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1. Ordföranden har ordet 

Hej där ute i snöyran! 

Det vräker ner snö utanför fönstret och personligen är jag insnöad i 

Viby. Vår golfbana kanske åter får skidspår till helgen, det vore väl 

kul! 

Under snön så döljer sig vår fina bana och fram i april är det dags att svinga klubban 

igen. Bankommittén ger klarare besked om den frågan, liksom när årets gemensamma 

städdag går av stapeln, samt mycket, mycket annat. 

Vintern i styrelserummet har varit allt annat än kall! Många diskussioner och stötande 

och blötande av viktiga frågor. Det handlar både om det ekonomiska här- och nuläget 

och behovet av att vara proaktiva och utvecklingsinriktade med både kort och långt 

perspektiv. Vi går mot ett årsbokslut med allt vad det innebär, och vi har ett antal 

utvecklingsprojekt att ta ställning till, hur ska träningsområdet komma att se ut i närtid, 

tex. Inom en mycket snar framtid kommer mer information om beslutade steg och mått.  

Vid förra veckans Verksamhetsseminarium, arrangerad av SGF, fick vi som var där  

från SoGk - Niclas Björnsson, Tomas Öman och jag - flera positiva besked om 

utvecklingen av golf i Sverige. Intresset för golf har inte varit större någonsin, 

publiciteten aldrig större. Totalt ökade antalet golfspelare i Sverige för fjärde året i rad. 

Nettoökningen var 10 000 personer. Men å andra sidan så var det 47 000 som slutade. 

Det innebär att 57 000 personer började spela golf, men 47 000 slutade. Varför då? 

När man inte blir bättre i golf så kan det kännas trist att fortsätta, och risken att man 

slutar är överhängande.  I Danmark så inkluderas träning i medlemskapet, det kanske 

vore någonting för oss att titta närmare på. För faktum är att många av oss inte unnar 

oss/anser oss ha råd med att ta lektioner, fast vi så väl skulle behöva. Så vad kan vi 

göra för att både behålla och utveckla våra medlemmar?  

Generellt så pekades just frågan att behålla medlemmar ut som en av de största 

utmaningarna. Och den frågan är högaktuell för Sollentuna GK att arbeta med. Liksom 

att rekrytera och behålla juniorer/ungdomar. Här blir det aktuellt att se över hela 

upplägget och erbjudandet av medlemskap. En prioriterad uppgift för MMK och 

klubbchefen att ta tag i! 

Golfens Dag arrangeras den 20 maj och vi bör vara anmälda vid det här laget. Per igår 

var 200 klubbar anmälda. Målet för SGF är att 250 klubbar ska anmäla sig. Målet är 

vidare att det ska generera minst 20 nya medlemmar till klubben och vägen dit är 

genom SGF som gör en nationell PR och marknadsföringskampanj, via vår klubb som 

gör en lokal kampanj för att nå besökare, samt genom ett tema Dubbelt upp – ta med 

kompisar och familj. För Sollentuna GKs del så sker också en satsning på handigolf i 

det här sammanhanget. 

 

 

Hela denna Golfens Dag kan inrymmas inom ramen för Jubileumsåret, som ju har 
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inletts. 50 år är en lång tid. Hur året ska firas är dock inte klar på långa vägar, så inom 

kort kommer ett upprop per mail till alla medlemmar. Läs noggrant och återkom efter 

det. Du behövs!  

Så får vi se hur det landar.  

Tills härnäst  

 

Varma vinterhälsningar  

Birgitta Gure 
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2. Klubbchefen informerar  

Företagspaket 

Kanske jobbar ni själva på ett företag där Företagspaket med spelrätter är 
intressant? Eller så driver ni eget företag och vill synas på klubben och på 
ett smidigt sätt bjuda med er kunder & kollegor?  
För bokning eller mer information kontakta vår klubbchef Caroline 
Holmblad eller vår pro Jonas Lekman så hjälper vi till att skapa ett paket 
som passar just er. 
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24/24/24-avtalet 

Avtalet mellan Bro-Bålsta GK, Täby GK och oss innebär att varje klubb upplåter 24 
starttider per vecka på sin 18-hålsbana på helgfria måndagar – torsdagar. Av de 24 
tillgängliga starttiderna får maximalt 16 starttider bokas av medlemmar från en av de två 
andra klubbarna. 

 

Ring för att boka 
Som fullt aktiv kan du boka starttid på Bro-Bålsta och Täby GK hur långt som helst i 
förväg och alltid i mån av plats. Du kan bara ha en starttid bokad. För att boka starttid 
ringer du till respektive klubb för att förvissa dig om att det finns bokningsbar tid enligt 
24/24/24-avtalet. De registrerar därefter din starttid i Min Golf. 

Vid förhinder bokar du av din starttid så snart som möjligt och inte senare än 24 timmar 
innan spel. Vid så kallad ”no show” får du inte boka ny tid enligt avtalet förrän efter en 
månad. 

