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Kansliet informerar
VÄLKOMMEN TILL SÄSONGEN 2015!

RECEPTIONEN
Den kommer att vara bemannad större delen av säsongen och du
kan alltid nå klubben på telefon mellan 08.00 och 14.00.

SERVERINGEN
Som du kan se och läsa på annan plats så finns det nu en Golfkrog. 
Öppettiderna kommer att anslås på hemsidan och i klubbhuset.

GREENFEE
Betalning kan göras i golfterminalen. OBS! Medlem kan ta med en gäst
som då får 100 kronors rabatt på ordinarie greenfee. Sydpoolen och 
Golfhäftet gäller.

SCOREKORT M.M.
Via Golfterminalen får du ett scorekort med hcp och var du har slag.
Anmäl dig alltid i terminalen före spel!

DIVERSE
Vill du ha golfbil så måste du kontakta klubben minst en dag i förväg.
Oavsett läkarintyg kostar det 250 kronor, som ska betalas kontant.
Vet du att fullbetalande medlemmar i andra 18-hålsklubbar kan lösa
obegränsad spelrätt hela året i Ljungbyhed för 1.500 kronor?
Vi tillhandahåller en magnetknapp till drivingrange och den kan laddas
med valfritt antal bollar. Håll dig uppdaterad genom att gå in på 
hemsidan då och då.  

Ljungbyheds GK’s 
medlemstidning ges ut av:

L JUNGBYHEDS GK
MONUMENTVÄGEN 2
264 51 L JUNGBYHED
TEL: 0435-44 00 44

ANSVARIG UTGIVARE
Thomas Anderberg

REDAKTION
Thomas Anderberg 
Sven Johansson
Ann-Eva Åberg
Jochum Johansson
Kenneth Hjelm

FOTOGRAFER
Thomas Anderberg, Jochum Johansson
Mickael Tannus

GRAFISK FORM
Mickael Tannus Photography AB
micke@tannus.se
www.mickaeltannus.com

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

TRYCK
Ljungbergs Tryckeri, Klippan
www.ljungbergs.se

M I C K A E L

P H O T O G R A P H Y

KONTAKT  Mellan kl. 08.00 och 14.00 
E-POST   klubben@ljungbyhedsgk.se
HEMSIDA  www.ljungbyhedsgk.se
TELEFON 0435 - 44 00 44
MOBIL  0733 - 98 27 55 

KLIPPAN / Storgatan 81 / 0435-44 89 50
Månd.- Fred. 7-18 / Lörd. 9-13 / www.optimera.se
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HEJ ALLA GLADA MEDLEMMAR 
OCH ER SOM VI HAR FÖRMÅNEN 
ATT HA SOM SAMARBETSPART-
NERS SAMT LÄSANDE GÄSTER.

Vid denna tidpunkt är det vanligt att vi 
golfare plockar fram och putsar av klubborna 
inför en ny säsong. I år tror jag att de fl esta 
tjuvstartat och många redan är inne i andra 
andningen. Banan har visat sin allra bästa sida 
och ordinarie greener har varit öppna hela 
vintern med några dagars undantag. Förnyat 
avtal med GML-Sport gör att greenkeeper 
Daniel och hans medarbetare borgar för fort-
satt spel på en bana av yppersta kvalitet.

Då vi sedan i hösten 2014 även kan er-
bjuda en förstklassig restaurang med ”Dansk 
gemyt” genom Nathja och Joacim, kommer 
besöket hos oss att bli en minnesvärd utfl ykt..

Vi har pågående förhandling om beman-
ning i receptionen. Våra engagerade medlem-
mar tillser tills vidare att den hålles öppen vid 

behov. Incheckning och greenfee görs enklast 
genom vår golfterminal.

Vi har tecknat ett avtal avseende två 
”Golfcruisers” (Enmansscooter). De förväntas 
vara på plats under maj-juni. För mer infor-
mation kontakta receptionen.

Vi har med glädje fått boka in Nationella 
seriespelet Damer Div. 1 som lagt sin tävling i 
Ljungbyhed torsd-sönd 16-19 juli. Golfveck-
an har därmed tidigarelagts en vecka vilket jag 
hoppas de fl esta redan har noterat i sin kalender.

Vi har ett fortsatt samarbete med Perstorps 
GK. Utnyttja möjligheten att spela på två oli-
ka  banorna som genom sin variation ger stor 
omväxling.

