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LAHOLMS GK OPEN

SPELREGLER Irish Green some Max 200 spelare 100 lag, löpande start 
ANMÄLAN via Min Golf eller till kansliet, tel 0430-306 01

L Ö R D A G E N  22M A J  2021
vid ev. tävlingsförbud den 18 sept

Årets ro ligaste event
VINN SÄNGEN!

HOLE IN ONE-TÄVLING.
VINN EN SÄNG

Tävlingsförklaring sid 2

Det här spelar vi om: 
- Solpaneler
- Cobra golfset
- Greenfeecheckar
- 10 kg färsk kyckling
- Stor säck potatis
- Årets WC-stol
- Övernattning för två personer  
 i dubbel rum inkl. tvårätters middag på 
 The Golden Pearl. Värde. Ca. 2.000 kr

plus överraskningar

LAHOLMS GK OPEN Värde 39.990:-

PAR 3
TÄVLING! 

Närmast flagg vinner
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Fjolårets 
succétävling 
är tillbaka...

Fjolårets Laholms Golf Open, med ett fullt 

startfält på över 200 deltagare inklusive ett 

40-tal sponsorer och utställare, blev den 

succé som vi hoppades på. Tävlingen var 

en stor happening med aktiviteter både på 

och utanför banan. Förutom ett fantastiskt 

prisbord, goodiebags och förfriskningar 

från sponsorer så var det en hel 

del roliga jippon på banan som 

att chippa potatisar i en korg 

och stå och slå utslag från ett 

lastbilsflak. Tack vare det positi-

va mottagandet från deltagarna 

var det därför inte svårt att ta 

beslutet att köra tävlingen i år 

igen. Men vi är inte nöjda med 

det utan vår ambition är att 

ta tävlingen till ytterligare en 

nivå. Därför kommer vi att göra 

några ändringar till årets uppla-

ga, så räkna med en och annan 

överraskning. 

I årets tidning kan du bland 

annat läsa om vår ombyggnad 

av 18-hålsbanan, ett helt nytt hål 

”en bildskön liten pärla” skriven 

av Michael Broström, 5 snab-

ba frågor med en av Sveriges 

mest efterfrågade banarkitekter 

Christian Lundin och andra artiklar som 

handlar om golf.

Förutom ovan nämnda ombyggnationer 

så kommer klubben att inviga en unik 

korthålsbanan designad Christian Lundin 

till sommaren. Banan kommer att vara en 

Pay & Play bana och öppen för alla. Hålen 

kommer att vara 40-90 meter så banan 

fungerar lika bra som en teknikbana, för 

de som vill vässa närspelet, som en första 

introduktion för de som är nyfikna på golf 

och vill prova på.

I skrivande stund råder en stark rekom-

mendation från Svenska Golfförbundet att 

inte tills vidare arrangera några 

tävlingar. Även om restriktioner-

na i dag gäller till den 16 maj så 

är vi väl medvetna om att rekom-

mendationen kan komma att 

förlängas och därför har vi redan 

nu valt ut ett alternativt spelda-

tum som är den 18 september. Så 

skulle det vara så att vi inte kan 

genomföra tävlingen under våren 

som planerat så flyttar vi den till 

hösten, och genomför den på 

precis samma sätt som tanken 

är att genomföra den i vår. Håll 

utkik på klubbens hemsida om 

gällande tävlingsdag.

Glöm inte att anmäla dig till 

Laholms Golf Open och lycka till 

med golfsäsongen 2021!  

JYRKI VÄLIMÄKI / Klubbchef Laholms GK
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RABATT 
Max 1 kupong köptillfälle. 
Giltig 10/5 - 20/6 2021. Gäller ej tobak, spel, lotter, presentkort 
& receptfria läkemedel. Kan ej kombineras med andra %- eller 
kronrabatter. Med reservation för felskrivningar. 
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Handla andra varor* för 
...apök ud råf ås  ª 052  tsnim

*Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor.
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8–21
ÖPPET ALLA DAGAR

Mellby Center. Tel: 0430–782 00
www.maximellbystrand.se

Gäller 17/8 - 27/9 2020. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

 Kupongen Gäller EJ online.
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Handla på 
ICA Maxi Mellbystrand!
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0706-97 50 68

NÄR DU BEHÖVER HJÄLP 
MED DIN TRÄDGÅRD!

Från och med den 15 mars ingår även Jons VVS



L A H O L M S  G K  O P E N  2 0 2 1
S I D A N  4

LÄGE LAHOLM – FÖR ALLA FÖRETAG

STARTA
Har du en företagsidé och vill starta företag ger vi 
dig konkreta tips och hjälper dig att komma igång.

