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ORDFÖRANDE
Mats Säfström
mats@ljugarnsgk.se 

VICE ORDFÖRANDE
Mikael Håkansson
mikael@ljugarnsgk.se

SEKRETERARE
Stefan Vesterlund
stefan@ljugarnsgk.se

KASSÖR
Jan-Erik Rosengren
jan-erik@ljugarnsgk.se

ORDINARIE LEDAMÖTER
Bertil Olofsson, banägare
bertil@ljugarnsgk.se
Ronny Hallbom, tävlingsansvarig
ronny@ljugarnsgk.se
Torgny Hägg, banägare, greenkeeper
torgny@ljugarnsgk.se
Fredric Hjortholt, IT-ansvarig
fredric@ljugarnsgk.se

SUPPLEANTER
Josefin Jarlheden
josefin@ljugarnsgk.se
Simon Hägg
simon@ljugarnsgk.se

ANSVARIG DAMDAGEN
Josefin Jarlheden
josefin@ljugarnsgk.se

VETERANKOMMITTÉN
Mikael Håkansson
mikael@ljugarnsgk.se

Hemsida: www.ljugarnsgk.se

KANSLIET
Golfbanan Ardre, 623 66 Ljugarn
Telefonnummer 
Golf: 073-719 48 65
Padel:070-787 03 16
Ställplats: 070-787 653 74

BANKGIRO
5590-0781

MEDLEMSAVGIFTER 2022
Senior fullmedlem ...........................1.995 kr

varav spelrätt 1.396 kr
Äldre junior .........................................900 kr

varav spelrätt 630 kr
Knatte-junior .......................................400 kr

varav spelrätt 280 kr
Lågsäsongsmedlem ...........................1.595 kr

varav spelrätt 1.116 kr
Familjeavgift .....................................4.200 kr

Gäller för två senior och obegränsat antal 
juniorer som bor på samma adress. 

Spelrätt ingår

(Lågsäsongsmedlem betalar halv greenfee under 

perioden 15 juni-31 august. Ingen greenfee övrig tid 

på året.)

GREENFEEAVGIFTER 2022
260 kr
Löst greenfee ger fritt spel kl. 6.00 - 21.00 
under den dag då greenfeeavgift erlagts.

VI FINNS PÅ FACEBOOK!
Skriv in Ljugarns Golfklubb i sökfältet så hittar 
du oss. 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2021/2022. ÄNNU ETT FANTASTISKT GOLFÅR!

Trenden från år 2020 höll i sig även under 
2021 och man kan konstatera att ett historiskt 
rekord är satt – vi är nu fler medlemmar 
i Golfsverige än någonsin! Med 555.334 
medlemmar har vi slagit 2004 års gamla 
rekord (554.293).

Vi har precis samma fina utveckling här 
hos oss på Ljugarns GK vilket känns väldigt 
roligt och inspirerande! Antal medlemmar i 
klubben växte under 2021 med nästan 20%! 

Vi i styrelsen får också mycket bra feedback 
från många medlemmar och greenfeegäster. 
Precis som under 2020 är det t ex många som 
lyfter fram att skicket på banan bara blir bättre 
och bättre och Torgny och gänget arbetar 
hårt för att fortsätta denna fina utveckling. 
Man lägger ner tid, pengar och kraft på att 
förbättra tees och greener, röja bort fler träd 
och ta bort sly och överlag förbättra hela 
golfupplevelsen.

Vi hade också ett stort antal deltagare 
på våra olika tävlingar under sommaren 
och många av er önskar spela lagtävlingar i 
olika former. Vi sitter i skrivande stund och 
lägger pusselbitarna på plats för sommarens 
golftävlingar och vi tar in denna feedback i 
vår planering. Se även separat artikel om våra 
tävlingar längre fram i denna klubbtidning.

I övrigt så genomförde vi också 3 st 
nybörjarkurser under 2021 varav den första 
redan under en helg i maj månad. 

Lördagen den 10 juli så genomförde 
vi en medlemsdag för första gången på 
Ljugarns GK. Denna dag så erbjöd vi fri 
medlemsträning, vi spelade tävlingen Jimmy´s 
minne, Ardre padel bjöd på ”prova på” padel, 
vi arrangerade en whiskyprovning i samarbete 
med Lammkrogen & Gotland Whisky och 
vi avslutade dagen med musikunderhållning 
utomhus av Sofia Lilja & Mattias Svensson.