Planerna avseende ev. fl yktingförläggning 
inom området har nu dragits tillbaka. Vi 
hoppas det skall ge oss möjlighet att åter kun-
na erbjuda gäster bra logi inom området samt 
möjlighet att arrangera träningsläger för SGF 
och andra intressenter.

Även om Golfgymnasiet har fl yttat så har 

vi kvar de fi na övningsområden som byggdes 
i samband med att de kom till Ljungbyhed. 

Anledningen till varför jag sitter här och 
kåserar är att vår driftiga ordförande Th omas 
Anderberg efter 6 år beslutat sig för att dra 
ner lite på sin tunga arbetsbörda. Glädjande 
nog står han fortfarande till förfogande och är 
det stora ankaret när det gäller kontakt med 
våra sponsorer och är också ansvarig för Re-
daktionsgruppen som ger ut denna tidning. 

Min målsättning är att bidra till att fl er 
golfare och nya medlemmar söker sig till 
Ljungbyhed för att få uppleva såväl banans 
skick som den värme och gemenskap som gett 
klubben dess  härliga atmosfär. För er som inte 
känner mig så hoppas jag att vi får fi na möten 
framöver såväl på golfbanan som på annan 
plats.

Göran Sjöblom
Ordförande sedan 2015-01-01

Ordföranden har ordet

 ResTeamet

Järnvägsstationen 
KLIPPAN 0435-100 01
www.resteamet.se

Flyg - Tåg - Buss - Färjor - Hotell
Företaget med lagstadgad resegaranti!

Er lokala resebyrå - 
researrangör - bussbolag
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Trots allt var det värt besväret och det tog bara några veckor så började 
vi få stamgäster från Ljungbyhed och t.o.m. några från Klippan. Av 
och till har vi arrangerat temakvällar som Mårtensafton och Julbord. 
Det blev succé, så vi har bestämt oss för att göra det till en tradition.

Tidigare år har golfserveringen alltid stängt efter säsongen, men 
nu hölls den öppen fram till december, då vi tog ett kort jul - och 
nyårsuppehåll, för att efter önskemål öppna igen den 12 januari. Nu 
har den mörka årstiden passerat och förberedelserna är i full gång inför 
vår första hela säsong. Vi ser fram mot den med stor spänning.

Du kommer att få se ett nytt menykort för sommaren med ett 
rikt urval av maträtter för såväl golfspelare som andra gäster. Det finns 
också planer på temakvällar m.m. 

Nu är vi med från starten och vi är förvissade om att många 
kommer till vår krog för att uppleva maten, utsikten mot Söderåsen, 
golfbanan och atmosfären.

Behöver det påpekas att en golfkrog ska ha fullständiga rättigheter?       

Golf-
krogen
DET ÄR NU 8 MÅNADER SEN VI ÖPPNADE VÅR 
UPPSKATTADE GOLFKROG OCH ÄVEN OM VI 
GJORDE DET I SLUTET AV SÄSONGEN SÅ HAR DET 
VARIT MYCKET ATT GÖRA. VI HAR FÅTT KÄMPA 
HÅRT FÖR ATT FÅ FLERA HÄR I TRAKTEN FÖRSTÅ 
ATT HOS OSS FÅR MAN MAT AV GOD OCH HÖG 
KVALITÉ.
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Ljungbyhed
Infanterigatan 2 B
0435-46 22 60
handelsbanken.se/ljungbyhed

Klippan
Storgatan 31
0435-46 22 70
handelsbanken.se/klippan

Vi finns där du finns

Välkommen till oss i Ljungbyhed och Klippan. Vi erbjuder ett komplett utbud av banktjänster, 
både för dig som privatperson och företagare. Alla beslut fattas av oss på bankkontoret. Du kan 
räkna med snabba besked och ett personligt engagemang.

Vill du bli kund hos oss? Välkommen. Vi har plats för fler nöjda kunder.

Behöver du hjälp att finansiera en bostad, bil eller båt, se över din 
pension eller att hitta ett lämpligt sparande? 

Jonas OIsson 
Kontorschef  
Ljungbyhed  
och Klippan
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HERRKOMMITTÉN
KARL-OLOV ”OTTA” LÖÖW, ORDF.
GÖRAN NILSSON
JONAS MÅRTENSSON 

Efter avslutad Vintertour fortsätter vi nu 
verksamheterna med, tisdagsgolf för herrar 
tisdagskvällar och för H55+ på tisdagsför-
middagarna. Start den 7:e april och för vete-
ranerna börjar onsdagsgolfen den 8:e april.