Uppgradering av medlemskap 

Är du inte fullt aktiv och vill ta del av 24/24/24-avtalet? Det går alltid att uppgradera 
medlemskapet. Ta kontakt med oss på kansliet så hjälper vi till med det. 
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Till säsongen 2017 lanserar vi ett nytt medlemskap för att behålla samt rekrytera nya 
medlemmar i vår underrepresenterade ålderskategori 22-30 år. Är du vilande medlem i 
åldern 22-30 år går det givetvis bra att uppgradera ditt medlemskap, är du aktiv medlem 
i åldern 22-30 år och vill ta del av erbjudandet så ta kontakt med oss på kansliet. 

Caroline Holmblad  
Klubbchef 
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3. Medlems- och Marknadskommittén  

Medlems och Marknadskommittén, MMK har under början av 2017 

bland annat arbetat med att inhämtat fakta för att analysera 

Sollentuna golfklubbs kategorier av medlemmar, ålder, kön, 

golfrundor, hemort, greenfee-gäster etc för 2016. En anledning till 

detta är att skapa ett underlag för att förstå och skapa rätt aktiviteter 

för att bli en ännu bättre klubb, att få in nya medlemmar och för att 

behålla de befintliga. 

Några exempel på basfakta: 

 Klubben har en bra aktiv bas av medlemmar 

 29 % av medlemmarna står för 51 % av sällskapsrundorna 

 Många medlemmar spelar få golfrundor 

 Klubben har för få ungdomar, speciellt tjejer 

 Klubben har för få kvinnor och de spelar lite 

 Vi tappar medlemmar när de går från junior till senior 

 Personer från 338 olika klubbar spelade hos oss 2016 

MMK arbetar nu med att vidare analysera uppgifterna och för att finna metoder och 

aktiviteter för att förbättra situationen. 

Andra pågående aktiviteter är att försöka skapa en bättre och naturlig kontaktyta mot 

Sollentuna kommun genom regelbundna möten. Projekt som påbörjats eller som är på 

gång är bland annat Kommunens dag, framtida frukostmöten, bidragsansökningar, och 

kontakter med olika lokala medier 

Peter Strömberg 

 

3.1 Handigolf 
Handigolfen är på frammarsch i Sverige, och har till och med representerat vårt land i 

VM. 

Sollentuna GK har ansökt om att få bli en handigolfklubb sent hösten 2016. Ett projekt 

som tagit form efter otaliga möten med Svenska golfförbundet. Helena Brobäck på 

golfförbundet har varit min motpart och hjälpande hand i detta projekt. Vi har sökt två 

bidrag för att komma framåt i projektet vilka också har beviljats via Svenska 

golfförbundet. Sollentuna GK kommer att få anpassa klubben lite så att vi passar in till 

fullo. Närmast nu är att vi ska träffa Häggviksskolan som kommer att ha golf på 

skolschemat där vår tränare Fanny Östlund kommer att vara ansvarig för eleverna på 

gymnasiet om allt går som planerat.  

 

MMK 

Mikael Burman 



 

Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995                   S i d a   9 
För att komma till innehållsförteckningen klicka på länken till höger                 Innehåll 

 

4. Rapport från Idrottskommittén 

4.1 Idrottskommitten 2017  

Under hösten har Bertil Sköld lämnat över ordförandeskapet för Idrottskommittén till Åsa 
Bräster. 
 
Mia Holm har lämnat Tävlingssektionen så där har vi en vakans då Mia ensam 
representerade TS. Tills vidare delar vi ut uppgifterna på oss andra i IK. 
Övriga sektioner som ingår i IK har inga förändringar av ordförandeskap inför säsongen. 

 Herrsektionen  – Rolf Svenléen 

 Damsektionen  – Åsa Bräster 

 Seniorsektionen  – Bertil Sköld 

 Juniorsektionen  – Bengt Lundgren 

 Tävlingssektionen  - vakant 
 

Organisationen för Idrottskommittén och dess sektioner finns på hemsidan under 
rubriken klubbverksamhet.   
 
Tävlingsprogrammet för 2017 är inte helt klart ännu men läggs ut på hemsidan under 
mars. Vi lägger en blänkare om det på startsidan och skriver om det i nyhetsbrevet så 
ingen ska missa när det väl är ute. 
Det vi kan avslöja nu är att Krögargolfen kommer tillbaka efter något års uppehåll. 

Sunbirdie – ny sponsor för en tävling och som har ett spännande upplägg i form av 

matchspel. Ersätter Golfresan on Tour som vi inte kör den här säsongen. 

4.2 Seriespel 2017 
Förra årets förändringar av spelform i seriespelet var inget som kom för att stanna så 

tillbaka till mer hur det såg ut 2015. 

 
DAM 
Spelformen är matchspel scratch, klubb mot klubb med fyrmannalag där det spelas 4 
singelmatcher – 2 per starttid. 
Returmatcher. 
Matcherna spelas i 6 spelomgångar. 
Varje ålderskategori är uppdelade i divisioner med fyra lag i varje grupp och fyra grupper 
i varje division. 
SGDFs seriespel genomförs i följande ålderskategorier: D30, D50, D60 och D70. 
 