Ljugarns GKs vision är att vara den mest 
familjevänliga golfklubben på Gotland och 
styrelsen sitter just nu och arbetar med en ny 
Strategiplan hur vi sakta men säkert tar oss dit. 
Denna plan innehåller också ett antal andra 
områden som t.ex. hur banan kan förbättras, 
hur kan vi utveckla området runt vårt kansli 
och Lammkrogen, fler medlemsaktiviteter 
och andra viktiga delar för att trygga klubbens 
långsiktiga utveckling framåt.

Vi kommer också att på prov detta år 
erbjuda ett familjemedlemskap som en 
annan del i att vara en mycket familjevänlig 
golfklubb. Det innebär att man betalar en 
familjeavgift på 4.200 kronor och då ingår 
medlemskap för två vuxna och obegränsat 
juniorer som bor på samma adress.

Vi ses på banan i vår och sommar!

Mats Säfström
Ordförande Ljugarns GK

ÖPPET UNDER HÖGSOMMAREN.    VÄLKOMNA!
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SOMMAR PÅ LJUGARNS GOLFBANA
Fotograf: Ronny Hallbom Jag har under ett par år nu ingått i styrelsen 

och det är inte utan en gnutta stolthet som 
jag känner att jag är en del av det. Vi gjorde ett 
utvecklingsarbete för ett par år sedan där vi 
bland annat fastställde vår vision för klubben. 
Vi vill vara ”Gotlands mest familjevänliga 
golfbana” och det har vi tagit många steg 
emot. 

Golfäventyret har varit en del av den 
satsningen, det har varit så kul att träffa och 
träna era barn, se deras framsteg och höra 
deras berättelser om hur långt dom slog 
bollen. På grund av olika omständigheter 
så hade vi inte möjlighet att genomföra 
golfäventyr sommaren 2021 men det 
kommer en fortsättning, så håll ögonen öppna 
för inför sommaren. 

Sommaren 2022 ser vi har alla 
förutsättningar för att kunna erbjuda en 
plats där hela familjen är välkommen och 
alla kan hitta sin favoritplats. En golfbana 
som erbjuder ett äventyr för de minsta 
och en utmaning för de äldre, här hoppas 

VÅRA MINSTA GOLFARE OCH DERAS FAMILJER

vi att skapa en plats för dottern att vara 
med på golfäventyret medan mamman 
går nio hål med sonen och pappa spelar 
padel med morbror. Sedan äter dom en 
bit mat i restaurangen och avslutar med 
en familjevänlig puttningstävling på vårt 
träningsområde. 

Håll ögonen öppna på vår nya hemsida 
och facebook efter sommarens nyheter i form 
av familjerabatt, golfäventyret för våra yngsta 
och träningar för oss andra. Kom till oss och 
upplev gemenskapen och har ni några idéer 
för hur vi kan skapa ännu mera, skicka gärna 
ert förslag till info@ljugarnsgk.se 

Så vi hälsar alla våra golfare - men lite extra 
våra yngsta golfare - hjärtligt välkomna till en 
sommar full av äventyr på Ljugarns GK.  

Josefin Jarlheden
Ungdomsansvarig
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RAPPORT FRÅN BANAN

Trots Coronan - eller tack vare Coronan - 
har många nya besökare golfat hos oss under 
sommaren 2021 och uttryckt verklig glädje 
över banan.

Tack till styrelsen och alla engagerade 
medlemmar för en väl genomförd säsong!

Årets planerade tävlingar har fungerat väl 
med några undantag - bl a Gotland Runt, 
som inställdes p.g.a. Corona-aspekter och 
Luciagolfen p.g.a. att banan var otroligt blöt.

Torsdagsträffarna är fortfarande sommarens 
höjdare - fulla av glada spelsugna golfare!

Jobbet med att “ljusa upp” banan fortsatte 
under våren, där också ruffarna också fick sitt.

Den planerade utbyggnaden av 
bevattningen tvingades att skjutas fram - också 
p.g.a. Coronan. Vi hoppas nu att jobbet kan 
sätta fart på vårkanten.

Underhåll av greener och utslag finns alltid 
på arbetsordningen.

På maskinsidan ska närmast frågan om att 
ersätta fairwayklipparen lösas.

