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Vardagar kommer den i regel att vara obemannad men under helgerna kommer det
oftast att finnas någon som tar emot dig. Du
kan alltid nå klubben på telefon mellan kl.
08.00 och 14.00. Se nedan!
SERVERINGEN

Vi har glädjen och nöjet att för tredje året i
rad ha Nathja och hennes medarbetare som
sköter Golfkrogen på ett utmärkt sätt och
lagar god mat!
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Ring gärna innan du skickar något.
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KONTAKT

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

GREENFEE

Betalning ska kunna göras i Golfterminalen.
OBS! Spelar du med en medlem i klubben
så får du 100 kr rabatt! För större sällskap
lämnas också rabatt. Ring i förväg för tidsbokning och besked om rabatt.
SCOREKORT M.M.

Golfterminalen kan skriva ut scorekort på
vilket det anges var du har slag. Anmäl dig
alltid i terminalen innan du spelar.

Vill du ha golfbil så kontakta klubben minst
en dag i förväg. Med läkarintyg är det 50
kronor billigare.

Vi hyr ut

Till drivingrange vill vi helst att du köper
polletter eller laddar en magnetknapp, som
du kan ladda med valfritt antal bollar.

industri-, kontors- och affärslokaler
samt lägenheter i Klippan, Ljungbyhed,
Östra-Ljungby och Perstorp.

DIVERSE

Vet du att fullbetalande medlemmar i andra
klubbar kan köpa en spelrätt för hela året för
1.500 kronor!
Gå in på hemsidan då och då för att hålla dig
uppdaterad.
Tel. 0435 - 71 94 11
www.dahlfastighetsab.se
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

HEJ ALL A GOLFARE OCH
ÖVRIGA L ÄSARE

Den nya styrelsen har nu konstituerat
sig och haft sina första möten.
Då alla ledamöter, utom en, är nya
kommer det nog att ta lite tid innan
vi blir varma i kläderna. Jag är optimistisk och har fullt förtroende för
mina medarbetare. Vi har uppdaterat arrendeavtalen med markägaren
Ljungbyhed Park och ska se över
återstående avtal.
Här några punkter som kan vara av
intresse:
1. Klubbtidningen, som du håller
i, återuppstod efter ett år i träda och
detta är det första numret i år.
I höstnumret kommer det att finnas
utrymme både för inlägg från dig och
ett fåtal platser för ytterligare annonser. Om du besöker klubben så får du
gärna ta med något ex.
2. Som du kanske redan sett så har vi
fler tävlingar än i fjol tack vare förra
kommitténs arbete. Vi välkomnar
såväl egna medlemmar som utomstående. I den första tävlingen var det
många deltagare och flera från andra
klubbar. En ny Tävlingskommitté

kommer att rekryteras och styrelsen
avser att med hjälp av ideella krafter i
klubben genomföra programmet som
det ligger.

3. Klubben kommer att prioritera skötseln av banan och försöka
bemanna receptionen. I första hand
under helgerna och när det är många
bokningar.Vad gäller skötseln så har
vi fått en synnerligen kvalificerad
greenkeeper i Frank Carr. Läs mer om
honom längre fram i tidningen.
4. Vi kan rekommendera vår Golfkrog, som drivs av Nathja och hennes
medarbetare Lisa och Sofie. Läs mer
på nästa uppslag.
Nu har säsongen startat och vi gratulerar Jonas Blixt och hans partner
till vinsten i Floridas PGA-tävling,
Alex Norén till PGA-mästerskapet på
Wentworth och SGF till valet av en
kompetent kvinnlig ordförande.
Jag hoppas du också når
framgång i ditt spel och att
du kan njuta av det sociala,
Golfkrogens utbud och
naturupplevelserna i
Söderåsens skugga.
/ Thomas

Sp ldax

SPOLDAX AB

Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg

Tel. 042 - 453 83 83
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VI ÄR NU INNE PÅ VÅRT TREDJE ÅR OCH DET FINNS MYCKET ATT BERÄTTA OM UTVECKLINGEN UNDER DENNA
TIDSRYMD. VI HAR UTVECKLAT OSS TILL EN VÄL FUNGERANDE RESTAURANG.

GOLFKROGEN
LJUNGBYHED

NATHJA: Jag hade inte föreställt mig att den
skulle bli så populär som den är idag. Jag
förstår att det är så ”Ljungbyhedarna” vill ha
det. Torsdagarna har efterfrågan varit störst.
Vi lyssnar alltid på nya idéer och vad folk vill
ha. Vi ser fram mot många år som ägare till
Ljungbyheds Golfkrog. Lisa har varit med
nästan från starten och har alltid ett välkomnande leende på läpparna. Vi är således två
personer som arbetar tillsammans och har
det roligt.

