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SEKRETERARE
Stefan Vesterlund
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KASSÖR
Jan-Erik Rosengren
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ORDINARIE LEDAMÖTER
Bertil Olofsson, banägare
bertil@ljugarnsgk.se
Torgny Hägg, banägare, greenkeeper
torgny@ljugarnsgk.se
Fredrik Hjortholt, IT-ansvarig
fredrik@ljugarnsgk.se

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

ANSVARIG DAMDAGEN
Josefin Jarlheden
josefin@ljugarnsgk.se

VETERANKOMMITTÉN
Mikael Håkansson
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KANSLIET
Golfbanan Ardre, 623 66 Ljugarn

TELEFONNUMMER 
Golf: 073-719 48 65
Padel: 070-787 03 16
Ställplats: 070-727 11 32

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.

GREENFEEAVGIFT 2023
280 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. 

Hemsida: www.ljugarnsgk.se

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2022/2023.

Snön faller och temperaturen ligger på -3 
grader när jag skriver denna lilla krönika 
om golfåret 2022 på Ljugarns GK i början 
på januari 2023.

År 2022 blev ett bra golfår i stort och 
även för Ljugarns GK. Totalt sett så min-
skade antalet aktiva golfare i Sverige 
marginellt jämfört med 2021 som var 
ett rekordår, -3%, men golfen är fortsatt 
Sveriges 3:e största idrott!

Vår banägare fortsatte under året sitt 
arbete med att förbättra banan och vi fick 
många positiva kommentarer från spelare 
om banans skick under sommaren, riktigt 
roligt att höra!

Lammkrogen fick nya krögare inför 
sommaren och förvandlades till restaurang 
Tre, Fyra Vänner & En Gaffel och de fick 
stor uppskattning och mycket beröm för 
sin goda mat och sin goda service. 

Våra tävlingar lockade till sig många 
spelare under sommaren och vi har precis 
också lagt fast vårt preliminära tävlings-
program för sommaren 2023 och här har 
vi tagit till oss olika synpunkter och önske-
mål från er medlemmar. Vi kommer bl a 
att prova att flytta våra Torsdagstävlingar 
till onsdagar denna sommar på mångas 
begäran. Se mer information om både täv-
lingsprogrammet i sommar och en sum-
mering av 2022-års tävlingar längre fram 
i denna klubbtidning.
Vi genomförde under sommaren både 
nybörjarkurser för ungdomar och vuxna 
samt också Golfäventyret för golfintresse-
rade barn från 4 år och uppåt. Vår ambi-
tion är att kunna genomföra motsvarande 
aktiviteter också under sommaren 2023.

Vi arrangerade en mycket uppskattad 
regelvandring på banan i somras för våra 
medlemmar under ledning av Lars-Åke 
Karlsson och vi hoppas kunna genomföra 
en motsvarande aktivitet också under kom-
mande sommar.

Styrelsen har även startat arbetet med 
en ny strategiplan för Ljugarns GK och 
med en målbild där vi hoppas kunna vara 
per den 31 december 2025. Vår vision är 
fortsatt att vara Gotlands mest familjevän-
liga golfklubb och vi återkommer till alla 
medlemmar med en presentation av denna 
plan och tillhörande mål och aktiviteter så 
snart vi är klara. 

Vi ses i vår och sommar på banan!

Mats Säfström
Ordförande, Ljugarns GK

LJUGARNS GK FORTSÄTTER RESAN!
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När banan fylls med barn och ungdomar 
så lever den upp och vi når ännu steg i vår 
vision att vara Gotlands familjevänligaste 
golfbana. Sommaren 2022 var inget un-
dantag då vi bjöd in våra yngsta att testa 
golfäventyret som är ett koncept framtaget 
av Golfförbundet för att lära barn ta sig an 
golf på ett något annorlunda och roligt sätt. 

LÅT BARNEN LEKA GOLF!

FÖRSTA ÅRET SOM NYA KRÖGARE

I år hade vi också köpt in lite nytt 
material som barnen fick testa. Slagsäcken 
och de stora bollarna som fastnade på 
målen var extra populärt.

Sist vill jag skicka med er Annika 
Sörenstams 5 bästa tips för att få barnen att 
spela golf. 

