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Ordförande har ordet 

Jaha, då närmar vi oss målet. Årsbokslut 2015 och årsmöte. Någon tycker kanske det 
är roligare att se det som att vi ligger i startgroparna för en ny säsong. Den bästa 
hittills i klubbens historia? Den säsongen då vi äntligen får ordning på puttningen, 
även om det numer inte är tillåtet att ankra. Och med en ny driver så blir vi verkligen 
att räkna med i premiären. Om du mot förmodan ännu inte hunnit skaffa något nytt så 
är det hög tid att prata med Jonas, Niclas eller Nikhil om saken. Shopen är proppfull 
av alla årets nyheter och du kan räkna med att du får bästa hjälp av någon som till 
och med är anställd av dig. Till minst lika bra priser som våra konkurrenter. 

   
 Nytt tee på hål 8  

   
Det har väl inte undgått någon att vi har en del förändringar på banan? En helt ny tee 
på hål 8 växer fram. För den som ännu inte varit där och tittat kan jag avslöja att det 
nästan är som att vi får ett helt nytt hål där vattnet på högersidan numer är i 
blickfånget från tee. Kanske kommer vi också se fler bollar missas vänster om 
greenen än tidigare? Invigning sker så snart nytt gräs rullats ut och tagit sig. 

   

 

Nya vattenhindret på hål 8 
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På hål 4 har vi schaktat bort en kulle i ruffen till höger framme vid vattnet, ett led i 
arbetet att göra Vibyån mer synlig. Arbetet med att fälla popplar har också gått vidare. 
Ni kommer märka skillnad på hål 15 där vi fått mer luft längs högersidan om hålet.  

 
Hål 4 mot tee 

 
Hål 4 mot tee 

 
Hål 4 mot green 

Även bunkern framme på kullen i ruffen är igenlagd. Jag var själv tillsammans med 
vår greenkeeper, Tomas Öman, och tittade på de fällda träden för några veckor 
sedan. Tankarna leder nästan till de där jätteträden i Kanada. Det är ett ganska digert 
arbete att få bort dessa bjässar och deras markrötter. Vi försöker spara kvalitetsträd 
och det kan även bli aktuellt med nyplantering i framtiden, då med träd som bättre 
lämpar sig för en golfbana. Självklart fortsätter också fairwayprojektet med ännu mer 
sand som ska ner i backen. Och vi har också gjort förändringar i skötselprogrammet, 
allt för att öka den upplevda kvaliteten på våra mest högfrekventa tider på banan. Vi 
kommer att återkomma med de planer som tagits fram för att förbättra vår bana, både 
estetiskt och tekniskt.  

  
Hål 6 och ny pallisad 

 

   
Den 1-3 juli står Sollentuna värd för Junior SM och det är många personer 
engagerade från klubbens sida under ledning av Tomas Lindgren. Detta blir ett fint 
tillfälle för oss att visa upp vår anläggning för golfsverige och förhoppningsvis kommer 
golfsverige att upptäcka allt bra vi gjort med banan sedan 80-talet. Jag skulle också 
vilja pusha för möjligheten att måndag den 4e juli spela banan som Sverigeeliten gör 
under JSM’s finalvarv. Anmälan till ”Black Monday” gör du som vanligt via GIT. 

Om jag skulle avrunda med några tankar om bokslut och ekonomi så ser jag och 
styrelsen med viss oro på trenden där betalningsdisciplinen försämras år från år. 
Skälen till att vi medlemmar ombeds att i förväg ange eventuell kategoriändring 
och att betala redan i januari är mycket enkelt. De som medlemmarna utser att ta 
hand om verksamheten måste ges en rimlig möjlighet att planera innan säsongen  
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drar igång för högvarv. Allt för många sena betalningar, sena önskemål om 
kategoriändringar eller utträden genom att bara strunta i betalningen leder 
till osäkerhet som i sin tur ökar risken för att vi inte driver verksamheten på 
bästa sätt. 

 Vi är en ideell förening som drivs av oss själva och där vi ska verka för att 
medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och 
inriktning. Vi måste få till en bättre ordning i denna fråga där syftet är att vi vill 
kunna genomföra vår verksamhetsplan som vi medlemmar beslutat om. 