Klubben har anmält 7 stycken lag till 
Skåneserierna. Från åldersgruppen H30 till 
H75.

H 70/2 och H 30 har hemmamatch 7:e 
maj och övriga lag har sina hemmamatcher i 
augusti och september månad.

Vi tar också ansvar för bollplockning på 
driving-range, tömning av papperskorgar 
m.m.

 För mer info om tider m.m. gå in på 
hemsidan under fliken KLUBBEN-HERR-
KOMMITTÈN.

VÄLKOMNA till en ny förhoppningsvis 
härlig säsong 2015 på en välskött bana tack 
vare GML-Sport AB.

 
e.u.
” Otta” Lööw

JUNIORKOMMITTÉN
MARCUS LOSELL, ORDF.
TEDDY MELÉN, PRO

Juniorer och knattar!

Tisdagen den 12 maj är det dags att ta på 
handsken och greppa klubban för då drar vi 
igång för säsongen.

Träningen som kommer att ligga på tisda-
gar är som vanligt uppdelad i två olika grup-
per med den första kl.17.00 och den andra 
kl.1800. Träningen kommer att bedrivas utav 
vår egen golfpro och tränare Teddy Melén.

Vi kommer att hålla igång med träningen 
fram t.o.m. vecka 38 då vi avslutar säsongen. 
Dock kommer det att vara några veckors 
uppehåll under sommaren. All aktuell info 
gällande träningen hittar du på klubbens 
hemsida under fliken PRO.

Nyheter för denna säsong är bl.a. fler 
utflykter, den som är med får se!

Jag hoppas den kommande säsongen blir 
givande, fylld med skojigheter där vi umgås 
och har roligt tillsammans och lär oss mer 
om golf.

Vi ses på banan tjejer och killar!
Marcus 

MEDLEMSKOMMITTÉN
JOACIM PETTERSSON, ORDF
ULF ÖHMAN
TORBJÖRN EKDAHL
MARIE MADSEN
MAGNUS AUGUSTSSON

Hej alla glada golfare! Våren och värmen 
kommer med stora steg och det är gott. Även 
i år kommer vi att ha någon form av nybör-
jargolf liksom i fjol. Vi kommer att ha en 
informationsträff tillsammans med Tävlings-
kommittén, där vi alla lägger upp riktlinjer 
för dagar och tider (ta med släkt och vänner).

Vi kommer också att fortsätta med 
”After Work” vissa fredagar eftersom det var 
uppskattat.

Det finns förslag på tävlingar som vi ska 
diskutera med TK. Ta till vara på tiden nu 
och träna inför våra fina klubbtävlingar. Är 
det något ni önskar eller undrar över så ta 
kontakt med någon av våra kommittéer eller 
titta in på hemsidan och skriv ner vad ni vill. 
Jag kommer att smyga runt lite ibland under 
året för att höra efter om allt är bra. Vi är 
en klubb med familjekänsla där alla är lika 
viktiga, från knatte till äldre senior.

Vi ses på klubben.

För medlemskommittén
Joacim P. 

kommittéer

DAMKOMMITTÉN
ANN CHRISTENSSON, ORDF.
AGNETA ROBERTSSON
BERITH SVENSSON
GUN JOHANSSON
GUNILLA NILSSON
EVIE ANDERSSON

Nu är det dax! Att plocka fram klub-
borna, för Er som inte spelat vintergolf. En 
härlig tid har vi framför oss. Soliga dagar 
och många fina golfslag. 

Vi började årets aktiviteter i februari 
med en bowlingkväll i Klippan. Ett 20 tal 
tjejer kämpade tappert med bowlingkloten. 
Kan tänka att en del med träningsvärk dagen 
efter. Efter en timmes spelande med diverse 
resultat intog vi deras tacobuffé.

Till Vårträffen den 25 mars kom det 30 
damer. Stämningen var hög som alltid när 
golfdamerna träffas. Träffen var hos Nathja 

på Golfkrogen som serverade oss en delikat 
kycklingsallad med tillbehör.

Veckogolfen fortsätter som tidigare år. 
Tisdagar lottning av bollar kl. 9.00. Kan väl-
ja att tillhöra en grupp som går 9 hål eller en 
grupp som går 18 hål. På onsdagar lottning 
av bollar 16.45 och då är det spel över 9 hål.

En utflykt är planerad till den 27 augus-
ti. Då blir det Öresunds bana som ska testas.

