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GOLF.  Egentligen har han 
haft tjänsten i två år. Men 
det var inte förrän i slutet 
av förra året som Marcus 
Tegstam tillträdde som 
klubbchef/vd för Lunds 
Akademiska Golfklubb.

Allt började med ett för-
äldravikariat som klubbchef 
i LAGK vilket mynnade ut i en 
fast position förra året. Fyra 
dagar i veckan är Marcus Teg-
stam på plats i Kungsmarken 
i utkanten av Lund.

– Jag ser en stor potential 
i klubben. Jag vill lyfta den 
med allt från ökat medlems-
antal till bättre träning och 
utveckling av anläggningen, 
förklarar Marcus Tegstam.

Har förutsättningar
35-åringen menar att LAGK 
har alla förutsättningar att 
utvecklas och ser inget hin-
der att klubbens bana ligger 
på ett naturreservat.

– Vi har bra samarbete med 
Länsstyrelsen som låter oss 
utveckla banan. Detta är en 
anrik klubb men jag ser ett 

behov av att göra den bättre, 
menar Tegstam.

Redan nu är arbetet igång 
med en ny hemsida, bättre 
skyltning på anläggningen, 
ändrat starttidsschema och 
en förändring av scorekor-
ten med bland annat fl agg-
position på de 18 hålen.

”Ändra småsaker”
– Det behöver inte kosta 
mycket, att ändra småsaker 
är viktigt både för våra med-
lemmar och andra som vill 
spela på vår bana.

Klubben har, precis som 
många andra golfklubbar i 
Sverige, haft tuffa år.

När medlemslånen konver-
terades till spelrätter 2010 
tappade klubben 240 med-
lemmar. Men trenden har 
vänt och nu växer klubben. 

– Det senaste året har vi fått 
60 fulltidsmedlemmar och 
har nu mer än 1500 med-
lemmar. Vi bör inte ha med 
än 1500 på vår 18-hålsbana 
men jag ser gärna att våra 
700 åretruntspelare blir fl er, 
kommenterar Tegstam.

2004 investerade klubben 
i ett nytt klubbhus och reno-
verade banan. Något onö-
digt tycker klubbchefen.

– Det gjordes inte på rätt 
sätt och jag ser att vi mås-
te renovera bunkrar som 
gjordes fel. Vi har också ett 
enormt klubbhus som kos-
tar 600 000 kronor i räntor.

Samtidigt ser han positivt 
på det hela.

– Det ger klubben stora för-
delar. Jag är stolt över anlägg-
ningen. Vi har fi na mötes-
rum, restaurang, shop och 
vi är nog ensamma om att ha 
en stor inomhushall i klubb-
husets källare där vi kan trä-
na utslag och puttning. Jag 
och klubbens PRO (tränare), 
Magnus Persson Atlevi och 
Klas Ohlsson, har planer att 
införa inomhusträning vin-
tertid. Golf året om – det kan 
bli hur bra som helst. 

Klubbchefen ser potential 
i akademiska golfklubben
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Turneringen hade 296  ■

lag från nio länder i år. Hur 
står det sig mot förra året?

– Det var något färre lag i 
år men samtidigt en av de 
jämnaste turneringarna på 
länge. Tre fi naler avgjordes 
med bara en poängs skillnad 
och i rullstolsklassen kräv-
des två förlängningar innan 
vinnaren kunde koras.

Hur gick det för arrang- ■

örsklubben IK Eos?
– Vi hade inga lag som 

slogs om medalj, samtidigt 
ska man veta att kvaliteten 
är hög där speciellt danska 
lag i yngre åldrar är riktigt 
duktiga.

Vad tar du med dig till  ■

nästa Lundaspel?
– Att bibehålla det enga-

gemang som spelarnas för-
äldrar visade. Många ställ-
de upp och såg till att allt 
fungerade i hallarna så att vi 
ansvariga kunde fokusera på 
vårt arbete i lugn och ro.

ANDREAS HOLM

...Tobbe Lyrström, ansva-
rig för Lundaspelen i 
basket

TOBBE LYRSTRÖM.  
  FOTO: ANDREAS HOLM/ARKIV

HALLÅ DÄR!

RING ANDREAS 0761–112236

TIPSA SPORTEN!

Barnens Leksakshus
www.jattekul.se

Priserna gäller tom 19/1 2014 eller så långt lagret räcker. Reservation för tryckfel.

PLAYMOBIL 
PRINCESS HUS
Med Pegasus 5985
Ord.pris 599:-

AXKID
BABYSKYDD 
inkl. basenhet
0-13 kg
Ord.pris 1995:-

Under våren 2014
blir Jättekul en
Lekiabutik.
Håll utkik!!

AXKID 
MINIKID
Bakåtvänd 
bilbarnstol
9-25 kg
Ord.pris 2995:-

PLAYMOBIL
PIRATSKEPP
Ord.pris 899:-

KÄRNANS KULIGA
PYSSELLÅDA
Ord.pris 199:-

Lund mitt i city 1 min 

från stationen

Välkomna!

EN AV SKÅNES STÖRSTA OCH 

BÄSTA LEKSAKS&BABYBUTIK!!

Stort sortiment 
med Bugaboo 
fi nns i butiken
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 LUND - Bangatan 12 A, LÖDDEKÖPINGE - Center Syd
 tel. 046-23 53 85 Varuvägen 1 (i Willyshuset),
 Barnvagnsavd. 046-23 53 82 tel. 046-70 59 50
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