ETABLERA
Laholm – bästa läget för ditt företag, vi har ledig mark intill motorvägen
E6/E20 – 2 timmar till Köpenhamn eller Göteborg
Järnväg – 1,45 timme till Nordens största flygplats
Hamn – 30 min till Halmstad och 45 minuter till Helsingborg
Flygplats – 30 min till Halmstad och Ängelholm, 1,45 timme till Köpenhamn

UTVECKLA
Vill du få fart på utvecklingen av ditt företag. 
Vi kan hjälpa till med rådgivning/affärsutveckling, kompetens, nätverk eller 
kontakter.

TILL ALLA FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER!
Oavsett var du befinner dig i ditt företagande 
erbjuder vi olika möjligheter att utvecklas, 
kontakta oss så skall vi hjälpa till

Peter Severin Larsson – Anna-Lena Karlsson
Patrik Johansson – Caroline Bengtsson
Reino Jacobsson

Tfn 0430-15531

laholm.se

HOLE IN ONE TÄVLING (HÅL 15)
ALLA golfspelares dröm är att någon gång 
lyckas med att göra Hole in One. Laholms 
GK Open bjuder därför på ett extra inlägg 
i den drömmen. En kunglig Säng från Hil-
ding och sponsrad utav Blomsterbergs till 
ett värde av 39 000 SEK kan bli din om du 
lyckas med detta konststycke!
TÄVLINGSREGLER:
Det gäller för spelaren (Herr från gul tee, Dam från röd tee) att 
med ett slag slå bollen direkt i hålet. En s.k Hole in One. För att 
detta ska gälla bevittnas detta av utsatt
funktionär på banan/ hålet.
Om det är fler än en spelare som lyckas med det detta, kommer 
det att lottas om
vinnaren.  
Ev vinstskatt betalas av vinnaren.

NÄRMAST FLAGG TÄVLING (HÅL 4)
Här kommer garanterat någon vinna detta pris. 
Laholms GK Open har en tävling om en BMW 
Cabriolet som är sponsrad av Bendt Bil AB i 
Halmstad. Priset är en weekend fredag-söndag 
med en fulltankad bil till ett värde av 
4 000 SEK.
TÄVLINGSREGLER:
Det gäller för spelaren (Herr från gul tee, och Dam från röd tee) 
att med ett slag slå
bollen så nära flaggan som möjligt. Funktionär med måttband 
bevittnar samtliga slag.
Flera tävlingar i tävlingen
Det kommer finnas fler överraskningstävlingar längs banan 
under själva tävlingen med priser från: Cobra, LPM potatis, Knä-
reds Kyckling, Laholms GK, Golfshopen, Solsystem, 
Laholms stadshotell, G.Son & Co, Halleplast mfl.

Såhär går det till...
VINN BIL 

VALFRI HELG!
VINN 

SÄNGEN!

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS ROLIGASTE FÖRETAGSEVENT/GOLFTÄVLING I LAHOLM!
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”Ett tryggt Halland att leva och bo i.”     LFhalland.se

Vi gillar golf 
& hallänningar.

Idrott och föreningsliv har en mängd positiva effekter  
på det halländska samhället. Därför stöttar vi Laholms GK.

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/9–2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid – XCeed Plug-In Hybrid 1,3–1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 29–38 g/km enligt körcykeln WLTP. Försäljningsstatistik: 
Vroom jan 2018 - maj 2020. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund 
ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

 Elfarenhet*  
som tar dig längre

* Kia kan det här med elektrifierade bilar och är sedan 2018 marknads
ledare på laddbara bilar. Det kallar Kia elfarenhet. Och den finns nu  
samlad i laddhybriderna Kia Niro, Ceed Sportswagon och XCeed. Populära 
laddhybrider som tar dig långt på el. Privatleasa nu från 2 995 kr/mån.

Generös familjekombi
PRIVATLEASING FR. 3 495 KR/MÅN*  
INKL. SERVICEAVTAL 
Ord. pris 3 995 kr/mån

Sportig crossover
PRIVATLEASING FR. 3 795 KR/MÅN* 
INKL. SERVICEAVTAL 
Ord. pris 4 395 kr/mån

Rymlig crossover
PRIVATLEASING FR. 2 995 KR/MÅN* 
INKL. SERVICEAVTAL 
Ord. pris 4 095 kr/mån
Förmånsvärde från 937 krFörmånsvärde från 1 230 krFörmånsvärde från 1 054 kr

Hedin Bil Halmstad - Bilvaruhuset
Olofsdalsvägen 33
035-260 94 00
Mån-fre: 9-18. Lör:10-14. Sön:11-15       hedinbil.se

till THE GOLDEN PEARL, vår engelska pub på Laholms Stadshotell.

för att träffas, äta gott, bo bekvämt och hitta på något skoj

LAHOLMS STADSHOTELL

HÄRLIGA RUM 
inredda i olika 

tidsepoker

KONFERENS 
 och möten för upp  

till 25 personer

GOLFPAKET 
och andra aktiviteter såsom fiske eller 

gårdskamp hjälper vi er gärna med. 