Roger Lindgren, Ordförande Sollentuna Golfklubb 

Klubbchefen informerar 

Nu är vi igång! 

Vilken fantastisk påsk! Helgen bjöd på solsken & glädje och lockade träningssugna 
medlemmar till rangen. Så härligt att vi kunde öppna shop & range lagom till påsk-
helgen. Kul med alla positiva kommentarer om det utökade sortimentet i shopen. 

Städdag 

Lördag 9 april bjuder vi in till städdag. Med gemensamma krafter kan vi åstadkomma 
väldigt mycket på vår anläggning. All hjälp uppskattas, och man bidrar efter egen 
förmåga. Vi samlas utanför klubbhuset 09.00 för fördelning av arbete. 12.00 samlas vi 
åter i klubbhuset för lättare lunch & fika. Nytt för i år är att städdagen är upplagd 
precis som en tävling i Min golf på golf.se, där var och en går in och anmäler sig. På 
så sätt kan vi lättare planera dagen när vi vet hur många som kommer. 

Medlemskap 

Varje år brottas vi med ovissheten kring ett 90-tal medlemmar med obetald faktura. 
Flera av dessa har för avsikt att vara medlemmar och årsavgifter inkommer dagligen. 
Dock vet vi redan nu att ett antal av dessa personer kommer att lämna klubben av 
olika anledningar och vi har således ytterligare medlemskap kvar att fylla. Vi 
marknadsför oss i olika kanaler, men inget är så kraftfullt som rekommendationer från 
er medlemmar! Ni är starka ambassadörer för klubben och majoriteten av nya 
medlemmar väljer just vår klubb efter referenser från er.  

Nya Krögare 

Den 1 april hälsar vi Ulf & Lena Möller-Claeson välkomna till oss på Sollentuna GK. 
Ulf & Lena driver idag restaurangen på Wäsby GK och kommer nu även att driva vår 
restaurang vilket vi är mycket glada över.  

Ny medarbetare 

Måndag 4 april får vi förstärkning på tränarsidan. Vi hälsar Fanny Östlund välkommen 
till oss. Fanny kommer i första hand träna klubbens breddjuniorer. Men även ha 
nybörjarkurser, privatlektioner och knatteträning. Fanny kommer även att jobba i shop 
& reception, så henne kommer ni garanterat träffa. Fanny går idag tränarutbildningen, 
och har i tre år jobbat på Gävle GK med deras juniorverksamhet. 

Caroline Holmblad, klubbchef 
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Shopnyheter 

Fredag 25 mars öppnade vi shopen och även rangen. Precis som många av er kände 
vi en enorm glädje att säsongen drar igång. Under de senaste månaderna har vi haft 
otroligt mycket att göra då det kommit in en hel del nya produkter till shopen. Jag ser 
fram emot att visa er hur vi har byggt upp shopen och informera er om årets nya 
sortiment som kommit. 

 
Shopansvarig i arbete 

 
En tidig kund 

Glöm inte att PING kommer och håller demodag den 6 april 16:00-19:00. 

Jag vill även passa på att informera alla om att lördagen den 30 april kommer vi att ha 
Sollentuna Golfklubbs största demodag någonsin! 

 

Golfmärken som kommer att visas upp: PING, Cobra, Titleist, Callaway, Nike, 
UnderArmour, Motocaddy 

För att boka utprovning med en av leverantörerna så kontaktar ni shopen. Tänk på att 
tiderna försvinner väldigt snabbt. 

 
Tröjor till alla 

 
Skor i mängder 

 
Bagar 

 
Jackor, byxor, bollar 
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Tveka inte att höra av er till oss i shopen om ni har några frågor eller funderingar. 

 
Bollar så det räcker 

 
Ny leverantör 

 
Putters för sänkning 

 
SoGK-bagar 

Varmt välkomna hälsar Nikhil Dhawan 

Nya krögare på SoGK 

 

  

Mvh Lena och Uffe 

Vi heter Ulf Möller-Claeson och Lena Möller-Claeson och är 
de nya krögarna på Sollentuna Golfklubb. 