Men som den entreprenör jag är så tänker jag
mycket på framtiden. Ett önskemål är att få
altanen omarbetad så att man kan sitta där
långt in på höstkanten och se på dom som

puttar på greenen utanför eller spelar 18:e
hålet. Vi önskar också få några stolar och
bord på solsidan (framsidan av klubbhuset)
så man kan sitta där och njuta sitt kaffe.
Det ska bli kul att få jobba med den nya
styrelsen – nytt blod och vi ser fram mot ett
bra samarbete.
LISA: Golfkrogen är en rolig arbetsplats. Det
är rätt så flexibelt så länge man sköter sig.
Arbetstiderna är bra och går att kombinera
med min sons skolgång och mina hundar.

Jag har faktiskt roligt på arbetet och träffar
många trevliga människor bland annat när
vi har olika sällskap och evenemang både i

Vi har en dröm
I DEN SENASTE UTGÅVAN AV KLUBBTIDNINGEN GJORDES EN
INTERVJU MED ASTA & HENRY WERNBERG. I DENNA UTGÅVA BLIR DET
REPRIS MEN MED 2 AV VÅRA JUNIORER ALEXANDER LINDAHL & ELIAS
LOSELL, 14 RESPEKTIVE 13 ÅR GAML A.

bottenvåningen och på övervåningen. Den
ena månaden är inte lik den andra och omväxlingen är stimulerande.

Det är lördag eftermiddag en blåsig dag i
slutet av april, klockan är 14, vi slår oss ner i
Klubbhuset och vår intervju tar sin början.

Många påstår att det inte är bra att kompisar
jobbar ihop men jag tror det är en fördel för
Nathja och mig. Visst kan vi ibland vara oeniga om ett eller annat men eftersom vi kan
tala om det så stärker det vår relation och gör
oss till ett par som klarar det mesta. Jag har
fått höra av många att jag alltid har ett leende på läpparna och att jag vuxit som person
så när jag säger att jag egentligen är blyg är
det inte många som tror mig. Men jag får
tacka arbetsplatsen för denna utveckling.

Hej Alexander & Elias hur länge har ni
spelat golf och vad fick er att börja?
– För cirka 3 år sedan anmäldes jag till
juniorträning hos Teddy (vår Pro). Alla i
min familj spelade golf så då ville jag oockså
prova på, säger Alexander.
– Jag var med på juniorträningen första
gången förra året svarar Elias, innan dess
tränade jag med min pappa. Anledningen var
och är att hela min familj finns på golfbanan,
så det blev naturligt att jag följde med.
Hur såg era första utrustningar ut?
– Golfklubbor fick vi långt innan vi deltog i
träningen, vi fick båda 4 st pyttesmå klubbor
och en liten liten bag, svarar båda och ler.
Idag har vi både nya klubbor och vagnar som
är anpassade till oss.
Har ni några favorit klubbor?
– Mina absoluta favoriter är järn 7 och järn
9, säger Elias. Alexander
– Håller med, säger järn 7 och järn 9 med
tillägg av hybriden.
Ni är ofta på drivingrangen, hur hinner ni?
– Jo det blir det tid till efter skolan och läxläsning, säger Alexander.
– Vi har ju våra bagar och vagnar i vagnboden, så då behöver inga föräldrar köra oss för
det går ju bra att cykla hit, fyller Elias i.
Hur ofta hinner ni spela golf ?
– Under terminerna blir det träning i veckorna och spel på helgen, svarar Alexander.
– Men på sommaren, då är vi här så ofta vi
kan och jag spelar minst 3-4 gånger i veckan,
säger Elias.
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– Jag spelar nog 4-5 gånger i veckan under
sommren, säger Alexander.
Vad har ni för framtida planer?
– Mina planer är att träna av bara sjutton,
så jag kan söka in på ett golfgymnasium
med siktet inställt på golfproffs, kanske gå
på college i USA. Plan B, är Fordonslinjen
för att få designa och bygga en super-snabb
bil, säger Alexander. Elias instämmer med
Alexander, här ska tränas som bara den så jag
kan söka in på ett golfgymnasium och sikta
på golfproffs
– Plan B för mig är Bygg linjen, det ligger
ju liksom i släkten, säger Elias.
Har ni något att tillägga om golfen?
– Ja, svarar båda enstämmigt. Vi har båda
varit med i tävlingar, men vi spelar inte
singel tävlingar, det kan kännas lite nervöst
att spela med äldre och det kan vara svårt att
veta vad man ska prata om. Så vi önskar att
fler undomar fick upp ögonen för golfspelet
och upptäcker hur kul det är. Vi har faktiskt
en dröm om att det fanns så många ungdomar, att vi kunde arrangera After School golf