Vår brittiska pub 
THE GOLDEN 

PEARL

Laholms Stadshotell  •  Hästtorget 3  •  Laholm  •  0430 -128 30  •  info@laholmsstadshotell.se  •  www.laholmsstadshotell.se
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FAMILY PLUS KONTINENTAL LAGERSÄNG

27.990:-
Ord. pris. 39.990:-

Hildings bästa kontinentalsäng.180×200 cm inkl 
bäddmadrass Style Design & ben. Köp till gavel Djuphäftad 

gavel för 3.995: (7.990:-) Snabb leverans i grafitfärg.

Vårtider!

Elon Laholm, Industrigatan 44, Laholm  
Elon Bjäre,Klockarebrovägen 2, Västra Karup*Gäller endast på ordinarie priser tom 2021-05-31 eller så långt lagret räcker och kan inte  

kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Beställ online och 
hämta i butik

1 234:-
rabatt på trädgårdsbelysning  

från Lightson*

20%

Nu har vi fyllt på 
sortimentet med 
både elgrillar och  
gasolgrillar igen!

Det är vår och vi på Elon Bjäre och Elon Laholm har laddat 
upp med massor av produkter till din trädgård.

Klipp ut kupongen och ta med till butik för att nyttja erbjudandet.

LAHOLMS GK 
TACKAR FÖR 
ALLT STÖD !
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VI UPPLEVER EN NY GOLFBOOM
2020 - året präglat av en global pandemi som skördat jobb, 
ekonomier och liv, är det sannerligen en ljuspunkt att se att 
golfen kunde vara ett andningshål och välbehövlig möjlighet 
för friskvård för så många. Antal golfare ökade med drygt 
10% och antalet bokade ronder med dryga 40% i jämförel-
se med 2019. Och det verkar hålla i sig än. Alla tillgängliga 
siffror visar på ett 2021 som ligger i linje med 2020 års 
golfsäsong.

Sverige har länge haft stora framgångar i den internationella 
tävlingsgolfen, men vi utmärker oss framförallt just som lan-
det i norr där väldigt många spelar golf. Så många som 2 000 
000 svenskar anser sig vara golfare, och var tjugonde svensk 
är medlem i en golfklubb vilket gör golfen till Sveriges näst 
största idrott. 

Golf är å ena sidan en av världens mest globala och popu-
lära idrotter, men å andra sidan är golf en mer betydelsefull 

företeelse än så Vi alla minns första gången vi kom till en 
golfklubb och upplevde atmosfären och det omhänderta-
gandet vi möttes av där. Vi minns våra första slag och puttar 
och inte minst premiären ute på banan. Den känslan bär vi 
med oss hela livet. 

Golf är så mycket mer än en idrott. Så mycket mer än att få 
bollen i hål på så få slag som möjligt. Golf startar för de allra 
flesta som en fritidssysselsättning som genom träning och 
utveckling av den egna förmågan snabbt blir passionen med 
stort P och livslångt idrottande. Golf skänker obeskrivliga 
naturupplevelser, utmaningar, social gemenskap och täv-
lingsnerv. Du är del av ett sammanhang, men spelet tvingar 
dig att agera ensam. Du lär känna och utvecklar dig själv. Du 
är med- och motspelare på samma gång vilket kräver vett 
och etikett, respekt, samt hög etik och moral. Och som mot-
vikt till nutidens jäkt och stress, erbjuder en golfrunda na-
turskön lågintensiv träning på det sätt du väljer att spela din 

golf den aktuella dagen. Detta 
är bara delar av golfens karaktär 
och starka attraktionskraft.

De ovan beskrivna värdena 
bidrar till att golf också är en av 
de mest populära barn- och ung-
domsidrotterna. 2020 ökade an-
talet juniorer med 35% till 62 000 
personer. Golfen är inbjudande 
och otvungen eftersom du både 
kan spela för skojs skull eller täv-
la mot dig själv och andra. Barn 
och ungdomar förbereds för livet 
genom att socialisera i en trygg 
miljö över köns-, ålders- och 

geografiska gränser. De allra flesta som börjar med golfen 
i unga år vittnar också om att de genom golfen skaffat sig 
färdigheter som de har nytta av genom hela livet.

Alla kan golfa och alla är välkomna till golfen. Introduktio-
nen till golfen kan starta redan hemma genom att navigera 
till www.borjaspela.golf.se. På nästan alla golfklubbar finns 
låneklubbor och en välutbildad tränare som kan hjälpa dig 
med det praktiska. Han eller hon står redo att möta dig på 
det sätt du vill, vare sig du kommer själv eller i sällskap av 
en kompis. Avsätt lite tid och ta en fika innan, eller en lunch 
efter, och bara njut av den fantastiska golfmiljön!

