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BOKNINGSINFORMATION
• Medlem kan förboka en tid hur långt i förväg man vill, men endast en vardags- 
 tid och en helgtid bokad åt gången. Tiden skall utnyttjas eller avbokas innan ny  
 starttid får bokas.

• Starttid i tävling betraktas inte som förbokad tid.

• Möjlighet till förbokning av ”interna tävlingar”/kompisgolf finns. För mer 
 information kontakta kansliet.

• Varannan tid är på-platstider och skall bokas på plats i receptionen, första lediga 
 tid anvisas.

• Greenfeegäster är välkomna alla tider alla dagar, bokningar får göras 10 dagar 
 i förväg. Gäller även ”Kompisklubbar”.

• Handicapgräns 36 för både damer och herrar. Gäst till medlem, Klubbhandicap 54.

• Företagspartners (sponsorer) får boka 10 dagar i förväg, alla tider alla dagar.

• Övningsspel och fadderrundor får spelas på fredagar, lördagar och söndagar 
 efter kl. 15.00.

• Innehavare av ”Sommarlovskort” får inte förboka några tider utan endast gå ut 
 på tider anvisade av reception eller servicevärd.

• För alla bokningar gäller att samtliga spelares Golf-ID skall anges.

• Samtliga spelare i bollen, eller representant för denna, skall bekräfta sin närvaro 
 i receptionen senast 15 min innan start.

• Kansli eller reception har rätt att avsätta På-platstid till s k ”starters time” när 
 så anses nödvändigt.

• Alla förbokningsbara tider kan även bokas via Internet, www.golf.se 

• Rabatten ”Gäst till medlem” kan nyttjas när medlemmen är personligen närvarande 
 vid incheckning, annars utgår ingen rabatt.
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RECEPTION/SHOP/TIDBOKNING
Telefon  08-594 709 90

KANSLI
Telefon 08-594 709 95
Fredrik Heinmets 08-594 709 97
Evalena Guelli  08-594 709 96

LEKTIONSBOKNING
Niclas Björnsson  073-505 22 10
Jonas Lekman  070-858 42 29

RESTAURANG
Jimmy Nygren 08-754 36 31



Förra våren satsade jag på att förbättra min 
svingteknik. Det hjälpte till viss del men gav 
inte det resultat jag hoppades på i form av 
handicapsänkning. Inför årets säsong satsar 
jag på att göra en tyngdpunktsförskjutning 
(läs viktminskning) i min uppställning kom-
binerat med ökad rörlighet. Det vill säga för-
söka minska likheten med John Daley och 
försöka anamma lite mer av Tiger Woods 
rörlighet i baksvingen. Som ett första steg 
i denna vision har jag börjat utnyttja klub-
bens nya ljusa och trevliga träningslokal i 
syfte att minska antalet muskler i vila och 
förbättra min rörlighet. Jonas Lekman, vår 
golftränare, har hjälpt mig och fl era andra 
medlemmar med detta under organiserad 
cirkelträning i klubbens regi. 

Säsongen 2012
Restaurangen blir renoverad och ombyggd 
till säsongsstarten. Erik Barkman har till-
sammans med sina projektmedlemmar 
utvärderat och omvärderat sina planer 
varefter förutsättningar och direktiv från 
styrelsen ändrats. Den slutgiltiga plan som 
nu genomförs baseras på ett koncept med 
säsongsöppen verksamhet, fl yttad kiosk 
och en ”lounge” i rotundan. Jag hoppas vi 
kommer trivas med detta.

Ny Krögare har kontrakterats i sam-
band med den renoverade restaurangen. 
Jimmy Nygren hälsar vi välkommen och 
den 12 maj planeras en invigning av res-
taurangen och en test av Jimmys kokkonst. 
Alla medlemmar välkomna. Mer informa-
tion anslås på klubben.

Tävlingsprogrammet har ”ruskats” om 
i syfte att omfördela så att 
fl er timmar blir tillgäng-
liga och bokningsbara 
på helgerna. Framförallt 
är det helgerna i maj au-
gusti och september som 
förändrats utan att ändra 
tävlingsfrekvensen nämn-
värt. Styrelsen har också 
beslutat att tävlingspro-
grammet kommer ut i ett 
nytt format och i en min-
dre upplaga.

Skillingetryckets höst-
nummer planeras också att ges ut i elektro-
niskt format. Detta är en av fl era möjliga 
åtgärder som klubben förbereder om den 
ekonomiska utvecklingen blir ogynnsam. 
Förutom världskonjunkturen så påverkas 
alltid klubbens ekonomi av väder och vind. 