AV: ANN-EVA ÅBERG
FOTO: JOCHUM JOHANSSON

tex. var eller varannan fredag eftermiddag. Vi
skulle gå ut och spela 9 hål och sedan kanske
några snälla föräldrar kunde hjälpa oss med
korvgrillning efteråt. Så att vi något yngre
också kunde umgås på och vid golfbanan
som ni lite äldre har möjlighet till på tisdags& onsdags golf och After Work.
Intervjun är slut och jag tackar Alexander
och Elias för att de ville ställa upp. På väg ut
ur Klubbhuset vänder sig Alexander om och
tillägger.
– Det finns en sak både Elias och jag tycker
du kan skriva om, det är att alla borde lära
sig att laga nedslagsmärken på greenerna och
lägga tillbaka uppslagen torv på fairway, för
vi ska vara rädda om vår golfbana.
Jag håller med och ser fram emot att vi
får ännu fler lika kloka, artiga och trevliga
ungdomar som Alexander och Elias som
medlemmar hos oss. De unga herrarna är
ett utomordentligt gott föredöme för golfen.
Visst vore det härligt om deras drömmar går
i uppfyllelse.
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kommittéer

Vintertouren

VINTERTOUREN 2016 2017 STARTADE DEN 5 NOVENBER 2016 OCH MAN SPELADE TILL DEN 26 MARS 2017.

TÄVLINGSKOMMITTÉN

HERRKOMMITTÉN

JUNIORKOMMITTÉN

Ersättare för den avgående kommittén är på
gång. Den gamla har lagt Tävlingsprogrammet för 2017 och det återfinns på hemsidan.

KARL-OLOV LÖÖW (ORDF.)
GÖRAN NILSSON, JONAS MÅRTENSSON,
MAGNUS JÖNSSON, THORBJÖRN DAVIDSSON

GLENN L JUNGKVIST (SAMMANKALL ANDE)
TEDDY MELÉN (PRO)

Första helgen i maj stod klubben som värd
för SGF Seniortour för damer 30, 50 och 60.
Den första klubbtävlingen är också genomförd med många deltagare.
Ingegerd Jansson samordnar de som anmält
sig som funktionärer på Nordea Masters, på
Barsebäck.
Vi hoppas på ett lika stort – eller större - deltagande på våra tävlingar.
Du hälsas välkommen att delta.
BANKOMMITTÉN
TORD L ARSSON (SAMMANKALL ANDE)

Herrkommittén kommer att ha samma inriktning under 2017, som 2016 med att man
ansvarar för tisdagsgolfen, H55+ & kvällsgolfen och för genomförandet av den traditionella Annandag Jul-golfen. Vintertouren på
lördagar-söndagar.
Herrarna kommer att ha 6 serielag 2017 med
i Skånes GDF serier, åldersgrupperna från H
40 till H75. Man avslutar seriesäsongen med
Klubb-S-laget, lördagen den 29 september.
Ev utflykter till andra banor planeras också
för som man gjorde under 2016 till Ystad
GK och Bjäre GK.

Målsättningen är att banan ska vara i ännu
bättre skick och vi har haft och kommer
att ha regelbundna möten med GML, som
sköter banan.

Herrarna ansvarar också för bollplockningen
på driving-rangen och en arbetsgrupp ur
dessa hjälper bankommittén med diverse
jobb på banan och nytt för 2017 är att man
kommer att stå för finklippningen runt träd
& banskyltar på banan enligt avtal med
GML-Sport AB.

Vår greenkeeper Frank Carr är mycket
kunnig och arbetsvillig men det är Kristoffer
Palmlund som är ansvarig från GML.

Nya medlemmar som kommer att förstärka
herrkommittén under 2017 är Torbjörn
Davidsson och Magnus Jönsson.

Tyvärr har man haft problem med både ruffklippare och bunkerkratta men när du läser
detta är säkert bägge problemen lösta.

All information om kommande verksamhet
hittar man på klubbens hemsida, under
fliken, klubben-herrkommittén.

JANNE SKOGLUND, KURT MADSENM
HANS POMMER

Träningen är i full gång och glädjande att
åtminstone 4 nya juniorer tillkommit.
Det planeras utflykter och matcher i samarbete med Lydinge GK.
Det genomförs en juniortävling under golfveckan och också en

UNDER DENNA TID GENOMFÖRDE MAN 38 SPELOMGÅNGAR/HELGER FÖRDELADE PÅ ÖVER 500 STARTER.

Ingen omgång har inställts pga vädret eller
annan orsak, vilket är ovanligt. Man har
också kunnat spela på ordinarie greener
större delen av touren.
C:a 50-talet medlemmar har någon gång
deltagit på vintertouren och snittet har legat
på 15-talet spelare, som mest var man 23 st
och lägst 4 spelare! 35 spelare har varit på
prisplats någon gång.