Varmt välkomna till en ny golfsäsong!
Ann Christensson
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BANKOMMITTÉN
DAG FÅHRAEUS, ORDF.
TORD LARSSON
OTTA LÖÖW
DANIEL NORD. HEAD GREENKEEPER

Bankommitténs uppgift är att utöva 
tillsyn av banans skötsel inklusive tillsyn av 
banmarkeringar med mera. Själva skötseln av 
banan utförs av GML Sport enligt ett avtal 
mellan klubben och företaget. För att hålla 
kostnaden så låg som möjligt anpassar GML 
Sport sin personalstyrka över året till ett 
minimum under vintern och med fler anställ-
da under gräsets växtsäsong. Det innebär att 
de arbetstoppar som uppstår när banan skall 
rustas för sommarsäsongen på våren när alla 
bänkar, papperskorgar och bolltvättar skall 
sättas ut och omställas för vintern där mate-
rial skall förrådsställas måste klubbens med-
lemmar i huvudsak klara själv då vi genomför 
organiserade arbetsdagar. För att inte tala om 
den städning av allt ris, kottar med mera som 
hamnat på spelytorna under vintern.

Det finns flera andra uppgifter som 
klubben svarar för själv som bollplockning av 
rangen, vilken är en väsentlig inkomstkälla, 
samla och panta burkar och flaskor, ta hand om 
övrigt avfall, pynta med blommor med mera. 
Totalt krävs det att många arbetstimmar utförs. 
Dessa uppgifter sköt av ett antal eldsjälar som 
gärna ser att fler medlemma ställer upp, kanske 
också du. Kontakta gärna någon i bankommit-
tén så  förmedlar vi kontakt med person som 
har ansvar för de olika arbetsområdena.

Den skarpa konkurrens om medlemmar 
som råder sedan flera år innebär att det är 
mycket   viktigt att klubben sköter banan på 
bästa möjliga sätt för att kunna behålla och 
om möjligt dra till sig fler medlemmar. Att få 
höra att du är nöjd med banan är stimuleran-
de men att höra att du inte är nöjd är viktiga-
re. Därför är det mycket viktigt att du framför 
till bankommittén synpunkter på sådant som 
du tycker är mindre bra så att vi kan åtgärda 
brister och göra banan mer attraktiv.

Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Dag F.

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

TK har under hösten arbetat med att få 
till en bra tävlingskalender för klubben. Ut-
budet är ganska likt fjolårets, och tävlings-
programmet finns på hemsidan. Vi kommer 
även i år att ha en D-klass på årets tävlingar 
och hoppas att det kommer några fler med 
hcp 37-54.

Startavgiften är oförändrad, 80 kr/per-
son på både singel- och partävlingar. 

VI fortsätter med Tävlingsbarometern. 
Denna är tänkt som en uppmuntran att få 
fler medlemmar att komma ut och täv-
la, både på hemmaklubben och på andra 
klubbar. Barometerpoäng kan erhållas för 
alla singeltävlingar. Spelare som vill tillgodo-
räkna sig poäng ska fylla i en blankett som 
kommer att tillhandahållas i klubbhuset. 
Barometern kommer att finnas på anslags-
tavlan och uppdateras en gång i veckan, så 
att man kan följa resultaten löpande under 
säsongen. Segraren koras i samband med 
höstens årsmöte. Det var inte så många som 
fyllde i sina resultat i fjol, men vi hoppas på 
större intresse i år.

I år har vi inte så många stora arrang-
emang som i fjol, men i vecka 29 spelas 
nationellt seriespel division 1 damer. Detta 
innebär att årets golfvecka blir tidigarelagd 
till vecka 28 i stället. Golfveckan är i princip 
identisk med fjolårets, och vi räknar natur-
ligtvis med stor uppslutning från både med-
lemmar och spelare från andra klubbar.

Klubben kommer att ha ett antal funk-
tionärer på Nordea Masters som går på PGA 
National i Bara den 4-7 juni.

Årets Klubbmästerskap blir i likhet med 
fjolårets en endagstävling med fest och pris-
utdelning på kvällen.

Lördagen den 13 juni inbjuder TK alla 
spelare med hcp 37-54 att delta i en scram-
ble; lagtävling med två nybörjare och en 
etablerad spelare. Anmälan sker via golf.se. 
Den som inte har inloggning till golf.se kan 
maila till Ingegerd Jansson, ingjan43@gmail.
com. Ange namn, ev golf-id och hcp.

Avslutningsvis vill jag önska alla medlem-
mar en trevlig golfsäsong och hoppas få se 
riktigt många av er på klubbens aktiviteter!

