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LAHOLMS GOLFKLUBB  
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
 

Bankommittén  
Möten 
Bankommittén har inte haft några möten då vi inte haft någon ordförande. Men vi har haft kontakt 
på mejl och telefon och det har fungerat bra. Under året har vi haft 3 möten med Christian Lundin på  
(re)Golf för att ta fram en masterplan. 

Maskininvesteringar 
Under året har vi investerat i en fairwayklippare, en vält och en traktorburen vertikalskärare. 

Byggnationer 
- Orange tee på hål 5 och 13 har byggts. 

Banan 
Utöver normal skötsel kan följande noteras: 

- På båda banorna har vi fortsatt med att slya och avverkat träd enligt plan. 

- Vi kunde öppna Vallen till påsk utan några vinterskador. Stegan har vi haft öppen så mycket 

det gått och den var ganska sliten efter vintern. Under resten av året har båda banorna varit 

väldigt fina och haft en bra kvalité på samtliga ytor. 

- Alla fairways på Vallen och vissa områden på Stegan behandlades mot trädgårdsborre för att 

undvika fågelskador. Behandlingen fungerade bra för tredje året i rad och det var väldigt få 

skador. 

- Vi har fortsatt att dressa fairway och approcher för att kunna höja kvalitén på dessa ytor. 

- Vi har tagit fram en masterplan för Vallen som presenterades på (höst)årsmötet. 

Budget 
Ramen för 2016 års budget har hållits. 
Tommy Ahlenbäck, Bertil Månsson, Bertil Johansson, Christina Andersson, Jyrki Välimäki, Martin 
Göransson, Anders Hellberg (adjungerad). 

 
Byggnadskommittén  
Kommittén har under perioden mars-november 2016 haft fem möten samt ett antal separata möten 
mellan kommittémedlemmar och banarbetare mm. Efter de stora investeringarna under 2015 har 
aktiviteterna minimerats under 2016. 
 
Bland de projekt som genomförts under 2016 kan noteras 

- färdigställt ”raststugan” vid Stegan 

- demonterat vikväggar i restaurangen, lagt in matta över klinkergolvet samt målat väggarna 

- bytt ut kompressorn till rengöringsstationen vid parkeringen 

- bytt ut en del växter framför klubbhuset + ett av träden vid parkeringen 

- ett allt större antal småreparationer av akutkaraktär 

Den budgeterande kostnadsramen för löpande inkomster och utgifter har innehållits. 
 
Under hösten har underlag för ett nytt klubbhus alternativt för en omfattande renovering av det 
befintliga klubbhuset tagits fram. 
 
Byggnadskommittén tackar Mattias & banpersonalen för bra samarbete och väl utförda arbeten på 
våra byggnader och anläggningar. 
Christer Svensson (ordförande), Agne Nilsson, Anders Tuvesson, Bengt Karlsson, Bennie Larsson och 
Sven-Anders Persson 
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Tävlingskommittén 
Under golfåret 2016 har vi haft ca 3 000 starter på våra klubbtävlingar, vilket är samma som 
förra året. Som vanligt har vi haft stort deltagande på golfveckans tävlingar, särskilt på 
partävlingarna. 

Vi vill tacka sponsorerna för att de ställt upp så att vi kan ha bra prisbord på våra tävlingar. 
Dessutom ett stort tack till alla tävlingsledare och funktionärer som ställt upp. Tack också till 
kansli, shop, banpersonal och restaurang för ett bra samarbete under året. 

Klubbmästare 
Dam 50  Eva Svensson 
Herr  Simon Henriksson 
H 50  Peter Söderström 
H 60  Jan Johansson 
 
Tävlingskommittén har under år 2016 bestått av Göran Eriksson, ordförande, Ulla 
Gunnarsson, Yvonne Tufvesson och Niklas Svensson. 
 