Skåne bjuder på ett golfbanetätt landskap och här finns 
mängder av alternativ för dig som vill prova. Från enklare 
”pay and play” som inte kräver medlemskap eller förkun-
skaper till mästerskapsbanor av internationellt snitt. Det är 
bara att njuta av golfen på det sätt du önskar!

Välkommen till golfen – lycka till! Vi syns på banan!

Maria Möller 
Förbundsordförande Svenska Golfförbundet (SGF)

Teckna idag
– vinn en elcykel

Hämta din energi lokalt 

Ladda batterierna hemma i 
sommar, med lokal el från  
Södra Hallands Kraft!  
100 % hållbart, 
100 % kundägt,  
100 % Laholm.

sodrahallandskraft.se
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En bildskön 
liten pärla 
När det helt nya andra hålet på Laholms 

Golfklubb nu har tagit form handlar det 

om en bildskön liten pärla där det kommer 

att kittla i magen ända tills bollen landar 

tryggt på greenen.

”Nöden är uppfinningarnas moder”, heter 

det. Och när det behövdes massor till den 

nya korthålsbanan samtidigt som det fanns 

sand av högsta kvalitet där tvåan låg blev 

det naturligt att gräva ut området bakom 

rangen för att spara pengar. Samtidigt gjor-

des hålet om i grunden, tee flyttades och 

greenen placerades i en fördjupning där 

designen levererat en visuell femetta!

Tvåan har nu, liksom många andra hål 

på banan, främst de sista nio hålen efter 

vinterns arbeten, fått ett visuellt bildspråk 

med tydliga vibbar från några av de finas-

te banorna i sandbältet i södra England. 

Flaggplaceringen blir mycket avgörande för 

klubbvalet, en flagga kort på green vill man 

inte putta till från den övre platån och står 

flaggan långt kommer de djupa bunkrarna 

i spel för den som vill attackera.

Christian Lundin, som bland annat också 

ritat Henrik Stenson-banan på Österåker, 

har designat hålet och är själv nöjd. ”Arbe-

tet med hål två har länge funnits i planer-

na, men det var först efter att vi upptäckte 

guldgruvan – den fantastiska sanden i mar-

ken – som vi förstod att planerna kunde 

sättas i verket.”

Utöver det fina andra hålet har även hela 

sista nio på banan fått en uppdatering med 

finjusterad bunkersättning som utgör en 

riktig fröjd för ögat. På flera hål har det 

också blivit ett spelmässigt lyft med bättre 

placerade bunkrar som också syns tydliga-

re från tee så att man kan planera sitt spel. 

Christian Lundin berättar att bunkerreno-

veringen bara är en del i förändringsarbetet 

och att det finns planer på att förädla hål 

15 till 17 ytterligare. 

Överlag är det imponerande att se så 

många förbättringar på en i grunden redan 

bra bana, och det ska bli en ren fröjd att få 

komma tillbaka till Laholm och spela den 

fina banan när vårvärmen äntligen anlänt 

och gräsväxten kommit igång ordentligt. 

Senare öppnar också den nya korthåls-

banan, som att döma av vad man kan se 

redan nu kommer att erbjuda en spännan-

de utmaning där man får vara vass med 

wedgarna och puttern. 

MICHAEL BROSTRÖM
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”Ett tryggt Halland att leva och bo i.”     LFhalland.se

Vi gillar golf 
& hallänningar.

Idrott och föreningsliv har en mängd positiva effekter  
på det halländska samhället. Därför stöttar vi Laholms GK.
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MÖLLE GOLF KLUBB arrangerar  
sommarens roligaste golfläger för  
juniorer 13 – 16 år (födda 2005 – 
2008) med handicap 54 eller lägre.  
Du behöver inte vara medlem i Mölle 
GK för att delta.

VI SPELAR GOLF på banan varje dag 
och tränar både närspel, bunkerslag, 
pitch, chip och naturligtvis svingen 
på rangen. Vi avslutar med en raff-
lande tävling på lägrets sista dag. All 
träning leds av vår erfarna PGA PRO 
Johanna Pyk-Jargård. Dessutom får 
du chans att prova andra sporter och 
aktiviteter i och runt mysiga Mölle och 
det fina naturområdet Kullaberg.

LEDARE OCH DELTAGARE bor och 
äter frukost, lunch och middag på  
härliga Kullagårdens Wärdshus, be- 
läget mitt på golfbanan – och självklart 
byter vi ut någon lunch och middag 
mot korvgrillning och annat skoj som 
hör lägerlivet till. Varje dag avslutar vi 
med roliga kvällsaktiviteter, som familjen 
hemma kan följa genom ledarnas 
dagliga blogg.

Lägeravgift:  7.895 kronor per 
deltagare, varav anmälningsavgift 
2.000 kr. Du anmäler dig genom att 
mejla till info@mollegk.se. 