Lammkrogens matsedel fick stryka på foten 
p.g.a. avsaknad av en kock. Ingen behövde 
dock gå hungrig ifrån oss, då Linda och 
Wilma såg till att det fanns hamburgare och 
croque monsieur m.m.

Padelbanorna har använts flitigt. Rent 
statistiskt konstaterar vi att yngre väljer padel 
och att vi lite mognare väljer golfen.

Vi vill här tacka Christer, som gått i 
pension! Tack för mångårigt arbete - i ur 
och skur! Ett jobb svårt att jämföra med en 
medarbetares på en stor golfbana. Hos oss har 
det varit mycket ensamarbete med de resurser 
som står till buds. Vi kommer att sakna dig, 
Christer.

Vi önskar nu alla Ett Gott Nytt Golf-år 2022

Torgny och Bertil med personal

TÄVLINGSPROGRAM 2022 (PRELIMINÄRT)

Datum            Tävling 

 
7 maj ............................................................................................................... Gotland Runt - inspel

23 juni .................................................................................................................... Torsdagsträff, PB 

29 juni  ..................................................................................................Öppen veterandag, GS Eclec

30 juni .................................................................................................................... Torsdagsträff, PB

2 juli ..............................................................................................Gotlandsbolagets Greensome, GS  

4 juli ............................................................................................... Blue Cup (spelas på Gotska), PB

7 juli ....................................................................................................................... Torsdagsträff, PB

9 juli ...............................................................................Jimmys Minne & Medlemsdag, Flagg 9 hål

11 juli ........................................................................................................ Herrdag När-Ljugarn, PB

14 juli ..................................................................................................................... Torsdagsträff, PB

16 juli ...................................................................................................... Klubbmästerskap, Slaggolf

18 juli ............................................................................................Blue Cup (spelas på Ljugarn), PB

21 juli ..................................................................................................................... Torsdagsträff, PB

23 juli ...........................................................................................................Arriba Scramble, Scr pa

28 juli ..................................................................................................................... Torsdagsträff, PB

4 augusti ................................................................................................................. Torsdagsträff, PB

6 augusti .................................................................................................... Öppen Damdag, Slaggolf

11 augusti .....................................................................................................Torsdagsträff Bysen, PB

13 augusti ........................................................................................................ Bruna Dörren, Scr Pa 

22 augusti .............................................................................................................. Veteranserien, PB

Våra torsdagsträffar är en avslappnad tävling i form av poängbogey där vi spelar med endast tre val-
fria klubbor samt putter. En trevlig kväll också för den som inte är någon rutinerad tävlingsgolfare.

•  TÄVLINGAR 2022  •

MEDLEMSDAG 9 JULI!

Alla medlemmar hälsas välkomna till Ljugarns GK lördagen den 9 juli. 
Vi spelar tävlingen Jimmys minne - 9 hål pb, fri medlemsträning med instruktör.

After golf med underhållning samt mat och öl till specialpriser. 
 



Vesterlund. Herr veteran togs hem av Peter 
Hagenfeldt. Bästa brutto-score alla klasser stod 
Kevin för med 89 slag.

Arriba / 91:an
Spelas som scramble, 17 lag ställde upp, det 
blev en jämn och spännande där det bara 
skilde 1 poäng mellan de tre första lagen, 
när krutröken lagt sig stod de två rutinerade 
hemmaspelarna Lars-Åke Karlsson och Staffan 
Lundberg som segrar på 47p.

Bruna Dörren Cup
Spelades 14 augusti som scramble med 16 
deltagande lag, d.v.s. 32 spelare.

Vann gjorde Samuel Wåger och Anton 
Björklund från Hagge GK på 46p. Bästa lag 
från hemmaklubben blev äkta makarna Mallo 
och Stefan Vesterlund på 44p. Prisutdelning 
och middag avnjöts i vanlig ordning under 
trevlig samvaro på Bruna Dörren.
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Världen öppnade upp sig igen även om 
coronan fortfarande stökade till det med 
delvis fortsatta restriktioner för golfspelande 
och begränsningar för sammankomster. 
För Ljugarns GK kunde glädjande nog hela 
tävlingsprogrammet genomföras under 
ansvarfulla former och en sommar med 
mestadels vackert väder.