HERR 

Spelformen är matchspel scratch, klubb mot klubb med fyrmannalag där det spelas 6 
singelmatcher i varje starttid 
Alla spelar mot alla i bollen 
Matcherna spelas i 4 spelomgångar 
 
Varje ålderskategori är uppdelade i divisioner med fyra lag i varje grupp och fyra grupper 
i varje division 
SGDFs seriespel genomförs i följande ålderskategorier: H30, D40, H50, H60, H70 och 
H80 
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Följande lag är anmälda till årets seriespel. 
 
Kategori Lagledare 2017 Kategori Lagledare 2017 

D 50 lag 1 Kristna Schölin H30 Gustaf  Swedén 

D 50 lag 2 Karin Björk H40  Rolf Svenléen 

D 60 lag 1 Kerstin Anderson H50  Peter Westerling 

D 60 lag 2 Yvonne  Hansson H60 Åke  Fredriksson 

D70 Inga Kjellberg H70 lag 1+lag 2 Bertil Sköld 

 
Inbjudan till SGDF:s informationskväll den 14 mars är skickad till ovanstående lagledare. 
SGDF lägger också ut information på deras hemsida. 
 

 
 
 
 
 
Åsa Bräster för Idrottskommittén 

 

4.3 Damsektionen 

Damsektionens medlemmar är Åsa Bräster ordf, Ulrika Hellström, Lena Westin Rudfeldt, 
Lise-Lotte Vestling, Eila Sundström och Birgitta Steffensen 
 
Planeringen inför säsongen är i full gång både vad det gäller tävlingar och andra 
aktiviteter. Tävlingsprogrammet är inte helt klart ännu utan det kommer ut i mars och 
läggs ut på hemsidan under Tävlingar/Veckotävlingar/Onsdax.  
 
Eftersom det kommit in önskemål på att hålla i säsongen lite längre har vi beslutat att 
lägga finalen för OoM den 20 sept och så passar vi på att ha höstavslutningsfesten 
samma kväll. Alla som vill får vara med och spela på finaldagen och om vi gör en tävling 
i tävlingen för de som inte kvalificerat sig till själva finalen får vi återkomma till. 
Men, först och främst ska vi starta upp säsongen!  
 
Vi har de senaste två åren varit och spelat indoor golf i Kista. Vi jobbar på att få till ett 
sådant evenemang även i år i slutet av mars. 
Träningar med någon av våra Pro är inplanerade så det kommer att finnas möjlighet till 
både timmar på rangen och putt/chipp.  
 
Första Onsdax blir den 12 april om vädret vill vara med oss. 
Vårträffen – stora säsongskickoffen med middag - blir den 26 april. 
 
En förändring som gäller Onsdax är att första start på morgonen blir kl 09:00. Vi har 
även släppt upp att man nu kan boka valfri tid under hela dagen och att man bara säger 
till i receptionen när man betalar startavgiften att man spelar OoM. Eftermiddagstiden 
behålls som tidigare. 
OBS att under vintern har tee 49 och 54 byggts på hål 1 och 16. Ny slope för damer och 
herrar vid spel från tee 54. 
 
Åsa Bräster för Damsektionen 
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4.4 Sollentuna D50 lag 1 vann finalspelet 2016 
 

D50 vann div 1 Gul grupp där vi mötte Viksjö, Kungsängen och Huvudstaden. 

Finalspelet mot övriga division 1 vinnare avgjordes på Wäsby den 10 september i 

fantastiskt väder.  

Bro Bålsta som vi mötte i semifinalen bjöd på tufft motstånd, men vi gick segrande ur 

matchen med 3-1 (det hjälpte inte ens att de gjorde Hio). I finalen väntade Wäsby. 

Hemmalaget Wäsby bjöd på ännu tuffare motstånd och ställningen efter 4 delmatcher 

var 2-2 så det krävdes särspel för att avgöra vinnarlaget. Särspelet var bestämt att 

avgöras med en foursome match, Vi gjorde en taktisk switch inför särspelet och bytte 

spelare i vårt foursomelag, vilket visade sig vara ett vinnande koncept. Vi vann redan på 

första särspelshålet.  

Vi som spelade var Jeanette, Mona, Annika, Ewa och Tina. Marie tillhör laget men 

spelade inte finalen. 

Stort Grattis tjejer! 
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4.5 Seniorsektionens bemanning och verksamhet 2017 
 

 
Kjell 

Anvreten 

 
Göran 

Aspenberg 

 
Sylvia 

Aronsson 

 
Ulf 

Aronsson 

 
Christer 
Lindroth 

 
Richard 
Warholm 

Den verksamhet som Seniorsektionen planerat inför säsongen 2017 skiljer sig inte så 
mycket från tidigare säsonger. Vi har utvärderat några förslag till spelformer men 
beslutat att avvakta tills de har stöd i ”GIT Tävling” för resultatredovisning. Vi fortsätter 
med spelformer som slag, poängbogey, match, scramble, fyrboll, Irish Rumble, mfl. 
 