Läs mer på www.mollegk.se

Längst ut på Kullahalvön väntar en sagolik golf och naturupplevelse. 
Här möts du av en varm och välkomnande anrik klubbmiljö långt borta 

från vardagens stress. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån.  
Hos oss är det lite grand som att komma hem.

Sveriges Vackraste Golf!

JUNIOR GOLF 
CAMP MED 
ÖVERNATTNING 
PÅ MÖLLE GK
13 – 18 JUNI 2021 FÖR 13 – 16 ÅR MED 
HANDICAP 54 ELLER LÄGRE

VÄLKOMMEN ATT SPELA  
4 FÖR 3 TILL OCH MED 13 JUNI,  
MEJLA INFO@MOLLEGK.SE  
FÖR ATT BOKA!
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Omtanke   Kvalité   Relationer 

0430-491 00
www.laholmssparbank.se

Satsar din bank på kultur- och  
föreningslivet i Laholms kommun? 

 

Det gör vi! 
 

Vi är stolta sponsorer till  
Laholms GK´s korthålsbana

Satsar din bank på 
kultur- och föreningslivet 

i Laholms kommun?

Det gör vi!

Vi är stolta sponsorer till
Laholms GK´s korthålsbana

Halle System AB • Profilgatan 1 • Laholm • kundtjanst@halle.se • www.halle.se

Halle System AB tillverkar uterum och skjutpartier. 
I sortimentet hittar man även ljusinsläpp, altantak 
och takskivor som Halleplattan, en svenskproducerad 
kvalitetsprodukt där tillverkningen sedan 1960-talet 
sker i Laholm. 

Att kunna sätta stämpeln Made in Sweden på våra 
produkter är något vi känner en stor glädje och 
stolthet över.

ALUMINIUMSYSTEM
UTERUM
SKJUTPARTIER
VINTERTRÄDGÅRD
FASADSYSTEM
VIKPARTI
LJUSINSLÄPP
KANALPLAST
ALTANTAK

- Sveriges mest hållbara varumärke 

COOP LAHOLM
Ängelholmsvägen
312 34 LAHOLM
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Vi kör Er från klubben 
till Laholms stadshotell 

efter festen
0430-181 02  •  info@veingebuss.se

Kristinehedsvägen 13  |  302 24 Halmstad  |  Tel: 035-10 40 50  |  E-mail: info@bendtbil.se

När du ska köpa bil, ny som begagnad

PROVA PÅ ATT SPELA GOLF PÅ LAHOLMS GOLFKLUBB I ÅR!
Nu har du möjlighet att bli ny medlem i Laholms Golfklubb till förmånligt pris

Passa på och boka ditt medlemskap eller anmäl dig till 
Grönt kort kurs redan idag på 0430-30601 eller maila till kansli@laholmsgk.se

9 hålsmedlemskap (inkl. fritt spel på korthålsbanan)1900:-
36 hålsmedlemskap 3900:-

eller köp ett individuellt 10-häfte för 2.900:-
 

Du kan även ta Grönt kort inkl. fritt spel på 9-hålsbanan för 1995:-
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För dig som uppskattar närproducerat, 
god service, stor manuell delikatess-disk, 
färsk fisk och butiks-styckat svenskt kött! 

Välkommen till oss i Hjärnarp, 
vi är butiken som erbjuder det där lilla extra!

ICA Supermarket i Hjärnarp
0431-454006

INREDNINGSSYSTEM 
FÖR TANDLÄKARPRAKTIKEN

044 - 697 00
info@redent.se 

Genuint hantverk 
med modern knorr

korv - delikatesser - pålägg

St:andreas väg 10 | 263 57 Höganäs

042-35 56 20
info@periviken.Se
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Laholms Golfklubb
- en komplett pärla på västkusten 

Laholms Golfklubb erbjuder ett komplett 
utbud och en variation av banor med 
någonting för alla, oavsett om du är golfare 
eller inte. På klubben finns 3 golfbanor och 
en footgolfbana att välja på...
18-hålsbanan Vallen är en klassisk parkba-
na inbäddad i lövskog runt Smedjeån, som 
slingrar sig igenom banan. Under 2 års tid 
har Vallen uppgraderats med nya bunkrar, 
klipplinjer och greenområden för att skapa 

en ännu bättre upplevelse. En av Sveriges 
mest eftertraktade banarkitekter Christian 
Lundin står för designen och resultatet är 
fantastiskt. Men eftersom vi jobbar för att 
hela tiden utveckla klubben och banan så 
är vi inte nöjda där. Under kommande år 
fortsätter vi med vår masterplan 2.0 som 
innebär nya tees, flytt av några greener och 
byggnation av träpalissader runt dammar 
bland annat. En väldigt bra bana kommer 

att bli ännu bättre och vi ser fram emot att 
fortsätta resan.
9-hålsbanan Stegan som är en fullängds-
bana gränsar till den vackra Stegasjön. Här 
är greenerna mer ondulerade än på Vallen 
och det är vatten i spel på 8 av hålen. Ste-
gan har också fått ett ansiktslyft med 2 om-
gjorda hål. En ny placering av green på hål 
8 gör detta till ett kort, drivbart par 4 där 
man verkligen måste se upp för dammen 

framför green. Det nionde och sista väldigt 
smala och svåra par 4 hålet har förkortats 
till ett vackert par 3 hål på 120 meter. Även 
på detta hål lurar vatten vid greenen. Dessa 
nyheter gör vår 9-hålsbana till ett utomor-
dentligt komplement till Vallen. 