SÅ FÅR DU BARNEN ATT SPELA GOLF 

1. Lär ut så lite som möjligt. 
Strunta i att greppet är konstigt när du låter ditt barn prova att slå någon boll. Låt dem experimentera själva 
och pröva på sitt sätt i början. Smyg in bara något enkelt tips om ditt barn själv frågar efter hjälp. Förr eller 
senare kommer de att kunna vara med på en gruppträning för barn i deras åldrar. 
2. Prata inte svingteknik. 
Barn har en otrolig förmåga att uppfatta och härma delar av svingen. Försöker man däremot väva in för mycket 
teknik blir det både för komplicerat och tråkigt. Ett bättre sätt är att ge dem roliga övningar. Istället för att säga 
“stå fyra decimeter mellan benen” när du ska visa en stans kan man be dem hoppa upp och landa bredbent. 
3. Stressa inte! 
Gå gärna till rangen under tider när det är lite folk där. Det är både bäst och roligast för dig och dina barn i 
början. Det är mindre saker som stör, och framför allt kan de ta den tid som de behöver vid varje slag utan att 
behöva känna någon stress. Samma gäller när det är dags att börja ta ut dem på banan. Ofta räcker det att 
bara gå några hål tillsammans när det är lite folk ute och spelar.
4) Gör något annat när det blir tråkigt. 
Det är lätt att koncentrationen sviktar hos ett barn efter en stund på rangen. När det inte längre är roligt att 
slå bollar är det bättre om de får leka eller göra någonting annat under en stund. Jag har själv ofta med mig en 
basketboll som åker fram när det där med golf börjar kännas tråkigt. För glöm inte bort. Ni är ju främst där för 
att ha kul tillsammans.
5) Ha roligt! 
Golf ska vara skoj. Och det ska vara något som ni gör när barnen vill. På en fredagskväll kan vi åka ut med 
barnen och spela något hål om de är sugna. Vi har bara med några klubbor och skojar själva i solnedgången. 
När de vill åka hem, så slutar vi. Har de haft kul har det varit en bra kväll. Så se till att ditt barn verkligen får ha 
roligt med golf, oavsett hur det går.

Med tipsen här intill kommer ni att ha ro-
ligt med både barn och barnbarn. Och när 
ni inte spelar golf så finns ju både padel, 
träning och balansområde att fortsätta 
rörelse och lek på. 
 
Josefin Jarlheden 
ansvarig Ungdomskommiten

Annika Sörenstams tips om barn och golfspel har tidigare publicerats på 
Svenska Golfförbundets hemsida.

Midsommardagen 2022 smög vi i gång 
med att öppna vår restaurang; Tre, Fyra 
Vänner & en Gaffel på Ljugarns GK. 

Summerar vi sommaren, så hade vi otro-
ligt roligt och det var givande. Vi tjänade 
inga pengar men vi fick förmånen att få 
lära känna en hoper av fantastiska männi-
skor som var glada, trevliga, snälla, roliga, 
fina, omtänksamma, påhittiga samt att vi 
fick en stark känsla om en tillhörighet. Vi 
var accepterade av ”flocken” vilket kändes 
fantastiskt! 

Till kommande säsong ser det tuffare 
ut då Patrik, denna mästerkock, som för-
gyllde våra gommar, tyvärr inte kommer 
att vara kvar.

Så vad händer med mig, med restauran-
gen? Blir det någon mat till sommaren? 
Jag svarar ärligt, jag vet inte idag men så 
klart ska vi fixa det här! Med gemensam-
ma krafter ska vi se till att det kommer att 
finnas möjligheter att servera riktig mat i 
sommar i Ardre och på Ljugarns GK!

Hälsar 
Lasse Gneipelt
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RAPPORT FRÅN BANAN
Oj, vad vi längtar till att årets golfsäsong tar 
sin början! 

Det har varit en regning höst och alla 
vattenreservoarer är fyllda. Banan har varit  
blöt vilket tyvärr medfört att det inte blev 
nån Lucia-golf i år heller.

Som vanligt var det livat på banan under 
turistveckorna – jättetrevligt - även om vi 
ibland fått köa på utslagen. Något vi inte är 
så vana vid.

Ledningar för bevattning har lagts ner 
på delar av 7:an, 9:an och rangen, med den 
tillgång vi har på vatten hoppas vi att få de 
mest torkutsatta hålen att grönska.

Vi har klippt ner några ruffar, fyllt i 
ojämnheter och sått till på fairways samt 
fortsatt med att jämna ut på utslagen. 

På maskinsidan har en av de gamla 
fairwayklipparna ersatts och i år kommer 
det att finnas en effektivare ruffklippare i 
maskinparken.
Under sommaren 2022 har Lasse och 
Christer varit våra ”klippare” - tack killar!

Och vad vore en klubb utan en väl 
fungerade styrelse och tävlingsansvariga.
Ett hjärtligt TACK till alla och envar!

Till Ljugarns Golf är man alltid välkom-
men och hos oss ska golfen alltid vara rolig!

Vi önskar alla medlemmar och gästande 
golfare ett riktigt GOTT NYTT GOLF-År!