Regel o handicap-kommittén  
Regelutbildning i form av regelvandring på banan har hållits för samtliga juniorer i tränings-
grupperna samt för nybörjare i klubben i samverkan med medlemskommittén. Under året har 
individuella handicapjusteringar gjorts för 10 medlemmar efter telefonmöte inom gruppen. Vid den 
årliga HCP-revisionen inför 2017 så har 125 personers HCP analyserats för höjning eller sänkning. 
Riktlinjer för att en justering skall utföras är att det finns minst fyra ronder registrerade under 2016 
samt att det totalt finns minst åtta registrerade ronder under 2015-2016. Av de granskade så fick 5 
spelare sänkt HCP och 49 höjt HCP. HCP-justeringen meddelas via GIT-systemet (E-post). Medlem 
som inte uppfyller ovanstående kriterier för justering av sitt HCP men önskar en justering får ta 
kontakt med HCP-kommittén. Det krävs minst 3 registrerade ronder för att kommittén skall ta upp 
ärendet. 
OBS! Det är viktigt att även registrera ronder som är i buffertzonen för att vi skall få en så bra bild 
som möjligt över er spelstyrka när vi gör revisionen.  

Bertil Johansson (ordf.), Claes Johansson, Lars Karlsson och Tommy Ahlenbäck 

PR-kommittén 
Det gångna året 2016 har varit något bättre än budgeterat när det gäller intäkterna från våra 
sponsorer och vi hoppas på en fortsatt utveckling under 2017. 
  
Tack till våra sponsorer, kansli, shop, restaurang och banpersonal samt funktionärer och medlemmar 
som bidragit till trivseln på vår ” overkligt bra golfbana”. 
  
Vi anordnade en sponsordag för våra sponsorer med en 9-hålstävling på Stegan,  efter tävlingen och 
en bit mat så föreläste klubbens senaste golfproffs Fredrik Andersson Hed om hur det är att leva som 
golfproffs. 
 
Tack för hjälpen tävlingen gick av stapeln i september, och för att understryka styrelsens tacksamhet 
för allt ideellt arbete som läggs ner i föreningen så hade en sponsor med riktigt fina priser till 
tävlingen skaffats . 
  
Gert Olsson, ordförande, Jyrki Välimäki Tommy Hugosson, Peter Voss och Mathias Nilsson 
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Damkommittén 
Golfsäsongen startade den 16 april med en lagtävling på 9-håls banan. 
Deltagarantalet var 54 st. Vid lunchen som vi åt efter tävlingen anslöt ytterligare ca 30 st. 
Damkommittén hälsade alla damer välkomna till årets säsong och informerade om årets damgolf. 
Golfshopen visade årets nyheter.  
 
Damgolfen spelas i form av slaggolf 15 ggr under säsongen. I år var vi 108 damer som tillsammans 
gjort 1130 starter. Startavgiften är 30:-/onsdag. Priser köps för startavgiften, dessa är inköpta i 
Golfshopen. Vi har även köpt priser från företag som sponsrat till vår resa bl.a. Muskelharmoni, 
Klädkammaren, Pernillas skönhets bod, Malmnäs Möbler & Interiör m.fl. Ett bonuspris lottas ut till en 
av dem som spelat minst 12 ggr och som är med på avslutningen. Golfshopen skänkte detta pris som 
i år var en klocka. 
 
I år var det fjärde året som vi spelade ”Drömscoren”. Vi var 44 stycken som har varit med och tävlat, 
lite färre än förra året. Startavgiften har varit 100:-/pp och alla pengarna har gått till priser. Tävlingen 
har körts i två klasser. Segrare i A-klassen blev Maria Svensson. Segrare i B-klassen blev Elisabeth 
Larsson. 
 
Den 25 maj gick vår resa till Söderåsens GK.  I år var vi 44 st. Vi hade tur med vädret. Vi fick raketstart 
och mycket annat till ett mycket bra pris. Vi framför Ett stort TACK till alla våra sponsorer! 
 
I år har vi haft två stycken lottade lagtävlingar, ”Texas Scramble” hade vi den 20 april med raketstart. 
Vi var 48 st som spelade. Den 29 juni hade vi ”Tjejslaget” vi var otroliga 76 st som spelade. Efter 
tävlingarna hade vi gemensam måltid och prisutdelning. Priserna köptes hos några som sponsrar oss 
vid vår resa. 
 
Årets inteckning i ”Silverskålen” erövrades av Anky Jönsson. 
 
Även i år har vi haft matchspel med Halmstad GK där vi stod som arrangörer. 
Alla tyckte det var bra, men Halmstad vann även i år. Nästa år är det Halmstad som arrangerar 
tävlingen. Vi hoppas på bättre tur då. 