Total segrare för tredje året i rad var Johan
Nilsson, Woodlands Gk på fina 830 p före
hemmaspelarna Magnus Jönsson, Torbjörn
Davidsson, Rickard Lindsjö och Göran
Svensson.
Stor avslutning hade man söndagen den 26
mars med prisutdelning och samkväm från
Golfkrogen.

Man startar sommar säsongen på tisdagen
den 4 april för herrarna, H 55+ och kvällsgolfen.
Herrarna kommer också att deltaga med
serielag i Skåne-serierna H40, H50, H60,
H70 och H75

/ Otta

”Prova-på-dag” måndagen den 17/7 mellan
kl.11.00 – 13.00. Det gäller alla åldrar och
kön. Dessutom inkluderas ett erbjudande om
rabatterad lunch den dagen.
Vi ser gärna att fler barn och barnbarn
kommer!
DAMKOMMITTÉN
EVIE ANDERSSON, GUNILL A NILSSON,
LENA NORLUND

Damerna spelar tisdagar och onsdagar. Tisdagar med första start 8,45 (kan bli ändring
av denna tid i maj) Onsdagar med första start
17.00 Alla damer är välkomna att spela både
tisdagar och onsdagar oavsett HCP och ålder.
Vi planerar att ha någon form av samarbete
med Perstorps damer under säsongen. Någon
gång aug/sept gör vi vår årliga utfärd till
någon annan golfklubb. Under säsongen har
även damerna till uppgift att hålla snyggt
runt klubbhuset och omklädningsrummen.

MARKNADSKOMMITTÉN
THOMAS ANDERBERG (SAMMANK)
ANN-EVA ÅBERG, KENNETH HJELM,
JOCHUM JOHANSSON, SVEN JOHANSSON, GÖRAN SVENSSON (ADJ)

Denna kommitté är också redaktionen för
den klubbtidning som du håller i.
Avsikten är att komma ut med ett höstnummer efter säsongens slut.
Vi ansvarar också för kontakter med sponsorer och tar gärna emot tips på presumtiva
sådana.
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Cooking is like golf.
You just slice it, chip it
and put it on some greens.
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Mixen

PRO´N HAR ORDET

Samma PRO
Golfklubbens styrelse vill härmed framföra
ett stort tack till er alla som deltog denna
dag och hälsa alla gäster och medlemmar
välkomna till Ljungbyheds GK och dess fina
golfrestaurang säsongen 2017. / Otta

Tidningen är återskaffad hos oss på Ljungbyhed. Ett trevligt inslag med all nätverksamhet som pågår runt omkring oss. Tänk på
nostalgin som Masters ger oss varje år, med
de gamla leaderboards, och priserna på allt på
plats samma priser som på 60-talet.
Det kanske var bättre förr?
Men vi blickar ändå framåt här på Ljungbyhed! Med en stundande säsong framför oss.

SÄSONGENS
FÖRSTA
KLUBBTÄVLING

Jag (Teddy PRO) har nu varit här i ett flertal
år, och ser framemot ännu fler. Jag trivs som
fisken i vattnet på klubben, och brinner
verkligen för mitt jobb.
Jag tycker bara det är lite synd att inte fler
kommer och tar ett par lektioner, då jag
garanterat kommer att göra dig mer effektiv
resultat mässigt på banan och kanske kommer du att ha lite roligare.
Jag kan ge hur många exempel på hur jag

ARBETSDAG DEN 1 APRIL

Succé: Drygt 40 talet medlemmar kom till
klubbens arbestsdag på lördagen den 1 april
! Bankommitténs ordförande Tord Larsson
och hans medhjälpare i kommittén hade i
samråd med GML Sport AB gjort upp arbets
plan för denna dag. Man utförde arbete som
intagning av vinter tee, räfsning ute på banan
& parkeringen, städning av klubbhuset,
fönsterputsning, plantering av blommor runt
klubbhuset, uppsnygning av avståndsmarkeringar och banmarkeringarna, nya flaggor

hissades, vägarbeten utfördes, bollplockning med vattentvätten är igång, bänkar &
bolltvättar är utplacerade, ja allt är klart att ta
emot såväl medlemmar som gäster till en fin
golfbana inför säsongen 2017.
Dagen avslutades med en 9-håls tävling och
före den hade klubbens grillmästare Thomas
Landgren bjudit alla deltagarna på grillkorv
från grillen med dryck som tack för deras
insatser på arbetsdagen.