På Stegan ligger även vår väldigt omtyckta 
Footgolfbana där SM kommer att avgö-
ras under sommaren för andra året i rad. 
Spelarna som varit här tycker att det är en 

av Sveriges absolut bästa footgolfbanor och 
alla är välkomna att prova på denna hybrid 
av fotboll och golf. 
Under sommaren öppnar den nya Kort-
hålsbanan på Laholms Golfklubb. Precis 

som ny designen av Vallen är banan ritad 
av Christian Lundin. Vi hade turen att 
få in en brittisk firma som heter 1st Golf 
Construction för utförandet av arbetet. 
De har erfarenhet av ombyggnationer på 
många stora golfbanor som Muirfield, 
Royal County Down, Carnoustie och Royal 

Portrush. De har skapat en unik, böljande 
och väldigt vacker bana med hål mellan 
40-90 meter. Det kommer inte att vara krav 
på grönt kort utan det blir en så kallad Pay 
and Play bana som fungerar som en in-
troduktion till golfen, för nya golfare i alla 
åldrar.  

Välkommen till Laholms Golfklubb!
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ONE LENGTH. ONE SWING.

VI
ONE  LENGTH

OM DU VILL HA FLER BRA BOLLTRÄFFAR
SKA DU KOMMA IN TILL OSS OCH TESTA 

COBRA ONE LENGTH.

ONE Length innebär att alla järnklubbor, och hybrider, har samma längd på skaften. 
Det gör att du får en och samma sving till alla dina järnslag, och med bara en sving 
att träna in kommer du att få fler bra bollträffar. Och med fler bra bollträffar slår 
du längre och spelet blir så mycket roligare.

Så kom in till oss för att testa och göra en custom fitting.
ONE Length kommer att förändra din golf för alltid.
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FULLSORTERAD
FACKHANDELSBUTIK

VI ERBJUDER
- hembesök med färgsättning och utföranderåd

- fullständig service med egenanställda målare, golvläggare, plattsättare

- totalentreprenad med fasta priser, löpande räkning

VI ÄR
Våtrumsauktoriserade GVK 

samt kvalitets- & miljöcertifierade

KLINTEBERGS FÄRG & GOLV AB

Kvarngatan 20, 285 31 Markaryd
0433-712 20  |  info@klintebergs.se

Välkommen till en

LAHOLM & MARKARYD
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Stansgatan 1, 334 32 Anderstorp    Tel. 0371 - 56 50 00    www.stitec.se

Komplett sortiment av kapslingar
för elfördelning inom fastigheter
INOMHUS, UTOMHUS OCH PÅ BYGGET

UPP TILL 1500APOWER SYSTEM 185

Vi kan det här 
med rådgivning

Ekonomi

Skatterådgivning

A� ärsrådgivning

Fastighetsförmedling

Juridik

Kontaka oss 0430-177 81 eller ludvig.se/laholm

0430-10506
info@gunnohus.se

Stortorget 9, 312 30 Laholm

LÄGENHETER, LOKALER

OCH GARAGE I LAHOLM
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snabba frågor 
till banarkitekt 
Christian Lundin

VAD ÄR DET ROLIGASTE MED ATT VARA 

BANARKITEKT?

Jag har ju världens roligaste jobb så det 

finns många saker. Men något som jag 

uppskattar mest är variationen. Ena dagen 

jobbar vi med utveckling av en ny resort i 

mellanöstern dit golfare kommer vallfärda 

om tio år och nästa dag jobbar man med 

justering av klipplinjer på en bana i Södra 

Sverige. Härliga kontraster och utvecklan-

de på alla sätt!

DU BÅDE DESIGNAR NYA BANOR OCH 

BYGGER OM ÄLDRE BANOR. HUR VÄL-

JER DU DINA PROJEKT?

Nu väljer vi inte projektet själva utan de 

flesta klubbarna väljer oss. Vi har ju förde-

len av att driva en firma där vi har kompe-

tens att erbjuda ett brett spektra av tjänster. 

Allt från enklare renoveringar, utvecklings-

arbeten till att bygga helt nya super-resort 

med ett stort affischnamn som dragplåster. 