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

Denna nybildade kommitté arbetar 
främst med att engagera sponsorer till klub-
ben. Hittills har det gått relativt bra men 
det återstår en hel del att göra. Vi är också 
mycket tacksamma för tips om vilka företag 
som skulle kunna vara intresserade av ett 
samarbete.

Göran Sjöblom
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Upplev mer än Golf.
Välkomen att boka in dig på Snälleröds säteri, 15 minuter
från Ljungbyheds och Perstorps golfklubbar. Vi erbjuder 
dig en skön upplevelse i vacker 1700-tals miljö. Ni bor i vår 
JlVWÁ\JHO��GXEEHO�RFK�HQNHOUXP��VDPWOLJD�PHG�VlQJDU�IUnQ�
skånska DUX. Frukost ingår och serveras i det gamla 
lantköket. Vi tar gärna emot mindre grupper. 

Välkommen!

Snälleröds Säteri Bed & Breakfast
0435 - 77 00 90 alt. 0708 - 755 751

www.snallerods.se

BED & BREAKFAST

Arbetsdagen
Arbetsdagen 26 mars samlade mer än 30 
medlemmar. Vi hade blivit fl er om inte för-
kylningar och vinterkräksjuka härjat just då. 
Som synes arbetade både kvinnor och män 
för att snygga till banan och området runt 
klubbhuset.

Damträff  off  season 
med bowling.

mix en
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Skolgatan 2, 260 70 Ljungbyhed
Tel. 0435-44 17 22

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

–   10% rabatt för medlemmar i Ljungbyheds GK    –

”Golf är ett spel som går ut på att slå ner 
en mycket liten boll i ett litet hål med ett 
tillhygge som är synnerligen illa konstruerat 
för ändamålet”
/ SIR WINSTON CHURCHILL

”Hcp är en tilldelning av slag på ett eller flera 
hål som gör det möjligt för två olika bra spelare 
att nå lika dåligt resultat på samma bana.”
/ JOHN CUNNINGHAM

”Alla har två slags svingar - en perfekt provs-
ving och en halvmesyr som man slår iväg bollen 
med. Därför hjälper det inte mycket att titta 
närmare på provsvingen.”
/ ED FURGOL

”Golf är det roligaste jag någonsin haft 
med kläderna på”
/ LEE TREVINO

Vintergolf den 2 februari

Sagt om   golf 
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Det jag tycker är fantastiskt med Ljungbyhed 
är att alla jag möter har ett leende på läppar-
na och hälsar. Medlemmarna är väldigt väl-
komnande oavsett vem vi pratar om, gammal 
i gamet eller alldeles ny. Det är väldigt många 
som bryr sig om klubben, jag ser att styrelsen 
och kommittéerna  lägger ner mycket arbete 
för att det ska fungera för alla. Tack alla! Nu 
också en väl fungerande restaurang och flera 
nya medlemmar inte bara för att en grann-
klubb tvingats lägga ner.  
Jag ser ljust på klubbens framtid.

”Din usla pro” 

DIN GOLF BLIR ROLIGARE 
MED RÄTT UTRUSTNING!

Björn Borg spelade med ett racket gjort 
av trä, tror du någon kunde nått toppen i dag 
med ett träracket? 

Jag påminner mig en historia och blan-
dar den med lite ”bra att veta kunskap” som 
enkelt gör din golf roligare.

Jag hade en gång en träning då vi skulle 
slå wedgar. Det var 8 personer. Efter lite prat 
frågade jag om jag fick låna ”Hasses” wedge 
för att slå några slag. Hasses grepp på wedgen 
var inte bytt på 20 år. Då frågar jag Nisse om 
jag får låna hans wedge istället för jag ville  

visa hur man kan lyckas slå med en bra 
wedge.  Nisse hade knappt något 

grepp kvar på klubban, där han 
hade tummen hade det slitits ner 
till metallen!? Jag frågar 2 andra 
innan jag får tag i en klubba som 
går att hålla på ett vettigt sett.

Denna händelse leder till att jag berättar 
att man kan byta grepp på klubborna typ 
vartannat år och dom blir som ”nya”. 

OBS! När detta skedde, sålde jag inte 
några grepp om det är någon som tror att jag 
berättade detta för att tjäna pengar, jag näm-
de några ställe där dom kunde få detta utfört. 