Ett lyckat arrangemang med många
deltagare.
Nedan ses vinnaren i A-klassen Camilla Remstedt från S:t Arild tillsammans
med tävlingsledaren Hans Viebke, ERBY´s ekonomiansvarige Carl von Post
och byggherren själv, Stefan Lindkvist.
Dessutom ett gruppfoto på de deltagare som stannade över prisutdelningen.

dagligen ser hur det lyser upp ”Aha” i ögonen
på folk. Alldeles för ofta får jag höra – varför
gjorde jag inte detta tidigare?
Jag kan ta ett par färska exempel:
En dam kommer och det vi kommer fram till
var att flytta vänster hand lite, och då kommer kommentaren – Oj, var det jag?
Hon slog 15m längre med sin järn 7:a!
En herre som var med på en närspelskurs,
ändrade jag viktfördelningen på, och han
tackade så mycket för just denna lilla förändring, hans pitchar blev som han ville.
Många gånger är det en nästan inte märkbar
förändring som gör SÅ stor skillnad.
Jag försöker att inte förändra svingen för
mycket, utan jag förädlar den istället med
små medel.
I år kanske det är din tur att unna dig själv
ett par lektioner, eller hoppa på en kurs.

Ring Teddy

0708-25 98 25

Smörgåsbord

Vårt stora skånska smörgåsbord står framdukat
lördag och söndag kl 11.30-16.30. Pris 345:-

Konferenspaket

Dag- och övernattningskonferens.
Hotel och konferens för 100 pers.

Weekendpaket

från 875:-/person inkl. smörgåsbord eller 3-rättersmeny.
Golf-, kanot- och dressinevenemang

Spångens
Gästgivaregård

tel 0435 - 44 00 04
Ljungbyhed www.spangen.se
Öppet:
Mån 11.30-14.30
Tis-Lör från 11.30
Sön 11.30-18.00

Övrig tid efter överenskommelse

Franks bunker - På eget initiativ har Frank förbättrat
högerbunker vid 12e green.
Vi tackar.
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GML SPORT
ÄNNU EN NY golfsäsong börjar ta fart och
i och med detta är även GMLs personal på
plats. Arbetet i år kommer att ledas av Frank
Carr. Frank har över 20 års erfarenhet av
banskötsel, främst på brittiska öarna, men
gör sin 4e säsong hos GML. Vid sin sida
har han även Danielius som gör sin andra
säsong på Ljungbyhed. För att ytterligare
stötta Frank och Danielius kommer även Per
Ola att synas på banan i GMLs kläder lite
till och från. Per Ola kommer närmast från

Olympia där han var ansvarig för skötseln av
planen åt GML, innan dess har han ett antal
år bakom sig på Barsebäck som banarbetare.
Just nu håller vi på att starta upp banan efter
vintern. Bunkrarna skall fyllas på med sand,
greenerna dressas och luftas och får sin första
gödsling. Vi kommer i år att klippa upp lite
nya ytor runt framförallt greenerna. Istället
för ruff blir det fairway vilket ger en puttbar
yta som kommer att underlätta för er golfa-

re. Vi tror att detta kommer att bli ett lyft
för banan. Sen kommer fokus som vanligt
att ligga på att få till riktigt bra greener även
i år.
Lycka till med er golfsäsong, vi ses på banan!
Mvh
Kristoffer Palmlund
och GML Sport med Frank Carrs team

A NEW GOLFING season has already started, and we are waiting in
anticipation for some improved weather and temperatures
This is a new season and although Ljungbyheds Golf Club has renewed
a new contract with GMLSports, your course personnel has changed.
Your Head Greenkeeper Frank Carr has travelled from near Manchester
England and his assistant Danielius Monkivicious from Lithuania.

We are both striving with endeavour to prepare and maintain the course to a reasonable standard, taking into account the resources available
. There is a need to evaluate and streamline all aspects of maintenance
and prioritise our available man hours . In conclusion cutting strategies
and practices will be reconsidered and changed accordingly to enable
our objectives, these being to deliver an improved quality to the most
important areas of the course.
Hopefully, with good intentions by all connected and interested in
Ljungbyheds, be realistic and keep a focus and most importantly,
embrace any improvements and enjoy the season and the game of golf
which is the centre of your leisure time.
With thanks, Frank

Frank Carr
HEAD GREENKEEPER

I SOON REALISED THAT I HAD A PASSION FOR ’GREENKEEPING’ ,
AND I BELIEVE I WAS BORN TO DO THE WORK I DO, REALLY I’M VERY
PRIVILEGED.