När vi fick frågan om att driva restaurangen på er golfklubb 
behövde vi inte fundera länge. Vi känner att då våra barn, två 
flickor 15 och 17 år, är så stora är vi redo för nya utmaningar. 
Vi ser mycket fram emot samarbetet med er och hoppas att 
vi kommer ha många roliga och bra år ihop. 

Ulf är kock sedan många år och har jobbat på många väl-
renommerade restauranger i Stockholm. 

Lena är utbildad sommelier och har arbetat många år på 
olika restauranger. 

Vi har tillsammans drivit Wäsby golfrestaurang i tio år och 
kommer att fortsätta driva Wäsby parallellt med Sollentuna. 
Vi har även tidigare drivit flera restauranger t.ex. Täby GK 
och Djursholms GK. 

Vi arbetar kontinuerligt med att förnya oss. Med känsla för 
bra råvaror och kvalitetstänkande lagar vi mat för alla 
tänkbara tillfällen. 

Hoppas att vi syns mycket framöver och att vi får en fin 
sommar. 

 

 

 

 

 

 

Boka redan nu städdag på klubben lördagen 9/4 

Anmäl dig på Min Golf ”Städdagen 2016” 
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Historisk återblick till 2001 
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Bli Fadder 

Vi grundutbildar under en säsong 50-100 nya golfare inom ramen för Grönt Kort. 
Majoriteten av dessa nya golfare är inte medlemmar i vår klubb då de anmäler sig till 
kurs. 

Det sista steget i utbildningen är fadderrundor. Varje ny golfare skall genomföra två 
fadderrundor över 9 hål. Målet med dessa är mest av allt att faddrarna förmedlar 
golfetikett och golfvett till de nya. Om vi i klubben kan erbjuda faddrar som åtar sig att 
vara med på dessa fadderrundor, utan att spela, ökar vi säkert sannolikheten för att 
nya golfare skall bli intresserade av att gå med i just vår klubb. 

Klubben behöver alltså din insats! Bli fadder 2016 och teckna dig för två fadderrundor 
och du får en greenfeebiljett efter genomförda fadderrundor att använda under 
säsongen. Kontakta mig eller Jonas Lekman. 

Niclas Björnsson & Jonas Lekman 

 
Hål 17 utan träd 

 

 

 
Tee 43 på hål 18 

 

Engagera dig ideellt 

På vår golfklubb görs många frivilliga insatser bl.a. av styrelsen, kommittéer och 
frivilliggruppen. Den senare arbetar med underhåll på banan. En del av dessa 
insatser har karaktär av att vara operativa, dvs. en förutsättning för att klubben skall 
fungera enligt de mål vi har. 

De flesta som engagerar sig upplever både tillfredsställelse med det de utför och en 
stark gemenskap med de som de arbetar tillsammans med. 

Kanske något för dig? 

 Frivilliggruppen under PO Wikners ledning kan ta emot fler frivilliga händer. 
Kontakta PO på 070-469 2077 eller perolov.wikner@gmail.com 

 Idrottskommittén behöver fler tävlingsledare. Du får den utbildning du behöver 
och den omfattning av uppdrag du klarar av. Kontakta Mia Holm eller Bertil 
Sköld. 

 Vill du engagera dig i dam-, herr-, junior- eller seniorverksamheten kontakta 
Ulrika Hellström, Rolf Svenléen, Bengt Lundgren eller Bertil Sköld. 
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Tränarna utvecklar din golf  

Våra 7-veckorskurser i Balancegolf är fulltecknade. Det finns fortfarande platser kvar 
på 3-veckors kurser. Det kommer fler 7-veckorskurser framöver och då anmäler man 
sig på passande datum på vår hemsida:  

http://www.golfstore.eu/sollentuna.aspx.  

Spara denna länk då det framöver kommer att vara via denna ni anmäler er till kurser 
och resor.  

Vi vill också passa på att slå ett slag för kommande juniorträning och sommarläger. 
Inbjudan kommer inom kort bl.a. via mejl och på vår Facebooksida. Läs mer på 
juniorernas sida: http://www.sollentunagk.se/index.php/juniorverksamhet. 

  

Privatlektioner: Glöm inte att boka lektioner och svinganalys.  