En man blev tokig och jag fick ett syrligt 
mail om vilken usel pro jag var som sågade 
hans utrustning ... ? Jag ansåg det som min 
uppgift att upplysa spelarna om hur svårt det 
kan vara om man inte ger sig själv en ärlig 
chans, men ibland har man olika åsikter ...

Tänk er en tennis tränare som får en 
grupp framför sig och hälften har en badm-
intonracket och andra hälften ett bordtennis-
dito. Det är nästan samma sak. – Hur ska jag 
kunna utföra min sport så bra som möjligt 
om jag inte har rätt utrustning!? 

Här är säljet! 
Så unna dig att byta grepp på dina klubbor 
eller köp nya, jag hjälper dig gärna med 
bådadera.

För mer info om vad jag kommer att göra 
gå in på hemsidan, slå en signal eller mejla. 
Telefon: 0708-25 98 25.

M.v.h Teddy ”den usla pron”

PRO´N HAR ORDET

Fantastiska Ljungbyhed!
TEDDY MELÉN HETER JAG OCH ÄR PRO PÅ FANTASTISKA 
L JUNGBYHED! DET ÄR NU NÅGRA ÅR SEDAN JAG ”SNÖ- 
RADE” PÅ FÖR L JUNGBYHED OCH JAG HAR TRIVTS SOM  
FISKEN I VATTNET VARENDA DAG JAG GÅTT TILL JOBBET.

10 LJHGK VÅR 2015
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JA, ÄNNU EN NY SÄSONG 
ÄR PÅ INGÅNG. DET KÄNNS 
LITE KONSTIGT DETTA ÅR 
EFTERSOM DET LIKSOM INTE 
VARIT NÅGON RIKTIG VIN-
TER. DEN FÖRRA SÄSONG-
EN SLUTADE KNAPPT FÖR-
RÄN DEN NYA BÖRJADE. 

Det blir nu vår andra säsong med ansvar för 
skötseln på Ljungbyheds GK, och jag tycker 
att förra säsongen var mycket bra om man ser 
till banan. Nu ska vi givetvis försöka att få till 
en minst lika bra anläggning i år.

Detta var också första året som vi har haft 

ordinarie greener öppna hela vintern. Det 
har bara varit ett fåtal dagar som vi tvingades 
stänga dom. Det känns mycket positivt och 
greenerna har klarat sig över förväntan. Så 
det var nog inte sista vintern vi höll dom 
öppna.

Samarbetet mellan GML och Ljung-
byheds GK tycker jag också har fungerat 
alldeles utmärkt,. Vi har haft en bra dialog 
hela året, och det är oerhört viktigt när man 
bedriver en sådan verksamhet som vi båda 
gör, kommunikationen är A och O.

Glädjande är också att vi har fått behålla 
den personal som arbetade på banan förra 
säsongen och det känns mycket bra. Allting 
blir mycket lättare så. Dom känner till banan 
och skötselrutinerna. Dessutom kommer det 
att fi nnas en halvtidstjänst extra under 

denna säsong och den kommer att dela sin 
tid mellan Ljungbyhed och Olympia inne i 
Helsingborg.

Det som också är mycket positivt för 
GML:s del och även för golfklubben är att 
vi kommer att fl ytta den största delen av 
verksamheten till Ljungbyhed och de lokaler 
som vi hyrde förra året. Dom kommer att 
bli företagets huvudbas. Det innebär att efter 
påsk tömmer vi våra lokaler i Löddeköpinge 
och installerar oss i Ljungbyhed.  

Jag önskar er alla ett trevligt golfår.

Saknar Du 
LEDSTÅNG?
Saknar Du 

LEDSTÅNG?
Vi tillverkar efter 

Dina önskemål.

Välkommen med Din förfrågan!

www.jonssonsledstang.se
0435-44 02 02   Ljungbyhed

E-mail:jonsson.ledstang@telia.com

välkommen

Storg. 10 i Klippan.Tel 0435-448850

till din lokala volvohandlare

skanebil.se

Nu kör vi igång igen…
DANIEL NORD - HEAD GREENKEEPER
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EN ANGENÄM UPPLEVELSE ATT 
FÅ TRÄFFA ROY HANSSON, SOM 
VARIT MED OSS SOM SPONSOR 
LÄNGRE ÄN NÅGON ANNAN.

Han är en mycket anspråkslös person och 
sina framgångar till trots obenägen att tala 
om sin egen betydelse.