Tävlingen ”H60dax” för herrar som under året fyller 60 år eller mer fortsätter även i år 
även om våra starttider ligger två timmar senare än 2016. Första start 10:03 på 
torsdagar. Begränsat startfält. 
 
Tävlingsprogrammet (TP) och bestämmelser för Tisdax finns på hemsidan under 
”Tävlingar/ Veckotävlingar/Tisdax”. Under ”Tävlingar/Veckotävlingar” hittar ni också TP 
för Onsdax, Torsdax och H60dax. 
 
Seniorbloggen från 2016 ersätts på nya hemsidan av en ”Idrottsblogg”, gemensam för 
alla sektioner inom Idrottskommittén. Den finns under ”Tävlingar”.  
 
Följande information kan vara bra att ta med sig inför denna säsong: 
 

 Seniormöte en tradition sedan några år genomförs måndag 3 april kl 09:00. Anmälan 
på golf. se. Inget spel utan bara information och socialt umgänge. Kaffe/te och bullar. 

 Nytt för i år är utbyte med Wäsby GK på hemmaplan 18/8 kallat 
Nibble/Skillingeslaget. Nästa år på Wäsby. Tio herrar och fem damer i laget. 
Poängbogey som Treklövern. Se TP. 

 Första Tisdax är planerad till tisdag 4/4 men avgörs som vanligt av när banan kan 
öppnas. Håll utkik efter detta på hemsidan och Facebook. 

 Roland Cup kommer denna säsong att med inspiration från Europatouren att spelas 
som 6-hålsmatcher. Mera om detta på Seniormötet 3 april. 

 Första start på tisdagar är 08:06 eftersom vi har ett nytt starttidsschema i år. 
Receptionen öppnar 07:45 dessa dagar. 

 Ingen Tisdax på Nationaldagen 6/6.  

 Treklövern på Täby måndagen 12/6 och på Bro-Bålsta onsdag 23/8. Uttagning enligt 
TP. 

 Isabelle Roux och Stig Fölhammar ställer även i år upp som sponsorer för SILUX 
Cup. Denna gång 25/7 med kanonstart 08:06. Stort tack till Isabelle och Stig! 

 Seniorresan i år är planerad till Johannesberg GK fredag 11/8. 

 I de 14 singeltävlingar som ingår i Order-of-Merit kan damer välja fritt, oavsett ålder 
eller handicap att spela från tee 43/49/54. Herrar kan välja att spela från tee 49/54/59.  

 Klassindelning efter tee. Klass A tee 43/49 och klass B tee 54/59. 

 För övriga tävlingar och teeval se Tisdax TP. 

 Av de 14 tävlingarna inom OoM kommer endast de 10 bästa resultaten att räknas i 
OoM. Detta görs för att även ni som inte kan vara med vid alla tävlingar skall ha en 
chans att vinna OoM men också kvalificera er till Seniormästerskapet 26 september. 
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 ”Modifierade Enmannascramble” genomförs 9/5 och ersätter ”Enmannascramble” 
som den spelades 2016. I denna nya spelform får man spela två slag från ett och 
endast ett läge på varje hål. Se detaljer i Tisdax TP.  

 Alla kategori-KM kommer att genomföras samtidigt på en helgdag. Inga KM på 
tisdagar. 

 Höstavslutning 17 oktober. Spel på förmiddagen och möte med middag på kvällen. 
 

Tävlingsprogrammet nedan hoppas jag skall kunna fungera som ”plånboksvariant”. 
Finns på hemsidan och kommer att finnas tillgänglig i receptionen.  
 

 
 

Tee 49 och 54 på hål 1 och 16 har under höst/vinter byggts om. Tee 54 har därmed 
flyttats fram och vi kommer därför att tillämpa en ny slope för tee 54 för damer och 
herrar. 
 
 

 

Bertil Sköld för Seniorsektionen 
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4.6 Hur genomförde vi på Sollentuna GK den årliga revisionen? 
 
Vid årsskiftet hade vi på SoGK 1 234 medlemmar med handicap i grupp 1-5 dvs. upp till 
36,0 i handicap. Av dessa medlemmar kommer som alla år några att lämna klubben. 
Revision för dessa kommer att göras av oss fram till dess att de går ur SoGK. Efter det 
sköter den nya klubben framtida revisioner. Detsamma gäller för nya medlemmar i SoGK 
efter 2017-01-01. 

Av våra 1 234 medlemmar hade vid årsskiftet drygt 52 % exakt tävlingshandicap (ETH). 
Om handicapgrupp 6 (alla i denna grupp har som standard ETH) inkluderas har 60 % 
ETH. 

I tabellen nedan ser du hur våra 1 234 medlemmar fördelar sig på hcp-grupper. Du ser 
också hur GIT’s förslag till handicapjustering ser ut.  

Höjningarna är genomförda med automatik. Antalet föreslagna sänkningar är högre än 
antalet som vi kommer att genomföra. Om du föreslås på sänkning och omfattas av vår 
bedömning får du ett mail om detta från Kjell Anvreten. 