Custom fitting: Vi erbjuder utprovning av klubbor och arbetar med många märken 

som Cobra, PING, Callaway, Titleist, Nike och Wilson. 

Game fitting: En analys av de klubbor du har i din golfbag för att säkerställa att du 

har de klubbor du behöver för ditt golfspel. 

Service av din utrustning: Greppbyte, kontroll av loft och lie och Putter fitting. 

Screening: Rörlighets- och styrketest – 16 olika tester görs och baserat på  

resultatet skräddarsys ditt individuella träningsprogram. 

  

Facebook  

Gilla Sollentuna Golfklubb och ta del av intressant information om bl.a. vår idrottsliga 
verksamhet samt vad som händer på banan och i vår golfshop. 

Bokning sker direkt till:  
Niclas, 073-505 22 10, niclas@sollentunagk.se 
Jonas, 070-858 42 29, jonas@sollentunagk.se 

Hälsar Niclas & Jonas 

 
 

 

http://www.golfstore.eu/sollentuna.aspx
http://www.sollentunagk.se/index.php/juniorverksamhet
mailto:niclas@sollentunagk.se
mailto:jonas@sollentunagk.se
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En söndagseftermiddag på Golf Lab STHLM i Kista 

Vi var 11 spelsugna damer som samlades på Golf Lab i Kista en söndagseftermiddag 
i mitten på mars för att spela 9 hål på någon härlig bana. För några var det första 
gången att ställa sig och slå ut på första tee där bollen i själva verket träffar en 
filmduk fem meter längre fram! 

Uppdelade på fyra lag så blev spelformen 
scramble vilket kändes lagom avslappnat då man 
kan förlita sig på sina kamrater i laget… Kan säga 
att det blev en del press emellanåt på den som 
slog ut sist att försöka undvika buskar, träd, vatten 
och annat elände för att skaffa ett någorlunda 
läge för sitt lag inför nästa slag. Under kvällen 
presterades det ändå en hel del fantastiska långa 
slag, pitchar, chippar och jag tror vi alla var nöjda 
över att slippa putta även om systemet var lite 
snål med en-puttar. Eventuell frustration över 
mindre bra slag kunde snabbt dämpas av Golf 
Lab-Niklas goda egenhändigt hemmalagade 
lasagne och något glas vin eller annat gott. 
En kul kväll med mycket skratt och det känns som 
att nu startade säsongen för flera av oss som inte 
varit igång med spel utomlands tidigare. 

Tävlingsinstinkten kröp fram och lusten att komma ut på banan trycker på. Ser fram 
emot att ses på klubben här i april! 

Åsa Bräster för damsektionen 

Kåseri 1 

Collerts dojjor 

Inom golfen finns många etikettregler. Du trampar 
inte i din medspelares puttinglinje, lägst score slår 
ut först på nästa hål, du är tyst när andra slår och 
framförallt har du inte vita dojjor om du inte är 
singelhandicappare. 

De två första etikettreglerna ska du inte följa, 
dessa tar bara tid men det sistnämnda är viktigt.  

Jag har nästan alltid haft vita dojjor men den senaste säsongen avslutades på 10.3. 
Tog mitt straff och inhandlade ett par grå golfdojjor på XXL för 599 kr, bra pris men 
fel färg.  Inte så jag tänkt avsluta säsongen. 

Som fruktat blev det värre. Mailet jag inte ville ha dök upp i januari med HCP-
sektionen som avsändare.  

”Enligt EGA’s rekommendationer önskar vi höja dig med ett slag, dvs 11.3. Om du 
anser att vi gjort en felaktig bedömning är du välkommen att återkomma till oss”. 

Letade febrilt i mitt inre efter några motargument. Eftersom jag aldrig ljuger hittade 
jag inget så nu är jag en medelgolfare med 11.3. Men det är en temporär status, de 
vita dojjorna är snart tillbaka. Jag tänker inte spela golf i dojjor med löjliga färger. 

Björn 
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JSM på SoGK 

Sollentuna GK kommer 2016 att stå som värd för SM slag juniorer. Detta är en tävling 
inom ramen för Skandia Tour Elit där de bäst rankade juniorerna, flickor och pojkar, i 
Sverige gör upp om SM-titeln.  