Torgny och Bertil med personal

TÄVLINGSPROGRAM 2023 (PRELIMINÄRT)

Datum            Tävling 

 

6 maj ........................................................................................................... Gotland Runt - inspel

21 juni .................................................................................................................Onsdagsträff, PB 

28 juni  ............................................................................................Öppen veterandag, GS Eclec

28 juni ................................................................................................................Onsdagsträff, PB

1 juli ........................................................................................Gotlandsbolagets Greensome, GS  

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

5 juli ....................................................................................................................Onsdagsträff, PB

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

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

12 juli ..................................................................................................................Onsdagsträff, PB

15 juli ...................................................................................................Klubbmästerskap, Slaggolf

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

19 juli ..................................................................................................................Onsdagsträff, PB

22 juli ...................................................................................................... Arriba Scramble, Scr pa

26 juli .................................................................................................................Onsdagsträff, PB

29 juli ..........................................................................................Tre fyra vänner & en gaffel, PB

2 augusti .............................................................................................................Onsdagsträff, PB

5 augusti ............................................................................................... Öppen Damdag, Slaggolf

9 augusti .................................................................................................Onsdagsträff Bysen, PB

12 augusti ................................................................................................... Bruna Dörren, Scr Pa 

21 augusti ......................................................................................................... Veteranserien, PB

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

•  TÄVLINGAR 2023  •

MEDLEMSDAG 8 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. 
 



Öppen damdag 
samlade 20 deltagare i två klasser.
A-klassen vanns av Marie Attlerud på 73 
slag.B-klassens vanns av Eva Andersson 
från Gotska på 70 slag

Blue Cup 
Kampen mellan Ljugarn och Gotska vanns 
av Gotska, en liten tröst var att LGK vann 
hemmamatchen övertygande efter bra pr-
estationer av flera spelare.

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

Slutligen
Hemmaspelarna skördade stora 
framgångar i årets tävlingar och tog hem 
nästan rubb som stubb, ett tecken på att 
taktiskt spel och kännedom om tuvor och 
andra naturfenomen lönar sig.  

Stort tack till alla deltagare, sponsorer och 
funktionärer. 

Stefan Vesterlund
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Tävlingsprogrammet kunde genomföras 
i sin helhet i mestadels bra golfväder 
med samma antal startande som under 
pandemiåren.    

Torsdagstävlingarna
Populär och lättsam spelform där taktiskt 
spel ofta är avgörande. Totalt samlades 145 
deltagare under sommarens åtta träffar.
Det prestigefulla priset ”Bysen” togs hem 
av Marie Attlerud på fina 21p. Dubblerade 
gjorde J-Å Dahlgren som lyckades vinna 
två torsdagstävlingar. Stort tack till spon-
sorerna som bidragit med fina priser till 
vinnarna; Smakrike Krog & Logi, Ljugarns 
Strandcafé & Restaurang, Bruna Dörren, 
Lövängens Pensionat, Mas Que Tapas, 
Våffelmagasinet, Lilla Trägår’n samt Ar-
drebo Kafé.

Öppen veterandag
spelades den 22:e juni som Greensome 
eclectic med 18 lag, tävlingen blev jämn och 
spännande med två hemmalag på 25p där 
Folke Boberg/J-Å Dahlgren vann på lägre 
hcp före Birgitta och Peter Hagenfeldt.

Gotlandsbolagets Greensome
Denna klassiker avgjordes den 2 juli med 
18 startande par, även denna tävling vanns 

TÄVLINGSÅRET 2022
av Ljugarns strävsamma par Boberg/Dahl-
gren på 41p före Lars-Åke Karlsson/Stefan 
Vesterlund på 39p.

Jimmys Minne
spelas till minne av Jimmy Carlsson, vår 
tidigare pro och styrelsemedlem som tra-
giskt gick bort 2018, och startavgiften går 
oavkortat till Operation Smile. Tävlingen 
spelas som en flaggtävling över nio hål där 
avgörandet föll på sista hålet och efter nog-
grann mätning visade det sig att Leif Lund-
borg var 10cm närmare flaggan på hål 1 än 
Mallo Vesterlund. För bedriften erhöll Leif 
krögarnas pris, lunch för två på restaurang 
Tre, Fyra Vänner & En Gaffel (före detta 
Lammkrogen).

Herrdag När - Ljugarn
Lottade 2-mannalag som spelar 9 hål på 
Ljugarn och18 hål på När, 18 lag ställde upp 
och till slut stod Svante Bendelin och Leif 
Bengtsson från Gumbalde resp. När GK 
som segrare, bästa LGK medlem blev Per 
Lindby med en 4:e plats.

