brännvin släpptes fritt i Sverige. 2011 kom
bränneriet på gamla flygets område igång
med egen tillverkning.
Man macererar kryddorna i macerationstankar. Kryddorna sänks ned i linnepåsar tillsammans med etanol som köps utifrån
och blandas med vatten. Därefter görs själva
destilleringen på andra ställen. Snälleröd ger
namn åt produkterna på svenska marknaden.
Snälleröd producerar idag fem olika sorters brännvin på svenska marknaden samt två
vita julglögg. Produkterna säljs till Systembolaget och till ett antal länder i Europa. Cirka

100.000 fempack med fem centliters flaskor
tillverkas per år.
2015 såldes varumärket till Arcusgruppen. Arcus Sweden AB har hand om distribution och försäljning.
Kuriosa, 2013 tog man fram ett jubileumsbrännvin till H.M. Konungens
jaktklubb.

Eric sitter med i Spritakademin som arbetar för bättre sprit
och bättre spritkultur i Sverige, på Stol 4. I akademin sitter
ett flertal kända personer i Sverige, bl.a. Ernst Billgren,
Steffo Törnqvist och Louise Hoffsten.

Kontoret i Klippan får ny adress!
Den 11 december – lagom till jul, hittar du oss i nya lokaler på Storgatan 38.
Välkommen.
handelsbanken.se/klippan
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DANIEL NORD - HEAD GREENKEEPER

Oj, vad tiden går …
JA, NU ÄR DET SNART HÖST IGEN. IBL AND FÖRSTÂR MAN INTE VAR
TIDEN TAR VÄGEN. MEN DET ÄR VÄL SÅ ATT HAR MAN FULLT UPP
HEL A SÄSONGEN SÅ REFLEKTERAR INTE RIKTIGT ÖVER TIDEN.
Säsongen över lag tycker jag har varit bra,
lite sämre väder än vad vi har vant oss vid de
två tidigare somrarna, men i år har det ändå
varit en normalsommar. Det var ju inte förrän i Augusti som det riktigt fina och varma
vädret kom.
Det var ett par hektiska veckor för oss
under vecka 28 och 29, med tävlingar i
nästan 2 veckor i sträck. Detta är inte det
enklaste, att pressa banan så länge kan göra
att man stressar tex greener och riskerar att
få en hel del skador och sjukdomar, men jag
tyckte vi lyckades bra över lag. Golfveckan
flöt på bra, och killarna på banan gjorde ett
riktigt bra jobb och presenterade en riktigt

bra bana. Och det blev ju en hel del fina
resultat under tävlingsdagarna.
Veckan efter så var det dags för damtävling i fyra dagar, samt en inspelsdag. Det blev
ytterligare en vecka med tidiga morgnar och
sena kvällar. Men vad jag har förstått så var
spelarna mer än nöjda, och det är jättekul
att höra. Och vår förhoppning är ju att dessa
samt greenfeegäster sprider detta så att vi kan
se fram emot en ännu större belastning på
banan inför nästa säsong.
Just som jag sitter och skriver detta i
slutet av Augusti, så är det lite pusslande med
personalen, det är alltid svårt att veta hur
hösten kommer att se ut. Blir det som i fjol,

med en väldigt mild höst och vinter då det
nästan växte hela tiden, ja då måste vi ju ha
personal för att klara av detta.
Samtidigt kan det ju vara så att säsongen
nästan är slut i oktober. Ibland skulle man
vilja se in framtiden för att kunna få till en så
bra planering som möjligt. Men det kommer
ju att visa sig och jag tror att vi kommer att
klara av denna hösten och vintern också på
något sätt.
Vi kommer att fortsätta att hålla öppet
våra ordinarie greener så länge och så mycket
det går under höst och vinter, precis som
förra året, då det visade sig att det funkade
väldigt bra, med ytterst små skador och slitage.
Men som sagt det är ju alltid vädret som styr
detta, och det får framtiden utvisa hur det
kommer att bli.

– 10% rabatt för medlemmar i Ljungbyheds GK –

Öppettider: Mån - Fre 7 – 17, Lör - Sön 7 – 15
Skolgatan 2, 260 70 Ljungbyhed
Tel. 0435-44 17 22
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CANVAS

BILDEKOR
7 års GARANTI

på din “favorit”
Från fotografering
till färdig tavla på
canvasväv.
Uppspänd på kilram.
Storlekar upp
till ca 1,5 m.

SKYLTAR
Storg. 7 LJUNGBYHED 0435-44 10 80

engmansidedesign@telia.com

Trädgård
Städ
Bygg
EL
Måleri
Där service är mer än ett ord

Där Service är mer än ett ord
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På SUJHT"VtoShop arbetar vi eGter:
RÄTT reservdeM i RÄTT tid
och UJMM3ÄTT pris!
StorgaUBOttMÌOEBHGrFEBH MÚrEBH
wwwTUJHTBVtoshop.se

Golf är mycket

underskattat som friskvård

VI HAR STÄMT MÖTE MED ASTA OCH HENRY WERNBERG EN HÄRLIG
SENSOMMARDAG, FÖR EN LITEN PRATSTUND INNAN DE SKA BEGE
SIG UT PÅ ÄNNU EN GOLFROND. PARET KOMMER LEENDE EMOT OSS
MED RASKA STEG, ELEGANT KL ÄDDA FÖR GOLFSPEL. VI SL ÅR OSS
NER I KLUBBHUSET OCH VÅR INTERVJU TAR SIN BÖRJAN.
AV ANN-EVA ÅBERG & JOCHUM JOHANSSON