Följande text lånad från SGF: 
"Svenska juniormästerskapet i slagspel är en tävling som spelas varje år som en 
deltävling i Skandia Tour. Tävlingen spelas över 72 hål i flick- och pojkklass. Den 
spelare som har lägst antal slag vid tävlingens slut kan stolt presentera sig som 
juniormästare i slagspel. De senaste mästarna som korades var Felix Pålson och 
Filippa Möörk. 
För att kunna delta i tävlingen krävs det att man spelar på den högsta nivån inom 
Skandia Tour - Elitnivån." 

Klubben har anordnat mindre tävlingar inom ramen för Skandia Tour under flera år 
men styrelsen tycker nu att det är dags att vi åtar oss en elittävling som SM för 
juniorer. Vi har en tävlingsorganisation med Tomas Lindgren som tävlingsledare från 
klubben. Tävlingen tilldelas sedan en Tournament Director från distriktet och flera 
domare på riksnivå. 

Beläggningsmässigt betyder det att banan är avstängd för spel 30/6-3/7. Vi jobbar på 
att hitta förmånliga erbjudanden på våra grannklubbar som kompensation. Men 
hoppas självklart att många av er vill vara på plats och uppleva en hel del bra golf.  
För att medlemmar skall få möjlighet att tävla på banan uppsatt för SM anordnar vi en 
tävling måndag 4/7 med valfri partner och starttid kallad "Black Monday" med 
möjlighet att välja tee själv (se tävlingsprogrammet). 

Kåseri 2 

Björkarnas Collert 

För en tid sedan ägnade jag och min General 
Manager, Birdie-Arne Granholm, oss åt course 
management. 

Vi studerade förändringarna på banan och 
beslutade hur vi skulle tackla nymodigheterna. 

De flesta förändringarna var bra, inte minst ny tee på 8:an och det förstorade 
vattenhindret till höger om greenen. Det kommer att sluka många bollar och 
generera besök hos BollarPåRymmen.se på Rotsunda Torg. 

Uppskattar även borttagningen av kullar framför vattnet på 4:an. Vattenhindret får en 
helt annan exponering. 

Allt var frid och fröjd till 18:e hålet. Då upptäcker jag att de fyra totalt malplacerade 
björkarna fortfarande står kvar till vänster om fairway. Björkarna skymmer den vackra 
kullen i bakgrunden. 

Jag har skrivit åtskilliga krönikor i denna tidning och nästan alltid avhandlat dessa 
felplanterade björkar och uppmanat till borttagning. Men mina ord är uppenbarligen 
bara luft. 

Har dock noterat att många träd är markerade med orange färg vilket indikerar 
fällning. Imorgon gryning kliver jag ut på banan med en burk orange färg.  

Björn 
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Damsektionen 

 Äntligen börjar säsongstarten närma sig! Ska bli roligt att 
se de förändringar som är gjorda på banan och inte minst 
att se vad omslopningen av hålen kommer att ge för 
resultat. Kommer vi att tycka att den är mer rättvis nu eller 
har man tappat slag på ”fel” hål? Givetvis en högst 
individuell bedömning. 

Tävlingarna drar igång i början av april och jag tror de flesta 
känner igen upplägget med Onsdax, Order of Merit, 
Running Eclectic, osv. Hela tävlingsprogrammet ligger ute 
på hemsidan. 

I mars var vi och spelade simulatorgolf på Golf Lab i Kista. 
Det var andra året vi hade det evenemanget och det känns 
som att det kommer bli en tradition. Se separat artikel. 

April 

Onsdax var planerad att dra igång den 6 april men som det ser ut nu kommer banan 
öppna den 15/4. Håll utkik på hemsidan om det datumet skulle komma att ändras 
annars betyder det att första Onsdax blir den 20/4 och då endast med start på 
morgonen. Precis som förra året räknas inte aprils Onsdax med i Order of Merit. 

Vårträffen – boka in den 27/4! Separat inbjudan kommer vad det gäller den tävlingen 
då det inte är helt klart med middagen på kvällen ännu. Spelformen för dagen blir en 
fyrmannascramble! 