I am blessed with energy, have passion, desire
and commitment , this enables me to give off
my best wherever I have worked, in the main
I have always had good results as a consequence.
The first golf course I worked upon was called Breightmet golf club, a nine hole course,
I worked their for ten years, the club is still
close to my heart. They allowed me to attend
college on a day release basis and on practical
tuitions , over a period of four years I gained
City&guilds qualification in greenkeeping
and sports turf management.
So as to progress I had an opportunity to
work on an eighteen hole course of Moorland characteristics, a club called Chorley
Golf Club, again I worked there for nearly
ten years .In the beginning I was assistant
head Greenkeeper but then in

June 1993 I was promoted to Head Greenkeeper. This was a very busy club and had
many visiting parties in the summer months,
overall this position allowed me to gain and
experience many different aspects of the
required role of a responsible position .
In January 2000 I moved again to a course
called Hindley Hall Golf Club, I was ready
for a fresh challenge. The course had been
mismanaged for many years, it was my job to
improve and take forward the course. I was
instrumental in the decision the club took to
rebuild all eighteen greens, so myself and the
other greenkeepers rebuilt all eighteen greens
over a period of four years, this was a massive
undertaking.
In June 2006 I had a change
of direction and
worked for an

Agricultural company, but my role was to
promote the company, its products and carry
out spray contracts and other work associated
operations associated with fine turf maintenance
In January 2010 I had an opportunity due to
a former contact who offered me a job working for London University Sports Grounds.,
the sports grounds had 32 football pitches,
four cricket squares, four rugby pitches and
a lacrosse pitch and was used mainly for the
university students. But also Watford football
club had a contract to use the venue for training purposes and entailed the academy from
8year olds all the way through to 16year olds.
This was a seven day a week sight and gave
me a a different experience to that of a golf
course.
Then in 2013 I started to work in Sweden
for GML Sports, my first placement was near
Stockholm at Lindö golf complex, followed
by Nordinge for two years and now here at
Ljungbyhed.

Background: I was raised and grew up on a dairy farm, I started working on golf courses in May 1980 and have worked at a
number of golf clubs and have now worked for GMLSports as a
seasonal Greenkeeper in Sweden since May 2013. I have three
grown up children and have been married since October 1986
I enjoy being active and working outdoors and also meeting
and talking with people.
FOTO: MICKAEL TANNUS

n-fre 7-18, Lör
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Museet

Några profiler jag mött

KOM OCH BESÖK OSS PÅ LJUNGBYHEDS MILITÄRHISTORISKA MUSEUM, SOM INVIGDES 1998.

UNDER DE 40 ÅR JAG SPELAT PÅ LJUNGBYHEDS GOLFKLUBB
HAR JAG MÖTT MÅNGA AV KLUBBENS PROFILER.

Några kommer jag särskilt ihåg.
Peter Modie, Börje Ingvarsson, och Bengt
Damberg var mycket aktiva under sjuttiotalet och kunde nästan aldrig reda ut sina bett.
Vid ett tillfälle utföll betten så att handlarn,
Börje Ingvarsson, som var Ica-handlaren i
byn skulle köpa kaffe på Konsum. Dagen
efter kunde man läsa i NST att Ica-handlare
köpt kaffe på Konsum. Stig Lööw, som var
lokalredaktör var inte nödbedd att skriva
några rader om detta i bladet. Peter är en
välkommen gäst i vår restaurang flera gånger
varje år. Han slutade spela golf när det tog
kortare tid med ett Vasalopp än en 18- hålsrunda.
Tore Larsson, Sven Frisk och Stig Pålsson är
tre vänner, som lämnat många trevliga minnen efter sig. Tore kunde t.ex. säga så här när
man spelat bra i sju hål och står på åttonde
tee: ”nu blir du farlig ”. Var tror ni utslaget
hamnade, jo någonstans i närheten av klubbhuset. Men jag undrar om jag någonsin mött
en mer inbiten golfare än Tore. Hans lilla
”knyck” med högerknäet kan jag fortfarande
se framför mig.
Sven var en bollbegåvning som har spelat
flest matcher i Bk Rönnes fotbollslag. Tore
introducerade honom för golfen och han
blev en säker golfare som aldrig gjorde något
väsen av sig. Han spelade sin golf och rökte
sin pipa, som han placerade 2 cm bredvid
bollen när han slog ut från tee.
Stig var golvläggare och golvslipare och med
åren hade jobbet satt sina spår i hans kropp.

Han hade naturligtvis ingen och svarade den
snälle startern att han aldrig i hela sitt liv
gjort ett nedslagsmärke på någon green. Men
han har gjort HIO på gamla banans hål 9
med sin driver.
På sjutiotalet spelade Tage Andreasson
frekvent. Det unika med honom var att han
tände en cigarr på 1:an och sedan satt den i
munnen i nio hål.

Börje Ingvarsson

Han spelade ändå bra golf med en konstant
slice. På gamla banans 9:a sa Stig att här
måste man odla en hook med vrålslice som
följd och några ord om hur man kunde placera tee så nära skogen att man inte kunde
slå ett normalt slag. Ni som spelat gamla
banan förstår säkert hans bryderi. Jag undrar
om det inte kom några svordomar i samband
med konstaterandet.