 
Lördagen den 3 september var det avslutning på ”Damgolfen”. Vi spelade färgspelet över 18 hål. 
Därefter åt vi gemensam lunch och hade prisutdelning. 
Kicki Isaksson korades till 2016 års Golfdrottning. Priser i de olika klasserna, delsegerpriser och 
flitpriser delades ut. 

 
Den 10 september arrangerades Nationell Damdag, 45 damer från 9 olika klubbar deltog, 
I år var vi betydligt färre som deltog. För första gången hade vi raketstart med lunch efter. 
Peter Voss (Våxbohallen) sponsrade alla deltagarna med godis, dricka och frukt vid starten 
 
 
Damkommittén 2016 
Ann Jönsson, Anne-Lie Hantoft, Helene Hägerström, Agneta Hägerström, Gunilla Bagler och  
Ulla-Britt Gunnarsson 
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Elit & Junior kommittén  
Förord 
Elit- och juniorkommittén har under året fortsatt med det arbete som påbörjades i fjol med att 
förbättra tillgängligheten för ungdomarna att delta i olika träningsgrupper, tävlingar, läger och övriga 
sammankomster. Vi har under året haft 13 möten. De uppgifter som krävs inom kommittén är 
fördelade på ett bra sätt för att vi alla ska vara engagerade så mycket som möjligt. 
 
Nedan följer en kort sammanfattning av några av de aktiviteter och de grupper som ingått i 
verksamheten under säsongen 2016. 
 
Vinter aktiviteter 
Vi har i år också spelat innebandy. 
Vi har också haft ett tillfälle med tränings- och tävlingsplanering inför 2017. 
 
Vinterträning 
Säsongen började som brukligt med individuell vinterträning inomhus, i vår studio, ledd av Tomas 
Ericson . 
 
Kick-off 
Vi startar upp säsongen med en kick-off med spel på nio-hålsbanan och korvgrillning och information 
om vad som ska hända under året. 
  
Breddgrupperna 
Breddgrupperna har fungerat som under fjolåret under Peter Axelssons ledning. 
Årets regelträffar har vi i år haft ute på banan vilket var väldigt populärt. 
 
Tävlingsgruppen  
Tävlingsgruppen har också fungerat som tidigare år, juniorerna har varit indelade i två grupper vid de 
flesta tillfällen för att effektivisera och utveckla träningen individuellt. 
Juniorerna har haft flera framgångar under året och flera av juniorerna har avancerat till nästa steg 
inom Skandia Tour. 
 
Vi har också i år haft läger i Landskrona 4 dagar i april vilket alltid är mycket uppskattat av både 
ledare och framför allt juniorerna. 
 
Elit och utveckling  
Flera framgångar även för juniorerna i Elit- och utvecklingsgruppen. Träningen för dessa bedrivs till 
största delen individuellt. 
 
Övriga aktiviteter. 
I början av säsongen bjöd vi in Fredrik Andersson Hed som höll clinic på rangen och därefter pratade 
om sitt liv på touren och hade frågestund. 
Fotbollsgolf med efterföljande grille är mycket uppskattat. 
Sommar slaget: Klubbens interna tävling för alla juniorer där alla är med och spelar med alla högt hcp 
och lågt hcp. I år blev det tyvärr bara en omgång då den inplanerade andra omgången krockade med 
JSM Klubblag. 
Sommargolfen har som vanligt varit välbesökt. 
 
Laholms GK var vid första omgången av Skandia Tour i år värd för en Elit-tävling, vilket är den högsta 
nivån för juniortävlande i Sverige. SGF ställer upp med tournament director, tävlingsledare osv 
medan klubben ställer upp med funktionärer såsom starter, resultatrapportering, fourcaddies osv. 
Allt avlöpte som det skulle och förhoppningsvis kan Laholm få stå värd för liknande arrangemang 
framöver. 
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JSM Klubblag 
Laholm har i år, liksom i fjol, deltagit i JSM Klubblag. JSM Klubblag är som det låter en lagtävling där 
matcher spelas, singel och foursome. Laholm lyckades i år ta sig vidare till andra omgången vilken 
spelades på Växjö GK i mitten av augusti, vilket krävde övernattning för att det skulle fungera. Båda 
omgångarna av JSM klubblag har visat på stort engagemang och gemenskap från både spelare och 
ledare. I första omgången engagerades också klubbens yngre juniorer som caddies vilket var mycket 
uppskattat av alla och vilket också ger de yngre en möjlighet att se och lära inför vad som komma 
skall. 
 