1953 köpte Roys far Nils och Bengt  
Sjunnesson två bilar, vilket var starten för det 
som blev Nils Hanssons Åkeri. Dom delade 
på sig 1965 och 1987 köpte Roy åkeriet. Roy 
och hans medarbetare utvecklade bolaget och 
fick utmärkelsen bästa svenska transportföre-
tag 2004. 

2005 såldes bolaget till Nordstiernan. 
Roy, då 50 år, varken kunde eller ville slå 
sig till ro. Han startade då tillsammans 
med Christian Steingruber Eurolink, som 
flyttade till Ljungbyhed Park. Från början 
var Nordstiernan delägare i det nya bolaget, 
som enligt konkurrensklausul inte skulle 
konkurrera med Nils Hanssons ett antal år.  

Nordstiernan köptes senare ut och Nils 
Hanssons Åkeri såldes till Post Nord, som i 
sin tur sålde  fastigheterna till Eurolink.

Jag tror att den ende som kan hålla reda 
på alla turerna är Roy själv och möjligtvis 
delägaren Christer Steingruber.

Ovanstående räckte inte för det unga 
Eurolink utan efter ett informellt möte med 
bl.a. Bengt Thomasson köptes det kon-
kursdrabbade Pappersbruket. Eurolink blev 
brukets naturliga transportör.

Idag har andelen i Bruket sålts till de 
andra delägarna och allt arbete läggs på att 
utveckla i Eurolink. 

Nu har bolaget 130 anställda och är där-
med en av kommunens största arbetsgivare.

Roys förkärlek till det lokala märks bl.a. 
på att flertalet anställda är från trakten t.ex  
arbetar bägge döttrarna, Anna och Maria 
m.fl. på företaget.

Roys sambo Helene arbetar däremot på 
Schenker i Malmö?! 

Roy visade mig hur man kan på en 
dataskärm kan se var varje bil befinner sig i 
realtid.

Det är förvånansvärt vilket avspänt 
intryck Roy ger och på fråga varifrån han 
får sin energi blir han svaret skyldig. Han 
säger sig ta ledigt när det behövs och åker 
då gärna upp till stugan i Vemdalen. Där 
kopplar han av med att fjällvandra, åka 
skidor på vintern och plocka bär när det är 
säsong för det. 

Som den äkta entreprenör Roy är priori-
terar han utvecklingen av företaget framför 
att ta ut den lön som många tjänsteman-
nachefer i motsvarande ställning åtnjuter.

 
För den som vill veta mer rekommenderas 
företagets hemsida: www.eurolink.nu

Eurolink

MER OM ROY
Grönt kort fick han förra århundradet!
Favoriträtt: Fläsk med löksås
Läser: NST/HD, Dagens Industri, 
deckare, kvartalsrapporter och bokslut
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Trädgård
Städ
Bygg
EL
Måleri

Där Service är mer än ett ord
Där service är mer än ett ord

;,9,:,�/ࠫ9:;<.(
Öppet: Tisdag - Fredag 9.00-18.00

Tel: 0435 - 44 06 27Välkomna!

Sabelgatan 27, LJUNGBYHED

Storga M r r
www toshop.se

På S to Shop arbetar vi e ter:
RÄTT reservde  i RÄTT tid 

och ÄTT pris!  

Sälj & TeleMarketing

Besöksbokningar
Säljuppdrag

Marknadsundersökningar

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

Eva Nilsson
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Infanterigatan 10-12, Ljungbyhed

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

FLYKTINGFRÅGAN
I förra numret påstods det att det var Tage Danielsson som skrivit 
den ursprungliga versen. Tage i all ära med det visade sig att det är 
Bosse Parnevik som är upphovsmannen. Vi ber honom om ursäkt 
och inför den ytterligare en gång. Visserligen i en nerkortad version 
med med rätt poet.

En kommer hit för att fl y ifrån nöden.
En kommer hit för att undgå döden.
Nån kommer hit av terror tvungen,
en annan för att giftas med kungen.
Dom är tyskar, somalier och turkar, 
mest är dom snälla, vissa är skurkar.
Flera ärliga, några är skumma,
en del är genier och andra är dumma.
Mest är dom fredliga, andra vill slåss
med andra ord dom är som oss.
En del söker lugnet istället för bråket, 
det enda vi svenskar kan bättre är språket.
Det sägs att vi stammar från Adam och Eva,
som inte var svenskar – men ja må dom leva!
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25 APRIL, LÖRDAG 
Bädd & Bad partävling   
Fyrboll bästboll, slaggolf
Bädd & Bad, Helsingborg