Medlemsrekryteringen har tagit fart och 
vi är nu tillbaka på en nivå av 135 nya se-
niorer/år som var snittet mellan åren 2006-
2010. Efter höstmötets beslut avseende in-
trädesavgifter och lån så har som förväntat 
antalet seniormedlemmar som lämnat klub-

ben ökat. Snittet under perioden 2006-2010 
var minus 150 stycken och denna siffra 
ökade under 2012 till 245 stycken. Vi, det 
vill säga styrelsen, kansli och medlemmar 
behöver därför gemensamt hjälpas åt att re-
kryter medlemmar inför säsongsstarten.

Greenrenovering är ingen nyhet men 
arbetet fortsatte under den gynnsamma 
hösten och jag ser med spänning fram mot 
förändringarna på de sista 9-hålen. Vår 
banpersonal har också gjort andra viktiga 
saker så som att ta bort träd till vänster på 
hål 10:e som växer med rötter i ruffytan 
och även hotar fairwayytorna.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet 2011 på -563 
kkr. beror givetvis på många faktorer men 

förenklat kan det förklaras med lägre 
nyrekrytering än planerat varvid spelrätts- 
och inträdesavgifter motsvarande 500 kkr. 
uteblivit. Räntekostnaderna på lånen för 
bevattningsanläggning och markförvärvet 
ökade med 150 kkr jämfört med budget. 
Engångskostnaden vid lösen av kontrak-
tet med Entercater på 300 kkr. har också 
belastat årets resultat. 

Klubben har inför 2012 genomfört åt-
gärder för att dessa faktorer skall elimine-
ras. De nya reglerna för lån och inträdes-

avgifter bör under de kommande två åren 
få klubbens medlemsantal att stabiliseras 
och ge oss en sänkt risk avseende intern och 
extern fi nansiering varvid ökad amortering 
med sänkta räntekostnader kan övervägas. 
Ombyggnation av restaurang med prin-
cipen säsongsöppet planeras sänka våra 
driftskostnader. 

Styrelsen ser positivt på klubbens möj-
ligheter på den existerande golfmarknaden 
och principen gasa och bromsa kommer till-
lämpas fortsättningsvis. Till denna säsong 
gasar vi med restaurangrenovering men 
bromsar på en del projekt som berör ba-
nan. Banan har tidigare år varit den del vi 
gasat på.

I budgetarbetet infördes en broms i form 
av ett 5% besparingskrav och styrelsen har 

efter höstmötet arbetat 
fram en alternativ ekono-
misk plan som innebär att 
vi kan gasa eller bromsa 
beroende på hur det eko-
nomiska utfallet ser ut un-
der de första 6 månaderna 
2012.

Om allt detta fi nns mer 
detaljer att läsa i tidning-
ens artiklar eller förvalt-
ningsberättelsen som du 
återfi nner i rosa sidorna.

Till sist några uppmaningar     
– Kom på städdagen. Vi har i år extra 
många uppgifter att gemensamt utföra.
– Bjud in dina vänner till vår trevliga klubb 
och värva dem som medlemmar.
– Utnyttja vår egen shop, range, tränare, 
”gym” och restaurang.
– Glöm inte att ”Golf är en idrott för alla 
på alla nivåer” ●

Bo Cederberg
Ordförande SoGK 
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Öppnar rangen 
rekordtidigt i år?

Från vänster: Mona, Bosse, Thomas, Göran och Marie. 
Jonas, tränare och tillika fotograf, syns i spegeln.



Jag talade med en av våra grannklubbar 
som är i farten att skotta av snön från 
greenerna, rätt eller fel? 

Taktiken med att göra greenerna fria 
från sitt ”skydd” gjorde vi 2009/2010 samt 
2010/2011, fast med helt olika resultat. Det 
stämmer, vi hade en fantastisk vår med en 
av Stockholms bästa greener 2010. Med 
den erfarenheten gjorde vi likadant inför 
2011, fast den här gången var vi inte bäst 
i klassen. 

Ödmjuka med mössan i hand stod vi 
där och fi ck lägga in ytterligare en växel för 

att få igång banan till en acceptabel nivå. 
2011 var på många olika sätt ett spännande 
år med nyrenoverade bunkrar som enligt 
experterna håller europatourklass, plane-
ringen inför lokalutvecklingsprogrammet 
LUP2 som i skrivande stund är i sin slutfas. 
Ett omvälvande höstmöte med rekordstort 
deltagande, 317 närvarande och 170 full-
makter där klubben tog ett historiskt vik-
tigt beslut om vår framtida fi nansiering. 