Klubbmästerskapet
gick av stapeln den 16 juli och spelas som 
slagspel, totalt deltog 14 spelare i fyra 
klasser. Damklassen vanns för fjärde året 
i rad av Kerstin Wallin. Herr Senior vanns 

VINNARE POÄNG

Mallo Vesterlund 20

Leif Lundborg 21

Leif Bengtsson 16

Jan-Åke Dahlgren 19

Hans Tottlin 20

Jan-Åke Dahlgren 16

Martin Sterner 20

Marie Attlerud 21

av Erik Rönnholm med tävlingens bästa 
score på 94 slag. Herr veteran togs hem 
av Staffan Lundberg. Bästa PB resultat alla 
klasser noterades av Simon Vesterlund 
med 32p.

Arriba/91:an
spelas som scramble, 12 lag ställde upp, 
de rutinerade hemmaspelarna Lars-Åke 
Karlsson och Staffan Lundberg spelade 
strålande och vann till slut tämligen över-
lägset på 49p, Lars-Åke och Staffan försva-
rade därmed sin titel från föregående år. 
På andra plats kom Fredrik och Mattias 
Amilon på 42p. Tredjeplatsen kneps av de 
duktiga ungdomarna Ivar och Axel Gurén 
på 41p.

Bruna Dörren
spelades 13 augusti i strålande solsken och 
lätt bris som scramble. Hela 22 lag deltog 
i denna populära tävling, återigen blev det 
ett par från LGK som tog hem spelet genom 
Marie och Christer Attlerud som vann på 
finfina 51p. Tvåa på 47p kom Andreas Ols-
son och Sven-Åke Håkansson från Gotska.
Prisutdelning och middag avnjöts i vanlig 
ordning under trevlig samvaro på Bruna 
Dörren.

Torsdagsträffarnas vinnare i kronologisk ordning. Marie Attlerud tog hem den prestigfyllda “Bysen”. Klubbmästare 2022.

Restaurang Tre, Fyra Vänner & En 
Gaffel delade ut sitt eget pris till 
vinnaren av Jimmys Minne.
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I samarbete med Enenda Sport AB har 
Ljugarns GK tagit fram en kollektion av 
golfkläder till bra priser. Nu kan man 
beställa svarta pikétröjor i funktions-
material samt en svart keps med vårt 
klubbmärke. Samtliga produkter beställs 
genom att kontakta Mats Säfström, 073 – 
719 4865, eller via mail matssafstrom@
yahoo.se. Klubbkläderna säljs också på 
golfklubben i samband med våra tävlingar 
under sommaren.

LJUGARNS GK KLUBBKLÄDER

VETERANKOMMITTÉN

PRO OCH UTBILDNING

Så är vi då tillbaks där vi hör hemma!
Herrarna tog hem veteranserien  2022 

med prisutdelning på Gumbalde Resort 
som det heter från 1/1-2023 under ett 
finalspel som kommer att genomföras 
även 2023 men då på Visby GK. Tyvärr 
hade Gumbalde tappat bort vår buckla men 
sökning pågår.

De herrar som var kvar på ön firade 
vinsten på Slite Gk med efterföljande 
middag, väldigt uppskattat. Kapten tackar 
för den fina presenten från klubben 

Ryktet om kaptenen spred sig vidare inom 
GGF och blev utnämnd som Kapten för 
Gotlands Island Games lag kommande 
sommar på Guernsey 

För 2023 är målsättningen att vi skall 
göra om bedriften och stå som segra-
re även då.
 
Mikael Håkansson

Under ledning av Erik Lindén så 
genomförde vi två nybörjarkurser för 
ungdomar och vuxna i mitten på juli och 
närmare 20 personer gick dessa kurser och 
de blev också nya medlemmar i Ljugarns 
GK i samband med sin respektive kurs.

Erik höll också i två medlemsträningar 
i samband med vårt Öppet hus och vår 
Medlemsdag lördagen den 9 juli.

Vi hoppas också att Erik Lindén 
har möjlighet att tillbaka nu i sommar 

för att hålla i nybörjarkurser och 
medlemsträningar. 

Håll utkik på vår hemsida och 
Facebook under våren för kompletterande 
information om kommande kurser.

Vi hade också möjligheten att genomföra 
Golfäventyret för våra yngre blivande 
golfare i slutet på juli under ledning av 
Josefin Jarlheden och några medhjälpare, 
se mer info om detta på annan plats i 
denna tidning.

BILDER FRÅN BANAN



LJUGARNS GOLFKLUBB KALLAR TILL

ÅRSMÖTE

PLANERAS ATT AVHÅLLAS DEN 20 MAJ 
 

Vi återkommer i god tid innan mötet med tid och plats 

Ljugarns Golfklubb, Box 98, 623 65  Ljugarn  •  info@ljugarnsgk.se

Hemsida: www.ljugarnsgk.se

•  K ALLELSE 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 2022 års räkenskaper och verksamhetsberättelse
8. Revisorers föredragning
9. Fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet
10. Förslag till 2023 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