Kjell kommer också att studera medlemmar som inte fått något förslag till revision men 
som enligt gjorda registreringar inte klarar den spelstandard som handicap indikerar. 
Tveka inte själv att kontakta Kjell eller mig om du anser att ditt handicap inte motsvarar 
nivån på ditt spel.    
 

Hcpgrupp Damer Herrar 
Höjning 

+1,0 

Höjning 

+2,0 

Sänkning 

-1,0 

Sänkning 

-2,0 

1 6 64 1  2  

2 21 246 10 8 13 4 

3 46 280 17 11 7 10 

4 97 199 16 12 10 5 

5 166 109 5 6 5 14 

 

Några andra signifikanta data från vår revision: 

Glöm inte att registrera ditt resultat om du i förväg (golf.se) har anmält ronden som 

handicapgrundande. 

406 medlemmar saknade helt registrerade handicaprundor (33,2 %). Dessa medlemmar 

genomgår ingen revision. 

Snittförändring av handicap under 2016 för de som registrerat minst en handicaprunda 

var -0,7. Som helhet blev vi alltså bättre golfare inom klubben under förra året. 

Snittantal registrerade handicaprundor för de som registrerat minst en runda var drygt 12, 

allt från 1 runda till 130. 
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Handicapstatus för våra medlemmar 2017-02-11 ser du nedan. 

 

 

 

Bertil Sköld & Kjell Anvreten  

för Regel & Handicapsektionen 
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4.7 Boll som oavsiktligt rubbas på green 

 

  
 
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande. 
 
 När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen 

oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras 
caddies eller utrustning. 
 

 Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 
och 20-1. 
 

  Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på 
green och oavsiktligt rubbas. 
 

 Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, 
vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen 
spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana 
omständigheter återplaceras. 

 
Denna regeländring genomförs i Sverige som en lokal regel. Vi avser att använda denna 
nya möjlighet för att underlätta golfspelet på green genom att komplettera våra 
nuvarande lokala regler. 

 

 

Bertil Sköld för Regel & handicapsektionen 
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4.8 Några tips om golfetikett 
Dags att inför säsongen påminna än en gång om litet golfetikett. Ni finner lånad 
informationen nedan i Regelboken under ”Etikett”.  

Läs speciellt avsnittet om speltempo. Dessa regler är extra viktiga eftersom vi blandar 
ensamspelare och 4-bollar i stort sett hela dagarna i vår klubb. Viktigt är att komma ihåg 
att ”tävling” inte har företräde framför sällskapsspel. 
 

Spelets anda 

Golf spelas i de flesta fall utan överinseende av en domare eller motsvarande. Spelet 
bygger på att din integritet gör att du visar hänsyn mot andra och följer reglerna. Alla 
spelare bör alltid uppträda på ett bra sätt, och visa artighet och sportsmannaskap, 
oavsett tävlingssituationen. Det är detta som är golfspelets anda. 
 

Säkerhet 
Innan du slår ett slag eller gör en provsving bör du försäkra dig om att ingen står nära 
eller på en sådan plats att vederbörande kan träffas av klubban, bollen, stenar, gruskorn, 
kvistar eller liknande. Du bör inte spela förrän framförvarande spelare är utom räckhåll. 
Du bör alltid påkalla uppmärksamhet från banarbetare i närheten eller i spelriktningen, 
innan du slår ett slag som kan innebära fara för dessa. Om du slår en boll i en riktning 
där det är risk att träffa någon bör du omedelbart ropa en varning. Vanligtvis brukar man 
i sådana situationer ropa ”fore”. 
 

Hänsyn mot andra spelare 
Du bör alltid visa hänsyn mot andra spelare på banan och bör inte störa dessas spel 
genom att röra dig, tala eller väsnas i onödan. Du bör försäkra dig om att elektroniska 
apparater som tas med på banan inte distraherar andra spelare.  

På tee bör du inte pegga din boll förrän det är din tur att spela. Du bör inte stå nära eller 
rakt bakom bollen eller rakt bakom hålet när en spelare ska slå. 

På green bör du inte stå på en annan spelares puttlinje eller, när den andre ska slå, låta 
din skugga falla på dennes puttlinje. Du bör stanna kvar på eller i närheten av green tills 
alla andra spelare i gruppen har hålat ut. 

I slagspel bör du som är markör, om så behövs, kontrollera scoren med den berörde 
spelaren på väg till nästa tee och anteckna den. 
 

Speltempo 
Spela raskt och håll din plats på banan oavsett sällskaps- eller tävlingsspel. 
Tävlingsledningen i tävling får fastställa riktlinjer för speltempo vilka alla spelare bör följa. 

Det är gruppens (bollens) ansvar att hålla kontakt med gruppen framför. Om gruppen 
tappar ett helt hål och fördröjer spelet för gruppen bakom bör den erbjuda gruppen 
bakom att gå igenom, oavsett antalet spelare i den gruppen. 

Om en grupp inte har tappat ett helt hål, men det är uppenbart att gruppen bakom spelar 
snabbare, bör den erbjuda den snabbare gruppen att gå igenom. 