Running Eclectic - säsongstävlingen där du får fram din ultimata score. Vad var din 
bästa score på hål 1, hål 2 osv. Resultat från alla ronder du spelar under maj fram till 
höstträffen den 28 september. Du lämnar in ett signerat scorekort för varje rond. 
Anmälan till tävlingen görs på Vårträffen eller via mail till damseksogk@gmail.com. 
Kostnad 100 kr. Hur du betalars, var du lämnar scorekort osv får du mer information 
om på Vårträffen eller när man mailar sin anmälan. 

Maj 

Se tävlingsprogrammet för samtliga tävlingar. Onsdax kör då igång med starttider 
både på morgonen och på eftermiddagen. 

Åsa Bräster – ny medlem i Damsektionen 
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Vad händer med våra fastigheter 

Fasighetskommittén arbetar alltid lite hårdare när det inte är golfsäsong. Detta har 
hänt. 
Omklädningshuset har under hösten fått ny belysningsstyrning med timers och 
rörelsevakter. Detta kommer att spara energi många år framåt. Dessutom har 
herrarnas omklädningsrum målats och fått nya gardiner. Ett klart lyft. Vi använder 
omklädningshuset hela året nu med gym, bastu och en del andra aktiviteter. Detta 
innebär ett mycket större krav på ventilationen i huset, vilket medför en kommande 
relativt stor investering för att ”rädda” huset från bl.a. mögelangrepp. 

Klubbhuset: Som ni läser på annan plats i detta nummer av Skillingetrycket, har vi 
fått ny krögare på klubben. Vi har passat på att rusta upp köket nu när det är tomt. 
Köket rustades med mindre tåliga material för några år sedan vilket inneburit skador. 
Kaklet bakom stekbordet och spisen hade lossnat. Gipsskivan hade värmeskadats 
och vi bedömde att det fanns en brandrisk. Vi har rivit stora delar av väggen och 
byggt upp den med ny tålig gips, nytt kakel och slutligen en rostfri plåt i hela hörnan.  

Tidigare bänkskivor i en billig ek hade spruckit och vattenskadats. Även dessa är nu 
rostfria vilket innebär att de skall klara sig lång tid framöver. Elinstallationen är 
upprustad och fula takplattor är utbytta. 

Även utvändigt har vi lagat hängrännor och kommer att byta dörren till förrådet på 
lastkajen. Vi kan hälsa vår nya krögare välkommen till ett fint och mer lättarbetat kök. 
Ordförande berörde på höstmötet att vi måste byta yttertak på klubbhuset inom en 
snar framtid. Detta är ett stort jobb som måste ske utanför golfsäsongen. 

Starterhuset: Vi rustade upp starterhuset under förra säsongen och fick nya möbler 
av Björn Rossander. Vi tyckte det blev så fint så vi låste det under vintern. Men det 
var någon som önskade att komma in och kolla om det fans något av värde eller om 
personen ifråga bara var bostadssökande? 
Inget stulet men två fönster inkl. karmar är sönderbrutna. Måste bytas, nya fönster är 
beställda, även detta medför en kostnad för klubben. 

Torpet: Om ni läser under ”Bebyggelse” i historisk återblick till 2001 i detta nummer 
står det att, på torpet får vi inte göra några större förändringar och vi får definitivt inte 
riva torpet. Jag tror att det inte har gjorts så mycket sedan 2001. 
Vad innebär detta? Jo ett utvändigt totalt renoveringsbehov. Allt från skorstenen till 
grunden. Vi kommer renovera allt eftersom vi har råd och kommer börja med tak och 
skorsten. Detta kommer att krocka med golfsäsongen vilket jag hoppas ni 
medlemmar har överseende med. 

Rangebyggnaden: Vi har fått igenom detaljplansförändringen men ännu inget 
bygglov från kommunen, som tydligen har resursbrist. Detta innebär att vi får klara 
oss ytterligare en sommar utan studio och väderskydd. Tidigast möjliga byggstart i 
oktober i år. 