När började ni spela golf och varför?
– Det var i juni 1961 då vi var nyblivna
föräldrar, mitt under vår semester, som jag
föreslog Henry att han skulle börja spela golf
för att få lite avkoppling från allt hushållsarbete han ställde upp med. Henry tog lektioner och upptäckte att golf var väldigt trevligt.
Sedan blev det uppehåll några år eftersom
Henrys arbete tog mycket tid i anspråk, men
Henry har varit medlem i F5GK/Ljungbyheds GK hela tiden sedan 1961. Själv hade
jag i åtanke att börja spela golf när vår yngste
son slutat gymnasiet, men det blir inte alltid
som man tänkt sig, så mitt golfspelande tog
fart först när jag pensionerade mig, svarar
Asta och Henry nickar instämmande. Asta
tillägger
– Tack vare golfen har jag numera en
utmärkt kondition, det var lite si och så med
orken tidigare.
Har ert golfintresse tagit er ut på resor?
– Vårt golfspel har varit och är en njutning, vi har deltagit i golfresor till bl.a.
Florida, Spanien och Italien. Dessutom har
vi spelat ett antal golfbanor här hemma i
sällskap med goda vänner, svarar Henry.
Hur många golfset har ni slitit ut?
– Det är set nummer tre för oss båda, om
vi ska räkna våra set som försvann på en resa
till Florida. Vi skulle rationalisera och köpte
ett stort rese fodral som det gick att stuva in
två golfbagar i. Vi reste från Stockholm, och
checkade in resebagen. Samtidigt som vi avlämnade klubborna vid ”skrymmande bagage
disken” lämnade en herre in, ett litet tunt
resefodral. När vi skulle hämta våra klubbor

tänker vi fortsätta med många år framöver,
säger Henry.
Asta och Henry är goda förebilder på vår
klubb samt levande bevis på att golfspel berikar och förgyller livet oavsett ålder. (Asta
firade nyligen sin 90 årsdag.)

vid ankomst till Amerika, ja då fanns det bara
ett litet tunt resefodral kvar vid bagage utlämningen, någon annan hade burit iväg med vårt
stora fina rese fodral och vi var utan golfklubbor. Idag kan vi skratta åt eländet men just då
var det inte speciellt roligt, säger Henry.

Har ni något mer att tillägga om golf?
– Golf är mycket underskattat som
friskvård, det vore inte en dag för tidigt om
politiker och andra i bestämmandeposition
fick upp ögonen för detta faktum och befrämjade golfen.

Har ni några favoritklubbor?
– Favoriten i bagen är min trätrea, svarar
Asta.
– Min favorit är järntrean tätt följd av
järnåttan, konstaterar Henry.

Vi tackar för den trevliga, mycket positiva
pratstunden och önskar lycka till.
Asta och Henry hämtar sina golfvagnar
(inga el-vagnar), de har en bokad start tid att
passa.
Vi blir stående för att se, när Asta och
Henry slår ut från första tee, snygga swingar,
en snabb spänstig promenad fram mot green,
en chip in på green, en kort putt och Henrys
par är klart. Astas första putt smet förbi hålet
men putt nummer två går i hål.
Helt underbart att se, två så alerta golfare,
födda i mitten av 1920 talet som skyndar
vidare mot nästa hål.

Hur håller ni er så spänstiga?
– Vi har en stor trädgård som jag sköter
så gott som ensam, men när det ska grävas
så hyr jag in hjälp numera. Tillsammans
tar vi långa promenader under vintern, fast
egentligen är det inte lika roligt att promenera utan en golfboll framför sig, men
röra på sig måste man. På sommaren spelar
vi golf en till två gånger per vecka och det
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Föreningsbrev
Ljungbyheds Golfklubb
Monumentvägen 2
264 51 Ljungbyhed

KALLELSE TILL

ÅRSMÖTE HÖST

ONSDAGEN DEN 25 NOV, 2015 KL 19.00 I KLUBBHUSET
DAGORDNING

Mötets öppnande
1.

VAL av ordförande samt sekreterare för årsmötet.

2.

FASTSTÄLLANDE av röstlängd för årsmötet.

3.

FRÅGA om årsmötet behörigen utlysts.

4.

FASTSTÄLLANDE av dagordning för årsmötet.

5.

VAL av två (2) justeringsmän, som jämte ordförande skall justera årsmötets protokoll och
fungera som rösträknare.

6.

FASTSTÄLLANDE av antalet ledamöter kommande verksamhetsår

7.

EKONOMI OCH VERKSAMHETSPLAN
7.1 Behandla verksamhetsplan för år 2016
7.2 Behandla budget för år 2016
7.3 Behandla medlemsavgifter för år 2016
7.4 Fastställa årsavgifter och budget.

8.

VAL
8.1 Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
8.2 Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år. Kompletteringsval av styrelseledamöter
för en tid av 1 år.
8.3 Val av 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
8.4 Val av 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
8.5 Utse kommittéordförande.
8.6 Val av 2 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
(Styrelsen utser ytterligare 1 ledamot att ingå i valberedningen). Valberedningen förbereder
jämväl 8.5
8.7 Val av ombud till GDF-möte.

9.

FÖRSLAG/MOTIONER
9.1 Styrelsens förslag
9.2 Inkomna motioner

10. ÖVRIGA FRÅGOR
11. MÖTETS AVSLUTANDE

DIREKT EFTER ÅRSMÖTET HÅLLS BOL AGSSTÄMMA
I L JUNGBYHEDS GOLFSERVICE AB
De handlingar som enligt stadgarna ska anslås före årsmötet finns att tillgå i klubbhuset fr.o.m. 2015-11-10
Motioner (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet (4/11) Styrelsen ska till
årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.
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