Du bör vara klar att spela så snart det är din tur. När du spelar på eller nära green bör du 
lämna din bag eller vagn på en sådan plats så att du snabbt kan förflytta dig 

från green mot nästa tee. När spelet av ett hål är avslutat bör spelarna omedelbart 
lämna green. 

 

 
Om du tror att din boll kan vara förlorad, utom i vattenhinder, eller att den är out of 
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bounds, bör du för att spara tid spela en provisorisk boll. Du som letar efter din boll 
bör ge tecken till spelarna i gruppen bakom att gå igenom, så snart det står klart att 
bollen kan bli svår att hitta. Du bör inte leta i fem minuter innan du gör detta. Efter att ha 
låtit den gruppen gå igenom bör du vänta tills gruppen som passerat är utom räckhåll 
innan du spelar. 
 

Företräde på banan 

Om inte tävlingsledningen bestämt annat avgörs företrädesrätten på banan av gruppens 
speltempo. Varje grupp som spelar full rond har rätt att passera en grupp som spelar en 
kortare rond. Ordet ”grupp” avser även en ensam spelare. 
 

Omsorg om banan 

Innan du lämnar en bunker bör du omsorgsfullt jämna ut de gropar och fotspår som du 
själv gjort, samt sådana i närheten gjorda av andra. Om en kratta finns i rimlig närhet av 
bunkern bör den användas för detta ändamål. Reparera torvor, nedslagsmärken och 
skador orsakade av golfskor. Du bör omsorgsfullt reparera alla hål du gjort efter att ha 
tagit torv och alla nedslagsmärken på green (vare sig de gjorts av dig själv eller inte). 
Efter att hålet spelats färdigt av samtliga spelare i gruppen, bör skador på green 
orsakade av golfskor repareras. 

Du bör undvika att orsaka skador på banan genom att ta torv vid övningssvingar eller 
genom att slå klubban i marken, vare sig det sker i ilska eller av något annat skäl. Du bör 
försäkra sig om att greenen inte skadas när bagar eller flaggstången läggs ned. För att 
undvika att hålet skadas bör spelare och caddies undvika att stå för nära hålet. De bör 
också vara försiktiga när de hanterar flaggstången eller tar upp en boll ur hålet. Man bör 
inte använda klubbhuvudet för att ta upp en boll ur hålet. Spelare bör undvika att luta sig 
mot en klubba på green, i synnerhet när de tar upp bollen ur hålet. Innan spelarna 
lämnar green bör flaggstången sättas tillbaka i hålet ordentligt. Lokala bestämmelser 
angående körning med golfbil bör följas noggrant. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kom alltså ihåg att tävling inte har företräde före sällskapsspel utan speltempo är alltid 
avgörande. Kom också ihåg att grupp som spelar på högre hål har företräde före grupp 
som spelar på lägre hål.  

Exempel: Om en spelare spelat ut från första tee och ligger på hål 9:s fairway skall alltid 
gruppen på hål 9 spela före spelaren från hål 1. 

Tänk på att inte starta från tee på hål 1 före din starttid. Det ger oftast köer senare under 
ronden. 

 

 

Bertil Sköld för Regel & Handicapsektionen 
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5. Shopen 2017  

Nytt och spännande år drar snart igång. Shopen börjar ta form med massvis med 
nyheter. Shopen har inför 2017 valt att fokusera på färre leverantörer och med bredare 
sortiment inom varje märke. Hårdvaror som kommer att finnas hos oss är: Cobra, Titleist, 
Ping och Callaway. Inom mjukvara kommer vi att fokusera på: Puma, FootJoy, Nike, 
UnderArmour, Röhnisch och Dailys.  

Några av de främsta nyheterna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänkvärt är också att vi som är 
medlemmar inom Golfstore har 

prisgaranti på våra produkter. Vi har alltid garanterat lågt pris gentemot lokala butiker 
med produkter som har samma specifikationer och köpevillkor. Detta innebär att du som 
kund inte behöver springa runt och jämföra priser innan du ska handla.  

Du som kund hos oss får även bonuspoäng för varje köp du gör till ordinariepris. Ju mer 
du handlar desto större procent får du i bonus. Poängen kan du sen använda för att 
köpa varor hos oss. 

Lite om mig som Shopansvarig:   

2017 blir min andra säsong som shopansvarig på Sollentuna GK. Jag har spelat golf sen 
jag var 6 år gammal, varit medlem och representerat Sollentuna sen jag var 13 år. Direkt 
efter jag blev klar på golfgymnasiet så fick jag stipendium för att spela 4 år college golf i 
Kalifornien. Med en Bachelor i marknadsföring har jag jobbat för många spännande 
företag, däribland TrackMan. Under mina 3 år på TrackMan ansvarade jag för 
Nederländerna, Belgien, Sverige och Norge. Jag var även TrackMans representant på 
Challenge Tour, Ladies European Tour och European Tour. Mina främsta uppgifter var 
att hjälpa spelarna med deras utrustning, optimera värden och prestanda. Efter att ha 
jobbat med de största spelarna i världen under bland annat British Open, så blev jag 
tilldelad titeln TrackMan Master. Denna titel innebär att jag är en del av en elitgrupp på 
ungefär 70 personer i världen som anses besitta expertkunskap inom bollflyktslagar. Vill 
du gå igenom en customfitting som proffsen gör så boka gärna in en tid hos oss.  