Nya medlemmar i fastighetskommittén: Jag vet att vi är medlemmar i en golfklubb 
och att många av oss prioriterar en bra golfbana i första hand. Men låter vi de 
investeringar som vi har gjort genom åren, i form av ett antal fastigheter, stå och 
förfalla, kommer vi inte ha någon bra golfklubb i framtiden. 
Det är med dessa frågor som vi i fastighetskommittén jobbar. Kommittén har idag tre 
medlemmar förutom vår klubbchef Carro. Vi vill utöka gruppen med en eller flera 
medlemmar. Om du är kunnig på fastighetsförvaltning eller byggnation i någon form 
och vill engagera dig i ideellt arbete på klubben - hör av dig till kansliet eller direkt till 
mig. 

Anders Nyberg, 070-567 5768, Fastighetskommittén 
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Kåseri 3 

Diabetesgolf  

För några år sedan arrangerade jag diabetesgolf. Innan tee off 
samlades vi och mätte sockervärdet. De med lägst sockervärde 
bildade ledarboll. Därefter spelade vi 18 hål poängbogey och mätte än 
en gång sockervärdet. Poäng – sockervärde = score. 
 
Undertecknad vann. Inte för att jag spelade bästa golfen. Ulf 
Aronsson var bäst, men jag hade det lägsta sockervärdet. 

Jag har en stor fördel eftersom jag är fjolldiabetiker. Klarar mig på 
piller. Många måste ta sprutor, inte minst typ 1-diabetiker som 
producerar noll insulin. 

Kanske innehåller framtidens diabetesgolf två klasser, typ 1 och typ 2? 

Diabetes är dels en ärftlig förmåga, men även en livsföringskonsekvens. Det senare borgar 
för en kraftig tillökning. 

Vi diabetiker har kul. Vi får via statliga medel mätinstrument för att kontrollera vårt socker. Vi 
kan tävla mot varandra, göra upp tabeller liksom allvenskan i fotboll. Du kan även tävla mot 
dig själv. Igår morse hade jag 8.2, nu 7.7, en fin dag.    

Till våren kommer jag att arrangera en ny tävling. Många vill vara med. 

 Jag som är så söt är väl inkvalad? 

 Jag åt fyra chokladkakor igår. 

Sådana mellanstadieskämt gör sig icke besvär, endast riktiga diabetiker äger tillträde. 
Du som vill vara med på Diabetesmästerskapen mailar mig på bjorn.collert@telia.com. 

Det kommer även en inbjudan via FaceBook. Uppge gärna ditt Hba1c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boka redan nu städdag på klubben lördagen 9/4 
Anmäl dig på Min Golf ”Städdagen 2016” 

 

mailto:bjorn.collert@telia.com
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Kallelse till vårmötet 

Kallelse till Allmänt Vårmöte i Sollentuna Golfklubb och 
bolagsstämma i Skillingegården AB torsdagen 28 april 2016 
klockan 19:00 på Sollentuna Golfklubb 

Förslag till föredragningslista 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
3. Fastställande av föredragningslista 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera 

mötesprotokollet 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk årsredovisning för 

a. Sollentuna Golfklubb 
b. Skillingegården AB 

7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste 
räkenskapsåret i  
a. Sollentuna Golfklubb 
b. Skillingegården AB 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret i 
a. Sollentuna Golfklubb 
b. Skillingegården AB 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 
respektive underskott i enlighet med balansräkningen i 
a. Sollentuna Golfklubb 
b. Skillingegården AB 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i 
a. Sollentuna Golfklubb 
b. Skillingegården AB 

11. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter i Sollentuna Golfklubb 
och Skillingegården AB 

12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer i Skilligegården AB 
13. Val av (avser båda styrelserna) 

a. ordföranden, för en tid av 1 år 
b. halva antalet ledamöter, för en tid av 2 år 
c. suppleanter med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år 
d. två revisorer jämte suppleant, för en tid av 1 år. I detta val får styrelsen ej 

deltaga. 
e. Två ledamöter i valberedningen 
f. Ombud till SGDF-möten 

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
15. Övriga frågor 

Observera att kallelsen gäller samtliga familjemedlemmar som är medlemmar i 
Sollentuna Golfklubb. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före 
Vårmötet. 
 
Sollentuna mars 2016 
Styrelsen 

 