Vårt klubbhus bestod på sjuttiotalet av en
arbetsbod. Den utökades sedermera till tredubbel storlek genom Sten Svenssons försorg
och 100 kr i investering och ideellt arbete..
Efter några år investerade klubben så mycket
som 30 tusen kronor i nya toalett- och
duschutrymmen.

I den gamla husarmässen visas arméförbandens verksamhet, utrustning och miljöer
från1800-talet till våra dagar. I en intilliggande ”dubbelförläggning”,från tidigt
1900-tal, presenteras flygets historia på
Ljungbyhed.
Alltsedan slutet av 1600-talet har infanterister, dragoner och husarer övat på Ljungby
och Bonnarps hedar. Redan under senare
halvan av 1800-talet var detta en av Europas
största militära exercisplatser, främst sommartid. Vid ett stormöte 1860 deltog
15 000 man och 8 000 hästar.
På Ljungbyhed stod också det svenska flygets
vagga. Här gjorde Hjalmar Nyrop och Oscar

Ask, båda från Landskrona, sina första
flygförsök. Det var här som 1910 för första
gången ett svenskbyggt flygplan med svensk
pilot (Nyrop) flög i svenskt luftrum.
Förutom flygmateriel kan du se en unik
samling muckartavlor från tidigt 1970-tal
till förbandets nedläggning 1998. Alla är
olika och en del är riktiga konstverk. De
speglar dessutom en tid då vi hade värnplikt
i Sverige! Många som gjort sin värnplikt på
F5 kan här förflytta sig tillbaka till den ”glada lumpartiden”. Dessutom visas över 30
fantastiska karikatyrer från 1930-talet. De är
gjorda av Stig Oscar Karlsson, även Sexton

kallad, som tjänstgjorde som pilot några år
under 1930-talet på F5. Teckningarna är av
mycket hög klass.
Filmer visar bland annat den militära flygutbildningen från 1930-talet och fram till nedläggningen av F5. Det flygs fortfarande på
Ljungbyhed, och det har det gjorts kontinuerligt sedan 1910. Därmed lär Ljungbyhed
vara världens äldsta flygplats, som fortfarande är i drift. Här finns materiel från armens
tid på Ljungbyhed, en mängd skolflygplan
med tillhörande motorer, instrument och
annan utrustning. / Bertil Larsson

Ibland tänker jag varför det inte finns profiler
”original” nu. Eller det finns säkert om man
bara tittar sig omkring.

.
.
.
.
Öppet hus och 1-årsjubileum

/ Hans Pommer

Bruksgatan 5
264 37 Klippan
0435 - 108 90
Jerry Nilsson var mångårig kassör i klubben.
Jerry är 1.95 lång och hans kraftfulla sving
satte honom ibland i bryderier. Som vid
Bruksgatan 5
264 37 Klippan
utslaget på nuvarande hål 18 träffade han
pejlens röda glaskupa. Varpå han sade: ”Det
är väl märkligt. Här slår man ett perfekt slag
och så är det en pejl i vägen.”
00
00
Bertil Olén, pastorn kallad, bodde på sompå Kupolen lördagen den 27
maren uppåt Klåveröd och spelade ganska
oktober kl 10 00 - 15 00.
ofta och deltog t.o.m. i seriespelet. Vid ett
tillfälle blev han uppmanad att visa upp sin Träffa Kupolens sjukgymnaster, kiropraktor,
greenlagare.
Träffa Kupolens sjukgymnaster, kiropraktor,
träningsinstruktör, massör och fotvårdsspecialist.

på Kupolen lördagen den 27
oktober kl 10 - 15 .

0435 - 108 90

Öppet hus och 1-årsjubileum
Dags att
Nacke- ryggbesvär?
Kom till oss!
komma
Sjukgymnaster
igång!

träningsinstruktör, massör och fotvårdsspecialist.

Kom-igång-kurser

Prova vårt träningscenter och delta
gratis
i våra
Personlig
träning
Prova
vårt träningscenter
och delta gratis i våra
medspinning,
instruktörcirkelträning och
pass med spinning, cirkelträning och
pass med
indoor walking.
indoor walking.

Kiropraktor
Massör
KBT-terapeut

Gruppträning

Klippans
största
friskvårds- och hälsocenter
Klippans största friskvårdsoch
hälsocenter
Besök www.kupolen.se
Kupolen Friskvårdscenter
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Besök www.kupolen.se

Kupolen Friskvårdscenter
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Tävlingsprogram 2017
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

Golfveckan

Sälj & TeleMarketing

17 JULI, MÅNDAG

22 JULI, LÖRDAG

2 SEPT, LÖRDAG

Kl. 9.00: 9 håls juniortävling tom 16 år,
slaggolf

Lagtävling, fyrmanna scramble

Par 2-manna scramble, slaggolf
Startavgiften skänks till Rädda Barnen

Juniortävling

Eva Nilsson

Golfveckans avslutning

Måltid och prisutdelning på kvällen!