Under året fick vi på olika plan uppleva 
att gammal är äldst, det började med att 
en 50-årig Phil Mickelson tog hem PGA 
Championship och följdes upp med att tre 
veteraner intog alla platser på prispallen på 
årets fjärde Torsdagsträff. Den sammanlagda 
åldern på prispallen var 236 år, mycket 
imponerande av trion från vänster; Ove 
Redner, Staffan Lundberg, J-E Rosengren.

Torsdagstävlingarna, tre klubbor + putter
Populär och lättsam spelform där taktiskt 
spel ofta är avgörande. Totalt samlades 146 
deltagare under sommarens åtta träffar.

TÄVLINGSÅRET 2021

Det prestigefulla priset ”Bysen” togs hem 
av klubbens ordförande Mats Säfström.

Årets högsta vinnar-score stod Marie 
Attlerud för på 27p, strålande!

Stort tack till sponsorerna som bidragit med 
fina priser till vinnarna; Smakrike Krog & Logi, 
Ljugarns Strandcafé och Restaurang, Bruna 
Dörren, Lövängens Pensionat, Våffelmagasinet, 
Lilla Trägårn samt Ardrebo Kafé.

Öppen veterandag
Spelades den 30:e juni som Greensome 
eclectic med 20 lag, det segrande laget med 
Per-Åke Ekerlöf och Roland Söderström från 
När GK vann på 25p, bästa hemmalag blev 
Folke Boberg och Jan-Åke Dahlgren på 24p.

Gotlandsbolagets Greensome
Denna klassiker avgjordes den 3 juli med 18 
startande par. Till slut stod Freddy Hägglund 
och Jan Pettersson från Gumbalde resp. 
Vingåker som vinnare. Bästa hemmaspelare 
blev Mallo och Stefan Vesterlund på en tredje 
plats.

Jimmys Minne
Spelas till minne av Jimmy Carlsson, vår 
tidigare pro och styrelsemedlem som tragiskt 
gick bort 2018.

VINNARE POÄNG

Mallo Vesterlund 23

Marie Attlerud 18

J-E Rosengren 17

Staffan Lundberg 19

Calle Gurén 20

Marie Attlerud 27

Torsdagsträffarnas vinnare i kronologisk ordning:

18 startande spelade PB flaggtävling över 
nio hål, två spelare fick sätta ”flaggan på 
flaggan” på hål 9 och fick därmed skiljas åt 
på hcp och den något äldre Stefan Vesterlund 
visade sig ha lägre hcp än den något yngre 
Ivar Gurén. Marie Attlerud kom trea med 
70cm från koppen på hål 9. 

Herrdag När - Ljugarn
Lottade 2-mannalag som spelar 9 hål på 
Ljugarn och18 hål på När, 22 lag ställde upp 
och till slut stod Göran Karlsson/Svend-
Erik Nielsen När GK som segrare, bästa LGK 
medlem blev Lars-Åke Karlsson med en 
hedersam 2: a plats ihop med Sven Holmlund 
från Saltsjöbaden.

Klubbmästerskapet
Gick av stapeln den 17 juli och spelas som 
slagspel, totalt deltog 14 spelare i tre klasser. 
Nytt för året var att i respektive klass korades 
en vinnare för bästa brutto- och nettoresultat.

Damklassen vanns för tredje året i rad av 
Kerstin Wallin. Herr Senior vanns av Kevin 

Marie Attlerud stod för Torsdagsträffarnas rekord-score; 27 poäng. Att gammal är äldst bevisade fr vänster; Ove Redner, Staffan Lundberg och Jan-Erik Rosengren.
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I samarbete med Enenda Sport AB så har 
Ljugarns GK tagit fram en kollektion av 
golfkläder till bra priser. Nu kan man beställa 
en svart pikétröja i funktionsmaterial samt 
också en svart keps och båda med vårt 
klubbmärke. 

Till sommaren 2022 så kommer det också 
ytterligare en produkt, en svart golfhandduk 
med vårt klubbmärke.

Samtliga produkter beställs genom att kon-
takta Mats Säfström, 073–719 4865, eller via 
mail matssafstrom@yahoo.se. Klubbkläderna 
säljs också på golfklubben i samband med 
våra tävlingar under juli och augusti.

LJUGARNS GK KLUBBKLÄDER!