Det är en förutsättning att de kunder vi 

jobbar med och vi är kompatibla så vi vill 

gärna träffas och prata golf och anläggning 

innan vi startar ett samarbete. Fungerar 

vi inte ihop på ett personligt plan blir det 

svårt att samarbete under längre tid såsom 

en utveckling av en golfanläggning är.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT FÖR GOLF-

KLUBBAR ATT UPPDATERA SINA BA-

NOR?

Precis som alla företag så måste golf-

klubbarna ha en plan för att utveckla sin 

verksamhet. Det skiljer inte från att driva 

matvaruaffär på lokala orten eller utveckla 

nästa uppföljare till Iphone. Man måste ha 

en plan för hur verksamheten skall utveck-

las och hur man kan fortsätta attrahera 

befintliga såväl som nya kunder. 

I golfen finns det stor konkurrens, speciellt 

eftersom de flesta golfklubbar är uppbygg-

da på samma principer. Då handlar det 

mestadels om pris för att skilja sig från 

andra. Därför är utvecklingen av sin bana 

extra viktig.

HAR DU NÅGOT DRÖMPROJEKT OM 

DU FICK VÄLJA BLAND ALLA BANOR I 

VÄRLDEN?

Oj vilken svår fråga. Vilken av mina tre 

barn är mitt favoritbarn? Nej skämtåsido 

så är detta en nästan omöjlig fråga att svara 

på. Men jag, såsom de flesta av mina kolle-

gor, är väldigt svag för sand, tallskog, nära 

vatten…Detta tillsammans med en klient 

där vi fungerar bra ihop så tror jag att det 

skulle bli svårt att överträffa någongång i 

framtiden.

SLUTLIGEN, NU NÄR DU HAR BYGGT 

OM LAHOLMS GK, VAD TYCKER DU ÄR 

NÄSTA STEG FÖR ATT KLUBBEN SKA 

UTVECKLAS ÄNNU MER?

Vi har ju en plan som vi jobbar efter. Finns 

väldigt häftiga tankar på hål 15-17 som 

gör att klubben kan verkligen få ut ännu 

mer av sin stora potential. Men med det 

sagt, nu börjar vi närma oss en situation 

där förädling i av 18-håls banan med en 

ännu högre kvalitet på spelytorna kommer 

leverera en bana som har stor möjlighet att 

klättra på rankingen i Sverige. 

5 
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PALM     HOTEL
Besök oss via QR kod eller link:
www.palmtreehotel.se

- 4 -

Kontakta oss Cor�tz Beck-Friisgatan 3  |  231 42 Trelleborg  |  Sverige
info@palmtreehotel.se  |  +46 (0) 410 485 00

FANTASTISK GOLF I TRELLEBORG
Kickstarta golfsäsongen med en golfhelg på nyrenoverade Palm Tree Hotel!
Öppningserbjudande från 695:- per person inkl. en golfrunda, boende och frukost.

Nyrenoverade Palm Tree Hotel är beläget i hjärtat av Palmernas stad 
Trelleborg. Hotellet har 42 stycken smakfullt inredda rum (enkel-, 
dubbel-, trippel- och familjerum med lyxiga sängar av märket Bed Factory 
Sweden) med wifi, tv och andra bekvämligheter. Varje rum har helt nya 
och ljust kaklade badrum. Hotellet har lounge och konferensrum. Här har 
ni nära till allt. Ett steg från hotellet och ni är ute på gågatan. Nära till 
mysiga butiker och stans pubar och restauranger. 

Centrala Trelleborg bjuder på en härlig småstadskänsla med bra shop-
ping och ett varierat utbud av restauranger och nöjen. Trelleborg är ett 
utmärkt alternativ för er som vill kombinera stadsliv med bekvämt cen-
tralt boende. Staden kallas även för Palmernas stad eftersom denna växt 
pryder olika platser runt om i staden. Här finns ett lugnt stadsliv, men 
önskar ni mer puls ligger Malmö bara 30 minuter bort.

Erbjudande: En golfrunda, boende 
i dubbelrum med frukost
Per person pris:

Mars: 695:-   April: 795:-  
Maj: 895:- Juni: 995:-  

Juli: 1095:- Augusti: 1095:- 
September: 895:-   Oktober: 795:-

*Gäller spel på Trelleborgs GK och Bedinge GKBoka ditt golfpaket: info@palmtreehotel.se | 0410 - 485 00

”Trelleborg och Bedinge GK, banor 
som alltid imponerar tidigt på säsongen”

Stefan Karlsson / Here We Go golfresor
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Peak Performance, Lyle & Scott, Puma, Galvin Green, Röhnisch, 
Daily Sports, Ivanhoe, EP New York, Callaway eller Footjoy.  
Gäller bara på ordinarie pris.