 
 
 
 
Nikhil Dhawan 
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6. Bankommittén 

Det händer en hel del även på vintern på vår bana vilket är 
jättekul. Vi har dragit igång samarbetet med banarkitekt Pierre 
Fulke, och vi har haft ett antal dagar på banan och gått 
igenom våra planerade arbeten. 

På hål 1 anlägger vi en ny tee. Denna tee kommer att bli 
längre och lägre än föregående tee så att vi nu förbättrar 
siktlinjerna, ökar säkerheten och dessutom får plats för tee 54, 
49 och 43. 

  

 
Samma principer gäller på hål 16 där vi också anlägger en ny längre och lägre tee 54, 
49 och 43. 

 

Vi har även under vintern avverkat en del träd mellan hål 10 
och hål 15, och ofrivilligt har tallen på hål 9 fått sig en törn i 

vinterstormen. 

 

 

 

 

 

Hål 1 Hål 16 
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Många har uppmärksammat att det råder en febril verksamhet utmed Stäketleden på vår 
golfklubb. Det är vattenfall som gräver ner starkströmskablar inför breddningen av vägen 

Detta kommer i viss mån påverka golfspelet i början av säsongen. Det handlar om två 
platser och arbetet beräknas där vara klart i månadsskiftet maj/juni. Till vänster om 
sjuans fairway kommer kullen ungefär 270 meter från tee 59 bli mark under arbete. Ett 
sju meter högt nät kommer att sättas upp så att arbete kan utföras samtidigt som golf 
kan spelas. 

 

På övningsområdet kommer en yta från allén bredvid gångbanan och femton meter in på 
övningsområdet tas i anspråk. Det som ska ske är att en stor borrmaskin placeras på 
övningsområdet, borrar sig under berget och kommer fram vid kullen på hål sju. 
 

Vi rekommenderar starkt en vinter-, snart vårpromenad på banan så kan ni själva se de 
förändringar som är på gång. Passar på att informera om planerad städdag lördag 8e 
april och planerad öppning av banan under Påskhelgen. Givetvis om vädergudarna är 

med oss. Följ oss gärna på Facebook! 

 

Sofia Sköld och bankommittén 
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7. Vinterns resa gick till klassiska Gran Canaria 

Det var ett härligt gäng som tillsammans med mig åkte på vinterns tränings- och 

spelresa som denna gång gick till trevliga Gran Canaria, 

Maspalomas, Meloneras. Vi lämnade kalla februari bakom oss 

och möttes av klarblå himmel, ingen vind och behaglig 

temperatur. Vad mer kan man begära? 

Vårt boende, Lopesan Baobab Resort, var ett lyxigt hotell med 

fint poolområde och gångavstånd till stranden. Maten på 

Baobab verkade uppskattas av alla i sällskapet och hotellet 

gick helt i afrikansk stil vilket gjorde att miljön kändes 

harmonisk och mysig. 

Som sig bör så innefattade veckan både träning och spel på banan. Förmiddagarna 

bestod av träning med många trevliga och nyttiga övningar. Alla lyssnade med stora 

öron och stor progression infann sig bland deltagarna. Efter lunch var det dags för spel 

på den underbara banan Meloneras. 

 

 

Meloneras är en trevlig bana där de första nio 

hålen består av något lättare hål och är designad som en parkbana. De sista nio hålen 

har fantastisk utformning utmed Atlanten och är belägen på Gran Canarias dyraste mark. 
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För att vila kroppen infann sig den behövliga lediga dagen mitt i veckan. Då tog vi 

chansen att promenera i Maspalomas öken, eller bara ligga en stund för att slappna av 

vid poolen. 

 

 

Under veckan hade vi en tävling som 

Marianne Ehring Lindström vann med 

minsta möjliga marginal före Ronny Lindell.  

 

 

 

 

 

Ett stort tack till alla deltagare: Christer 

Fjellman, Anna-Lena Fjellman, Marie-Louise Eklund, Ulf Zettervall, Ronny Lindell, 

Annika Hellewell, Per-Olov Wikner, Stig Lindström, Lars Lundberg och Marianne Ehring 

Lindström. Ni gjorde detta till en fantastisk vecka! 

 

 

Niclas Björnsson 
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8. En vecka med Swedish Golf Team på 
Europatouren 

I mars 2016, under PGA:s utbildningsvecka i Halmstad, fick jag förfrågan om att följa 

med och assistera Rickard Lindberg, landslagscoach för våra svenska proffsspelare, på 

touren.  