Prova på 
Vi har haft skolklasser som fått prova på golf under året. Vi har också bjudit in eleverna att komma till 
oss och prova på golf med föräldrar under våren. 
 
Golfkul  
På Golfkul (barn mellan 5-10 år) var det som mest 37 barn inskrivna . Ett bra resultat som visar på en 
potentiell återväxt. Grupperna har samlats 8 gånger under våren och 5 gånger under hösten. Som 
vanligt deltar fler juniorer under vårens träffar än under höstens. 
 
Nedtrappning 
Vi hade ned trappning i oktober med spel på banan och gemensam mat och prisutdelning därefter. 
Olivia Söderström utsågs till Årets junior. 
 
Avslutningsvis 
Vi har även i år haft en väl fungerande verksamhet som uppskattats av såväl ungdomar som 
föräldrar. Efter säsongens slut har vi i år skickat ut en enkät till samtliga deltagande juniorer i 
verksamheten och vi har i princip bara fått positiv feed-back på det vi gör vilket känns väldigt bra. 
Gemenskapen och engagemanget är det som uppskattas mest. 
Verksamheten fortsätter att utvecklas i en positiv riktning och vi fortsätter nu med vinter aktiviteter 
till säsongstarten 2017. Vi har som avsikt att under nästa år ytterligare förbättra klubbens 
ungdomsverksamhet. 
Vi jobbar hårt med att hålla kvar de juniorer vi har i vår verksamhet och även att försöka nyrekrytera 
juniorer. 
 
Slutligen ett stort tack till alla som är hjälpsamma med det alltid så viktiga ideella arbetet.  
 
Maria Svensson Elit- och Junior kommittéen 
 

Herrgolfen  
108 spelare har deltagit under året, vilket är 9 mer än 2015. 
73 har spelat minst 8 gånger mot 64 föregående år. 1043 starter på 16 omgångar, mot 891 på 15 
gånger 2015. Slutsegrare blev Per Rydhög på 551 före Lars Pålsson på 552 och Stefan Emilsson 555. 
Utflykten gick till Bosjökloster med 49 deltagare, välordnat som vanligt av Mats-O Nilsson och 
Thomas Borggren. Sista spelomgången med 38 deltagare avslutades  med  lunch  och prisutdelning. 
Dessutom fick 8 spelare pris för att ha deltagit alla 16 omgångarna. Lars-Göran Ottosson fick pris för 
att ha gjort Hole in one. 
Arne Gustavsson     Herrgolfansvarig 
 

Young Ladies 
Vi startade säsongen den 18 april och spelade varje helgfri måndag t o m den 3 oktober. Totalt 
spelades 15 gånger med i genomsnitt 45 spelare per gång. En ökning med 7 spelare.  
En separat tävling genomfördes den 30 maj på Stegan.  Spelformen har varit slaggolf  
Från givmilda deltagare kunde vi skänka 1.580 kr under året till Cancerfonden den 15 augusti.   
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Årets utflykt 29 augusti, som arrangerades av Kerstin Cronqvist och Anna-Lena Kronvall gick till 
Skogaby Golfklubb och var mycket lyckad. Tack Kerstin och Anna-Lena för en trevlig dag trots ösregn 
nästan hela ronden. 
 
Årets sista tävling den 3 oktober spelades som vanligt på Stegan. Därefter följde gemensam lunch 
och prisutdelning för samtliga tävlingar.   
Årets totalvinnare blev Anita Johansson. På andra plats kom Kristina Gunnarsson. Stort grattis till 
årets vinnare som också får står som arrangörer av 2017 års utflykt. Vi uppmärksammade även 
vinnare varje måndag, delsegrare, 15 personer fick pris. Flitpriser till 4 personer som spelat alla 
måndagar. 
För Vårupptakt 2017 gäller tävlingsdatum enligt information under Young Ladies´ tävlingar på 
klubbens hemsida.  
Årets resultat 4.033 kr  överförs till ny räkning för spelsäsongen 2017. 
Vi tackar alla deltagare för en trevlig och rolig säsong. 
 Årets kommitté kommer att vara oförändrad under 2017. 