The Old Course

Besöksbokningar
Säljuppdrag
Marknadsundersökningar

Singel 9 hål, slaggolf, kanonstart kl.17.
Startavgift 50 kr, greenfee 100 kr

5-6 AUG, LÖRDAG-SÖNDAG

Bädd & Bad, Hbg

Dag 1: Bästboll. Dag 2: Singel. Resultaten
från båda dagarna läggs samman

Tvådagars partävling

Yllefabrikens shoot out

10 AUG, TORSDAG

Klippans Yllefabrik

13 AUG, SÖNDAG

Singel slaggolf A+B+C. De två bästa i varje
klass spelar shoot out, 5 hål, efter avslutad
tävling.

Seriespel H60:2 / H70
Seriespel H40 / H75
16 SEPT, SÖNDAG

Connys Tour omg 2: Final
Singel slaggolf, herrar vit tee,
damer gul tee

Colorama 9+9+9
Colorama, Klippan

19 AUG LÖRDAG

Klubb-S-laget

20 JULI, TORSDAG

Singel, slaggolf, herrar vit tee,
damer gul tee

30 SEPT, LÖRDAG

Ögonfröjd

Glasögonhuset, Klippan
21 JULI, FREDAG

GML Sport AB

Par, greensome, slaggolf
GML Sport AB

Olanderssons blommor, Ljhed
23 SEPT, LÖRDAG

Connys Tour omg 1

Singel, A slagtävling, B-C slaggolf

BILDEKOR
7 års GARANTI

7 SEPT, TORSDAG

Klubbmästerskap 27 hål, slagtävling.
Herrar + Damer, även åldersklasser om det
blir minst 4 deltagare i resp. åldersklass

Par 27 hål, poängbogey: 9 hål Fyrboll +
9 hål Greensome + 9 hål Foursome

CANVAS

Seriespel H50

KLubbmästerskap

19 JULI, ONSDAG

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

Rädda Barnen, Klippan

14 SEPT, TORSDAG

18 JULI, TISDAG

Tel: 0431 - 41 20 60 Mobil 0731 - 80 24 93
e-mail: eva.stm@swipnet.se

Rädda barnen

LT Lantmän, Ljhed
29 AUG, TISDAG

Triangelmatch i Bosjökloster

Singel: D50/H55, slaggolf, kanonstart
kl. 9.00.

Lagtävling mellan klubbens serielag

Ryagolfen

Lagtävling mellan Ljungbyheds GK och
Rya GK. Herr- och Damklass, slaggolf
8 OKT, LÖRDAG

Gåsagolf

Par, 2-manna scramble, slaggolf
31 AUG, TORSDAG

Seriespel H60:1

– 10% rabatt för medlemmar i Ljungbyheds GK –

SKYLTAR
Infanterigatan 10-12, Ljungbyhed

Tel. 0435 - 44 08 00
www.tandvardenljungbyhed.se
tandvardenljungbyhed@ptj.se

Öppettider: Mån - Fre 7 – 17, Lör - Sön 7 – 15

Storg. 7 LJUNGBYHED 0435-44 10 80

engmansidedesign@telia.com
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Skolgatan 2, 260 70 Ljungbyhed
Tel. 0435-44 17 22
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Föreningsbrev
Ljungbyheds Golfklubb
Monumentvägen 2
264 51 Ljungbyhed

GYNNA VÅRA SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS*.
DOM GYNNAR OSS!
BEGRAVNINGSBYRÅN, KLIPPAN/

KLIPPAN YLLEFABRIK

L JUNGBYHED

KVIDINGE PLÅT

COLORAMA KLIPPAN

LANTMÄNNEN

BÄDD & BAD

LEIF OLSSONS MÅLERI

EMVE

L JUNGBERGS TRYCKERI

ERBY AB

LP MÅLERI

EUROLINK

LR-SYSTEM

FRISKVÅRDEN KUPOLEN

OL ANDERSSONS BLOMMOR

GL ASÖGONHUSET

PEAB

GML-SPORT

RÄDDA BARNEN

GULD-OCH SILVERSMEDJAN

SEB, KLIPPAN

HANDELSBANKEN

SPÅNGENS GÄSTGIVARGÅRD

HEMKÖP

STM SÄL J & MARKETING

IBL BILDBYRÅ

SWEDBANK KLIPPAN

ICA KVANTUM

SWEROCK/CLIFFTON

IGRAB

TREKLÖVERN BOSTADS AB

KENOC

TRIVSELGOLF

KLIPPANS KOMMUN

ÅKE DAHL FASTIGHETS AB

*) RESERVATION FÖR ATT DET TILLKOMMIT FLER!
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