Finansieringsbeslutet var nödvändigt i 
ett allt hårdare golfklimat, man kan fråga 
sig hur klubbarna med mindre attraktiv 

produkt än Sollentuna GK kommer att 
möta framtiden. 

Det ryktas om att 5- 6 klubbar i Stock-
holms golfdistrikt är på ruinens brant re-
dan inför 2012 säsongsstart. 
För övrigt är det riktigt glädjande att se att 
så många av er har börjat utnytja klubbens 
träningslokal, förhoppningsvis kommer det 
att bidra till bättre hälsa och en skadefri 
golfsäsong. 

Shopen kommer i år att arbeta med fär-
re leverantörer men med ett djup som vi har 
saknat tidigare säsonger, jag vill även passa 
på att påminna er om att shopen är ett pris-
värt alternativ till golfvaruhusen i Barkaby, 
eventuellt överskott går dessutom tillbaka 
till klubben.  ●

Varmt välkomna till en ny säsong!
Fredrik Heinmets, Klubbchef SoGK

Vi har under de senaste åren sett en allt star-
kare trend mot konsumtion i alla former. 
För golfaren är ju precis som alla andra 
människor en konsument. Morgondagens 
golfare är redan här. De är otrogna (sin 
klubb), oförutsägbara och sugna på nästa 
upplevelse – nästa kick. 

Men en ny trend håller på att växa 
fram. En mott-
rend mot att byta 
om på parkering-
en, springa ut på 
banan och åka di-
rekt hem efteråt. 
Att bara konsu-
mera billiga golfronder är delvis ute!

Det blåser kallt i Sverige, det blåser 
kallt i hela världen! Vi står inför en ho-
tande lågkonjunktur. Allt går ner: aktier, 
fonder, pensioner, fastighetspriser. Det enda 
som går upp är olje- och bensinpriserna... 
Vi riskerar att hamna i arbetslöshet och ut-
anförskap, som det också kallas. Vi känner 
oss vilse, förvirrade, oönskade, tomma och 
rädda.

Vad gör man som människa då? Jag 
hoppas att mina krönikor inte läses av dem 
som inte spelar golf för jag håller fast vid 
min tes att golfare är lite smartare än andra 
människor. För i dessa kalla tider så har jag 
märkt att golfarna söker sig – till klubben. 
På klubben är det tryggt, stabilt, varmt och 
igenkännande. Där fi nns människor man 

känner och älskar, 
banan är alltid 
grön och vacker, 
maten är fantas-
tisk och det känns 
tryggt. Golfklub-
ben betyder rela-

tioner, familj, vänner och kärlek. Alla män-
niskor har ”känslomässiga måsten”. Dessa 
”måsten” är samma oavsett om man bor i 
New York, Nice, Stockholm eller Haparan-
da. Dessa mjuka värden fyller hjärtat. När 
tiderna är hårda ökar klubbkänslan! 

Klubben har kompetensen och vet att:
– Människor vill ha värdighet och respekt. 
Som människa vill man känna sig speciell, 
behövd och viktig.

– Människor vill ha status. Man vill känna 
att man är någon bland världens andra sju 
miljarder invånare.
– Människor vill ha relationer. Man vill 
lära känna andra, en stamkänsla eller fa-
miljekänsla.
– Människor vill ha ”samhälle”. Man vill 
kommunicera med människor som har 
samma värderingar som man själv har.
– Människor vill känna glädje och umgås 
med positiva personer som får dem att 
skratta och le så fort de kommer till klub-
ben.
– Människor vill känna kärlek. Man vill ha 
den känslomässiga relationen med männis-
kor som bryr sig om en, även om man har 
en ketchupfl äck på tröjan.
– Människor vill bli ”rörda”. Både känslo-
mässigt och kroppsligt. Det räcker med en 
gest, ett hej, en klapp på axeln, ett leende 
eller en high-fi ve när man gör en birdie.Allt 
detta fi nns på klubben! ●
 
Fredrik Heinmets

Klubben värmer när det blåser kallt

”Mjuka värden
fyller hjärtat”
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Gäller bondepraktikan 
även på golfbanan?
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...för en ny spännande säsong! Förbere-
delserna inför säsongen är i fullgång och 
det har varit en turbulent vinter med både 
medlemsförändringar och ombyggnationer. 
Bilder från ombyggnationen har ni även 
kunnat se på vår hemsida.