 
Britt-Marie Bruce       Elisabeth Lundmark      Maj-Britt Nilsson 
 

Veterangolf 
Antalet tävlingsdagar har varit 20 st slaggolftävlingar, med 961 startande under våren samt 896 
under hösten. Det genomsnittliga deltagarantalet blev 96 st under våren, under hösten blev det 90 
st. Högsta antalet deltagare på en dag har varit 111 personer.  181 st birdie priser har även delats ut 
under året. Under våren utdelades 2 eaglepriser: Nils Baureus hål 13 samt Harry Ahlgren hål nr 12. 
Under hösten gjordes det 2 st HIO. Jan-Christer Andersson på hål nr 2 samt Alf Nilsson på hål nr 17. 
 
4260 kr samlades in till Cancerfonden i augusti.Utflykter har skett till Båstad GK den 16/5 och till 
Holms GK den 19/9.Gemensam lunch med prisutdelning har ägt rum vid vår- resp. höstavslutningarna. 
Vårens segrare blev Claes Johansson i A-klassen och Torsten Lind i B-klassen. Höstens segrare i A-
klassen blev Ingvar Nyström samt Krister Magnusson i B-klassen. Under hösten infördes resultaten i 
GIT-systemet som en Order of Merit. 
 
Vårsäsongen 2017 börjar preliminärt torsdagen den 6/4. Om inte ordinarie greener är öppna skjuts  
starten upp 1 vecka. 
 
Per-Olof Sandén, Sölve Svensson, Thord Paulsson, Göran Nilsson, Mats-Åke Andersson, Alf Nilsson 
 

  Seriespel 
D60 
Åldersseriespelet, Laholms Golfklubb, D60 lag div1 och lag div2 
Laholmsdamerna, i D60 div 1, lyckades trots knackigt spel i sista omgången knipa förstaplatsen och 
än en gång bli seriesegrare. Grattis! 
D60 div 2 spelade sitt bästa spel i sista omgången och vann den. Det räckte dock inte till pallplats 
utan laget fick nöja sig med en fjärdeplats.  
I DM bröts laholmsdamernas 3-åriga vinnarsvit. Eva Svensson fick se sig slagen av en dam från 
Halmstad GK. Grattis till 2:a platsen. 
Vi ser med glädje fram mot 2017 års golfspel i D60 och D70 
 
Ing-Britt Rinaldo-Andersson, lagkapten 
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Seriespel 
 
H50 
2016 års seriespel kom H 50 på en 4 plats i div 1 vilket är den bästa placering jag varit med om. Nu tar 
vi nya tag mot den återinförda 36 håls spelet 18 hål singel o 18 hål foursome.   
 
Mats Ivansson,  Magnus Knutsson , delat ledarskap 
 
H60 

Vi slutade på en femteplats i serien. Det kunde kanske varit något bättre men som alltid är det 

svårt att få det bästa laget alla gånger. Stort tack till alla som deltog och en förhoppning om 

lite bättre placering 2017.  

 

Allan Fagerholm, lagkapten 
 
H70 division 1 

Under år 2016 har Laholms GK deltagit i Åldersseriespelet 2016 med 1 lag i H70 div. 1. 
Serien bestod av 7 lag, alltså 7 omgångar med 6 spelare i varje lag där de 4 bästa bruttoresultaten 
räknades, vi kom tyvärr inte upp i den standard som vi hade räknat med utan slutade näst sist och 
därmed nedflyttade till div.2 år 2017. Under året har 14 spelare deltagit med varierande resultat. 
 
Lennart Palm, lagkapten 

 H70 division 2  

Vi har varit 6 lag från Halland i division 2,Björnhults GK , Holms GK, Klosterfjordens GK, Vinbergs GK, 
Harabäckens GK, Ullared-Flädje lag 1, Ullared-Flädje lag  2 och Laholms GK lag 2. 
Vi har spelat på 6 klubbar. 

Bengt Johansson, lagkapten 

H 75 
Det var första året som vi spelade H 75 serie i Div 2. Serien innehåll elva lag från hela Halland. 
Dessa gjorde upp om segern. Vi kom på första plats. Detta var vår målsättning så den levde vi upp till. 
Jag vill tacka alla som deltog. Väl mött 2017 