VETERANKOMMITTÉN

PRO OCH UTBILDNING

Då veteranserien blev annorlunda även 2021 
så inriktade sig klubbarna på en egen veteran 
dag i veckan 

Vår veterandag på Ljugarn blev genomförd 
med många positiva lovord om banan med 
en förhoppning om ett steg till i finishen till 
kommande säsong så kommer många tillbaka 

Våra medlemmar fortsatte att träffas på 
måndagar med tonvikt på veteraner 

Inför säsongen 2022 så kommer vitrandiga 
serien att genomföras på respektive klubb 
med fem tillfällen där dom tre bästa resultaten 

räknas och med ett final spel på Gumbalde 
där lag 1 möter lag 2, lag 3 möter lag 4 
och lag 5 möter lag 6 i den sammanlagda 
ställningen.

Med förhoppning om många som börjar 
träna och var med på måndagsträffarna så 
skall målsättningen vara att var ett av dom två 
bästa fram till finalspelet. En förhoppning är 
också att få till ett damlag inför 2023.

Mikael Håkansson

Under ledning av Erik Lindén så genomförde 
vi för första gången en 2-dagars nybörjarkurs 
under Kristi Himmelfärdshelgen med 9 st 
deltagare och sedan så arrangerade vi också 
två nybörjarkurser i juli månad för ungdomar 
och vuxna. Totalt så gick 29 st personer dessa 
tre kurser och de blev också nya medlemmar i 
Ljugarns GK i samband med sin resp. kurs.
Erik höll också i 2 st medlemsträningar under 
medlemsdagen den 10 juli.

Vi hoppas att Erik Lindén kan tillbaka även 
detta år för att hålla i nybörjarkurser och 
medlemsträningar och planen är att den första 
kursen ska gå av stapeln redan under en helg i 
maj månad.

Håll utkik på vår hemsida och Facebook 
sida senare i vår för kompletterande informa-
tion om kommande kurser.

Klubbmästare fr vänster; Kerstin Wallin, Kevin Vesterlund, Peter Hagenfeldt och Mallo Vesterlund med 
lägsta netto. Saknas på bilden gör Jan-Erik Rosengren som hade veteranklassens lägsta nettoresultat.

Öppen damdag
Samlade 15 deltagare i tre klasser.

A-klassen vanns av Ing-Marie Saartok 
från Visby GK på 74 slag. B-klassens vanns 
av Elaine Juniwik från Gumbalde på 73 slag 
medan C-klassen togs hem av hemmaspelaren 
Marie Attlerud på 66 slag.  

Blue Cup
Kampen mellan Ljugarn och Gotska vanns av 
Gotska efter en stark insats på hemmaplan, 
en eloge till Ljugarnsspelarna som kämpade 
tappert på hemmabanan men ledningen för 
Gotska var övermäktig.

TÄVLINGSÅRET 2021

Luciagolfen
kunde inte genomföras då Kung Bore anlände 
tidigare än normalt.

Slutligen
2021 blev något av veteranernas år, 
förhoppningsvis kan våra ungdomar i klubben 
utmana och ta hem några titlar under 2022.

Stort tack till alla deltagare, sponsorer och 
funktionärer. 

Stefan Vesterlund



LJUGARNS GOLFKLUBB KALLAR TILL

ÅRSMÖTE
PLANERAS ATT AVHÅLLAS DEN 28 MAJ 

 
VI ÅTERKOMMER I GOD TID INNAN MÖTET MED TID OCH PLATS 

Ljugarns Golfklubb, Box 98, 623 65  Ljugarn  •  info@ljugarnsgk.se
Tel: 0498-49 34 95 • 070-620 66 22

Hemsida: www.ljugarnsgk.se

•  KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  •

Föredragningslista årsmötetsförhandlingar

1. Årsmötets öppnande och röstlängdens fastställande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande till årsmötet
5. Val av sekreterare till årsmötet
6. Val av justerare
7. Fördragning av 2021 års räkenskaper och verksamhetsberättelse
8. Revisorers föredragning
9. Fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet
10. Förslag till 2022 års verksamhetsplan och budget
11. Förslag till medlemsavgifter
12. Val av ordförande
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av representant från banägaren till styrelsen
15. Val av revisorer
16. Val av ledamöter till valberedning
17. Behandling av inkomna motioner
18. Övriga frågor
19. Årsmötet avslutas