Självklart svarade jag JA och vi bestämde oss för att Dunhill Links Championship skulle 

passa bra i tiden. Dessutom var miljön med boende i ett hus i St Andrews tillsammans 

med fyra av våra proffs (Peter Hansson, Niklas Fasth, Johan Carlsson, Magnus A 

Carlsson) samt vår mentale guru Torsten Hansson bäddat för ett helt perfekt upplägg.  

 
Johan Carlsson                 Jonas Lekman 

 

Torsten är bland annat coach/mental rådgivare/General Manager till 

Henrik Stenson och Peter Hanson på golfsidan. Han jobbar även med 

elitidrottare i flertalet andra idrotter samt har hjälpt många stora företag 

och dess företagsledare genom åren gällande deras utveckling och 

personal. 

 

Torsten Hansson på bild till höger (Rangen på St.Andrews Old Course) 

 

Dunhill Links Championship är en lite speciell tävling i det avseendet att 

den spelas på tre banor – St Andrews, Carnoustie samt Kingsbarns. 

Startfältet roterar och man spelar på en bana per dag, där sista dagens finalspel avgörs 

på anrika St Andrews Old Course.  

 

Min roll under denna vecka var framförallt att få en djupare insikt i elitgolf på absolut 

högsta nivå. Jag var med från tidig morgon till sen kväll, vilket innebar frukost med 

allesammans, transport till banorna, uppvärmning, träning, inspel på de olika banorna 

samt samtal om strategi, teknik, mental coachning m.m.  

 

Vi avslutade de långa dagarna med en middag på kvällen, som vi alla turades om att 

laga i vårt gemensamma kök. Jag kan säga att det blev en hel del intressanta samtal 

kring middagsbordet. När man har två Ryder Cup-spelare, två relativt erfarna 

Europatourspelare, landslagscoach Rickard Lindberg samt Torsten Hanson vid samma 

bord, går munnarna heta och många intressanta ämnen diskuteras - både gällande golf 

(såklart) och livet. 
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Att få vara med på träningen samt inspelsvarven och diskutera med spelarna kring 

spelplan och upplägg var mycket intressant och givande för mig. Deras samarbete med 

caddies och coacher ger en mycket klar insikt i hur man på olika sätt kan få spelarna att 

prestera så bra som möjligt. Insikten i att vi alla är olika och behöver få hjälp på olika sätt 

med varierande metoder blev väldigt tydligt. Du måste gå din egen väg, men det finns 

inga genvägar och flera av dem som lyckats bäst har verkligen lagt ned mest arbete. Det 

är många uppoffringar som måste göras för att nå den absoluta toppen - men om man 

väl når dit så är man nog väldigt nöjd och tycker att det var värt resan och alla 

uppoffringar.  

 

Rangepassen är intressanta ur den synvinkeln att spelarna svingar väldigt olika 

beroende på deras kroppsbyggnad, styrka, rörlighet och förmåga. Det som vi erfarna 

och välutbildade PGA-tränare är experter på, är just att hitta varje spelares unika sätt 

och förmåga att svinga en klubba på bästa sätt. Trots dessa till synes olika svingar är 

skillnaderna i bollträffen inte lika stora. Självklart finns det differenser i både svingspår, 

klubbhastighet och infallsvinkel m.m. men deras skicklighet i att 

kunna upprepa samma sving gång på gång gör att de presterar 

fantastiska slag väldigt ofta.  

 

Erfarenheten och kunskapen jag fått efter en vecka på touren 

väger tungt och efter alla samtal med Torsten, Rickard och 

spelarna så känner jag att jag idag har en större kunskap och 

verktygslåda att dela med mig av till mina spelare och elever. 

 

Jonas Lekman och Rickard Lindberg på bild till höger 

 

Jag älskar mitt yrke och jag kommer så länge jag lever att fortsätta söka information om 

golfarens mentala, fysiska och tekniska utvecklingsförmåga. Jag kommer att 

vidareutveckla mina idéer och tankar kring inlärning och hur man på enklaste och bästa 

sätt kan förmedla detta. Människans förmåga att lära sig nya rörelser och sätt att tänka 

fascinerar mig. Jag kommer aldrig någonsin att slå mig till ro och nöja mig med det jag 

hittills har lärt mig. 

 

Ett favoritcitat! 

If you can’t explain it SIMPLY, you don’t understand it well enough. 

-Albert Einstein 

 

Jonas Lekman 

Coach 

PGA Professional 

Certifierad Personlig Tränare – Axelsons Gymnastiska Institut 

Certifierad inom Custom Fitting och Game Fitting (Tom Wishon and David Leet) 

TPI Certified – Fitness Level 2, Junior Level 2 and Golf Level 2 

 

Jag ser fram emot att få börja jobba tillsammans med flera av er där ute. Det finns 

mycket att lära och upptäcka inom golfspelet.  

Hoppas vi ses snart och att vi kan starta vår resa tillsammans mot bättre golfspel 

genom att bli starkare, rörligare, tekniskt bättre och inte minst mentalt starkare. 

jonas@sollentunagk.se 

Telefon: 070-858 42 29 

mailto:jonas@sollentunagk.se