 
 Golge Svensson, lagkapten 

 
Medlemskommittén 
Medlemskommittén gjorde en omstart 2016 med nya deltagare och ny ordförande.  
Under verksamhetsåret 2016 hade vi 4 kommittémöten. Under året har vi arrangerat en medlemsvärvartävling 
bland befintliga medlemmar. Sammanlagt registrerades 30 medlemmar som värvare och tävlingen vanns av  
Göran Eriksson, Bengt Karlsson och Kristina Persson. Prisutdelning sker i samband med vår-årsmötet. 
I början av juni genomförde medlemskommittén med stort stöd av Thomas Borggren (som ställde upp frivilligt  
som tävlingsgeneral) LT Golf Cup. Tävlingen arrangerades för första gången och lockade 110 deltagare i  
sammanlagt 26 lag. Av dessa var ca 50 deltagare icke-golfare som fick prova på golf för första gången.  
I samband med tävlingen anordnades ett inspel och två efterföljande aktiviteter med totalt 18 deltagare.  
Uppskattningsvis ledde LT Golf Cup 2016 till att klubben fick 8-10 nya medlemmar. 
I maj anordnade medlemskommittén 2 stycken ”öppna ranger”, dvs kostnadsfria prova-på där vi fanns på plats 
och gav råd och stöd samt lånade ut utrustning. Totalt lockade dessa tillfällen 7 deltagare. 
Regelträffen på Stegan i april lockade 15 deltagare.  
I samband med golfkul har medlemskommittén samverkat med juniorkommittén och funnits på plats för 
att erbjuda föräldrarna att prova på golf. Bland annat genom att spela några hål på Stegan under tiden. 
Denna aktivitet hjälpte ett flertal föräldrar att börja spela golf. Framförallt vårsäsongen av Golfkul lockade 
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många deltagare, som mest 39 stycken barn med föräldrar. 
Därtill fortsatte vi med att ringa runt till alla nya medlemmar och hörde efter om de trivdes på vår klubb  
och om dom behövde någon att spela med, detta blev väldigt bra mottaget. 
Under året analyserade medlemskommittén utträden och föredrog sammanställning i samband med  
årsmötet i december. 
  
Jonathan Borggren, ordförande, Peter Larsson,  ledamot , Ulla-Britt Gunnarsson, ledamot, Tomas Ericson, 
 ledamot, Stig-Allan Bengtsson, ledamot, Pelle Hägglund, ledamot, Marcus Emilson, ledamot 

 
Vintergolf säsongen 2016-2017. 
Totalt spelades 19 ronder. 

Vintern var snäll vilket gjorde att endast 1 (en) rond fick ställas in. 
2 ronder spelades på Vallen och resterande på Stegan. 7 ronder spelades på vintergreener. 
Totalvinnare blev Jan-Christer Andersson med Gulli Gustafsson på andra plats och Lars Pålsson på 
tredje plats samt Eva Svensson på fjärde plats. Totalt deltog 107 spelare varav 24 damer. Totalt antal 
starter 965 med ett snitt på 51 startande. Totalt antal startande damer 227 med ett snitt på 12 
startande. Totalt slogs 76.685 slag. Snitt score vallen 77,7 (7,7 över par). Snitt score Stegan sommar 
82,0 (10,0 över par). Snitt score Stegan vinter 78,7 (6,7 över par). 
 
Bertil Johansson, Ulf Jönsson, Lars Karlsson och Claes Johansson 
 

Miljökommittén 
Banpersonalen arbetar med miljötänk för spelmiljön på Vallen och Stegan. En miljöstation finns, där 
renhållningsbolaget hämtar och tömmer miljöfarligt avfall, t.ex batterier, lampor, spillolja, färgburkar 
mm. Källsortering finns från restaurang, kansli och shop. Rörelsevakter för belysningen i klubbhuset 
och personalutrymmen för banpersonal finns för att spara elanvändning, yttre belysning på parkering 
m.m. är utbytt till ledlampor. Luftvärmepumpar används till uppvärmning i kansli, studio, 
banpersonal-utrymmen och restaurang. Områden där fridlysta växter finns, klipps när de har 
blommat av. Miljön är viktig för oss alla, men vi tänker särskilt på våra ungdomar, som vi vill skall 
vistas i så bra miljö som möjligt. 
  
Eva Odd, sammankallande, Anders Hellberg, Paula Hansson, Tomas Ericsson och Petra Rolfson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAHOLMS GOLFKLUBB 

VALLEN 15, 312 98  VÅXTORP, TELEFON 0430-30601 

KANSLI@LAHOLMSGK.SE, WWW.LAHOLMSGK.SE 

mailto:KANSLI@LAHOLMSGK.SE