5 MAJ, TISDAG 
Seniortävling Vingslaget   
Singeltävling H55+/D50+.  
A, B, C, D. Poängbogey

30 MAJ, LÖRDAG 
Trivselgolf 2015 
Partävling, blind bästboll, Slaggolf. 
Anm avg 360 kr/par. 
Trivselgolf

2 JUNI, TISDAG 
Triangelmatch Ljungbyhed 
H55+/D50+. Slaggolf
Kanonstart 09.00

13 JUNI, LÖRDAG 
Scramble för debutanter  
Tävling för debutanter. Lag om 3 = 
2 debutanter och 1 etablerad spelare.

28 JUNI, SÖNDAG 
Swedbank Singel 
A, B, C, D. Poängbogey
Swedbank, Klippan

6 JULI, MÅNDAG 
The Old Course 
Slaggolf över 9 hål, start 17.00

7 JULI, TISDAG 
Yllefabrikens Flaggtävling 
Slagtävling, klass A, B, C, D
Klippans Yllefabrik, Klippan

8 JULI, ONSDAG 
Coloramas Partävling 
6+6+6/ Bästboll + greensome + 
foursome, poängbogey
Colorama, Klippan

9 JULI, TORSDAG 
Ögonfröjd 
Klass A slagtävl, B, C, D slaggolf
Glasögonhuset, Klippan

10 JULI, FREDAG 
GML Partävling  
Greensome slaggolf
GML Sport AB

11 JULI, LÖRDAG 
Avslutningstävling 
Lagtävling. Lag om fyra personer, 
varav minst en kvinna resp minst 
en man. Fest med prisutdelning på 
kvällen.

9 AUG, SÖNDAG 
Singeltävling 
A slagtävl, B-C slaggolf, D Pb
Guld & Silversmedjan, Klippan

22 AUG, LÖRDAG
Klubbmästerskap
Damer, Herrar, Ålderskl, Hcp-kl
Fest med prisutdelning på kvällen

13 SEPT, SÖNDAG 
Rädda Barnens Partävling  
Dubbel Greensome, slaggolf
Rädda Barnen, Klippan

26 SEPT, LÖRDAG 
Sista Paret Ut
Partävling, Fyrboll, slaggolf. 
De anmälda paren lottas i olika bollar.
Bjärhus Gårdsbutik, Klippan

3 OKT, LÖRDAG 
Klubb-S-laget 
Lagtävling mellan klubbens serielag

10 OKT, LÖRDAG 
Gåsagolf 
Singel, slaggolf, A, B, C, D
Max 3 klubbor per spelare

Tävlingsprogram 2015
                                                       MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

SKÄRALIDS
RESTAURANG 
SÖDERÅSENS 
NATIONALPARK
0435-44 23 32, info@skaralidsrestaurang.se
www.skaralidsrestaurang.se

Golfveckan
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GYNNA VÅRA SPONSORER 
OCH SAMARBETSPARTNERS*. 
DOM GYNNAR OSS!

Föreningsbrev
Ljungbyheds Golfklubb
Monumentvägen 2
264 51 Ljungbyhed

EUROLINK        
HANDELSBANKEN
SPÅNGENS GÄSTGIVARGÅRD        
EMVE         
KLIPPANS KOMMUN
KVIDINGE PLÅT        
SWEROCK/CLIFFTON
TREKLÖVERN BOSTADS AB
LANTMÄNNEN 
COLORAMA

IGRAB
BEGRAVNINGSBYRÅN, KLIPPAN/
L JUNGBYHED
L JUNGBERGS TRYCKERI
GML-SPORT
ERBY AB
KENOC
STM SÄL J & MARKETING
PEAB

PARTNERS

BÄDD & BAD    
TRIVSELGOLF
SWEDBANK KLIPPAN   
KLIPPAN YLLEFABRIK
COLORAMA KLIPPAN   

GLASÖGONHUSET
GML-SPORT    
GULD-OCH SILVERSMEDJAN
RÄDDA BARNEN

TÄVLINGSSPONSORER

HJÄRTESPONSORER
ÅKE DAHL FASTIGHETS AB
FRISKVÅRDEN KUPOLEN
ICA KVANTUM
IBL BILDBYRÅ
LR-SYSTEM
LEIF OLSSONS MÅLERI

KLIPPANS VULKVERKSTAD
PREEM KLIPPAN
LP MÅLERI
KLIPPAN YLLEFABRIK
SEB, KLIPPAN

*) RESERVATION FÖR ATT DET TILLKOMMIT FLER!