VÄ R D E C H E C K
100 KR RABATT 
PÅ VALFRITT KLÄDESPLAGG FRÅN  

LAHOLMS GOLFSHOP
0430 - 306 01
laholmsgolfshop@telia.com 

ÖPPETTIDER
Måndag - fredag kl. 08-18
Lördag - söndag  kl. 08-16

Om du ringer och bokar på: 0709-851601 
eller mailar oss på: info@hcpgolfgroup.se 

så får alla i hela sällskapet 
10 % rabatt på mat & dryck. 

Dessutom får alla barn glass till efterrätt.

Vill du hellre äta hemma så finns 
möjlighet till avhämtning!

FIRA MOR PÅ 
LAHOLMS GOLFRESTAURANG! 

Välj mellan en kött-, en fisk- och 
en vegetarisk rätt.

OBS! Måndag-lördag har vi dagens rätt 
för 95:- inkl dricka & kaffe med kaka.
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Falk Ruter 
- ditt lokala tryckeri

Vi finns i Laholm, Falkenberg och Vellinge

www.falkgraphic.se www.ruter.se

Se gärna vår film, scanna QR-koden

Vår idé är egentligen ganska enkel - leverera bra produkter i rätt tid, personlig kontakt 
och ett ansvarsfullt agerande - det är så vi tar hand om vår planet... 

och det är så vi tar hand om våra kunder.

Vi är det lokala tryckeriet som hjälper dig med alla typer av trycksaker, 
direktreklam, skyltar och butiksmaterial. Inget jobb är för litet eller för stort.

Kontakta oss gärna - för oss är den personliga kontakten viktig!

Vi är en liten del av något stort... 
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info@takecarelaholm.se, 0430-79055 
www.takecarelaholm.se

Vi är kanske inte proffs på svingen, 
MEN vi är proffs på kroppen!

Hos oss finns naprapater, fysio-
terapeut, massörer och personliga 

tränare. Vi hjälper dig med 
behandling, rehab eller friskvårds-

träning - allt utifrån dina behov!

Förresten, ni vet väl om att vi i 
början av maj öppnar vår andra 

anläggning i Laholm?!
Take Care City

Golfare eller inte?!

Fjärde upplagan av Footgolf-SM 
går på Laholms GK
Liksom den tredje upplagan går den fjärde upplagan av SM 

på Laholms GK:s footgolfbana som invigdes så sent som i 

maj 2019. Speldagar blir 14-15 augusti. I Svenska Golfför-

bundets vision att få fler klubbar att introducera Footgolf har 

tanken varit att byta spelplats för varje år, men nu väljer man, 

tack vare ett mycket lyckat SM ifjol, att åter lägga mästerska-

pet på Laholms GK.

Footgolf SM ifjol var en stor fest på en bana som sattes upp 

speciellt för de två dagar tävlingen genomfördes. Spelarna 

var lyriska och klubben tillsammans med golfförbundet fick 

mycket beröm för hur rolig banan vara att spela. I år med en 

korthålsbana, som delvis kommer att användas till tävlingen, 

med stora höjdskillnader och med en böljande karaktär med 

kullar så kommer spelarna att få nya utmaningar som kräver 

yttersta precision och skicklighet för att bemästra. Banan 

kommer att sättas upp på vår 9-hålsbana och korthålsbana 

vilket lovar för ännu en rolig upplevelse för spelarna.

I dagsläget vet inte om publik kommer att vara tillåtet men 

om det är det så kom och se landets bästa footgolfspelare visa 

sina färdigheter. Vi lovar att det är lika roligt att vara åskådare 

på ett Footgolf SM som att vara deltagare, eller nästan i alla 

fall. 
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Närproducerad kyckling

KVALITETSKYCKLING FRÅN VÅRA 
HALLÄNDSKA OCH SKÅNSKA GÅRDAR

Smaklig måltid

Kvalitet sedan 1958

MEDLEMMAR I 
SVENSK FÅGEL

• Garanterat trygga & livsmedelssäkra produkter
• Som en av få producenter på marknaden, 
 tillsätter vi inte något extra vatten i kycklingen
• Du hittar oss hos handlare och på restauranger 
 där kvalitet och smak går först

PÅ FREDAGAR ÄR DÖRRARNA ÖPPNA FÖR DIG SOM 
VILL KÖPA LOKALT PRODUCERAD KVALITETSKYCKLING. 

Köp en birdie i fabriksförsäljningen

Välkommen att handla direkt i vår fabrik utanför Knäred. 
Förbeställ på bestallning@knaredskyckling.se så plockar 
vi fram det till dig. Öppettider fredagar 8:30-13:00. Vi ses!

knaredskyckling.se  |  0430-504 30  |   Knäreds Kyckling AB, Lagavägen 26, 312 51 Knäred 
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KNÄREDS KYCKLING startades 1958 
på ett litet torp i utkanten av 
Knäreds samhälle. Idag driver 
tredje generationen Karlsson 
företaget in i framtiden. Läs mer 
om vår historia på webben.
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TELEFON: 0430 - 484 70  |   E-POST: INFO@LPM.SE