Shop & Reception
I år har vi nöjet att hälsa Maria Swärdsudd 
och Louise Hinze välkomna! Maria och 
Louise kommer arbeta med Linnea, Malin 
och Carina i shop och reception. 

Det har börjat komma in mycket fi na 
saker till shopen från våra leverantörer som 

i år är Röhnisch, Puma, Footjoy, Lyle & 
Scott, Titleist, Cobra och Ping. I år har vi 
även utökat sortimentet med skor.

Även i år kommer vi att ha upplägget 
att varannan tid går att boka i förväg, och 
varannan tid släpps på plats, med 8 minu-
ter mellan starttiderna. 
     Svenska Golf Förbundet har infört för-
ändringar inför säsong 2012, bl a så måste 
spelaren föranmäla sin sällskapsrond för 
hcp reglering. Nytt är också att man åter 
igen har återgått till klubbhcp 37-54 från 
tidigare hcp 36+.

Jag vet att många har hållit igång 

svingen i vinter genom att vara med på in-
omhusträning med Jonas och Niclas, samt 
även åkt med på klubbens medlemsresor 
som varit.  Några har också varit fl itiga 
besökare i vår nya träningslokal som med-
lemmar över 16 år har fri tillgång till. För 

er som missat detta kan jag informera om 
att det här fi nns träningscyklar, hantlar, 
hopprep, medicinbollar och mycket mer. 
Välkommen att kika in någon dag!
     Inför säsongen behöver vi fl er som hjäl-
per till ideellt på klubben. Bl a så behöver vi 
tävlingsledare och golfvärdar, samt fl er till 
frivillighetspatrullen som träffas på mån-
dagförmiddagar. Din insats gör skillnad! 
För mer info kontakta kansliet.

Vill också passa på att hälsa alla nya 
medlemmar välkomna till SoGK. Vi ses 
snart, laddade inför en ny härlig golfsä-
song! ●

Evalena Guelli, 
Kansliansvarig

Linnea i receptionen

Nu är det snart dags...

SENIORER
Aktiv: 5.600:-. Full spelrätt alla dagar, alla 
tider.

Vardagsmedlem: 4.500:-. Spelrätt helgfria 
vardagar. Övriga tider erlägges gästgreen-
fee. Vid start i helgtävling erlägges 200:- i 
greenfee.

Vilande spelrätt: 1.000:-
Spelrätten är vilande och får aktiveras till 
efterkommande år. Medlem med vilande 
spelrätt äger generellt sett inte rätt att 
spela golf på banor anslutna till Svenska 
Golfförbundet. 

JUNIORER
Aktiv 9-12 år: 1.800:-. Full spelrätt alla 
dagar, alla tider.
Aktiv 13-21 år: 2.800:-, Full spelrätt alla 
dagar, alla tider. 

Vilande spelrätt: 500:-
Spelrätten är vilande och får aktiveras till 
efterkommande år. Medlem med vilande 
spelrätt äger generellt sett inte rätt att 
spela golf på banor anslutna till Svenska 
Golfförbundet. 

Medlemskategorier 
2012



S K I L L I N G E T R Y C K E T6

Tredagarsläger för seniorer
Golfkursen för dig som är ute efter det lilla 
extra. Vi tränar alla golfens slag på förmid-
dagarna. Efter lunch spelar vi 18 hål på ba-
nan tillsammans. Sista dagen spelar vi på en 
annan bana.

Träningstips
Nummer ett för att bli en duktig golfare är 
att lära sig träffa marken på samma ställe 
varje gång. Detta uppnås genom att vara 
centrerad. För bra feedback, dra ett långt 
streck i sanden så att du kan göra många 
övningssvingar samtidigt som du förfl yttar 
dig framåt.

Anslagstavlan
Kursutbudet kommer att sättas upp på an-
slagstavlan vid entrén, där ni också anmä-
ler er. För mer info, se även hemsidan! ●

Tränarnas sida

”Det vore bra om 
fairways var smalare. 
Då skulle alla vara 
tvungna att spela från 
ruffen, inte bara jag” 
                                      Seve Ballesteros

Niclas Björnsson, Golfansvarig 
Club Professional PGA Sweden 
Telefon: 08-594 709 90 
Mobil: 073-505 22 10 
Mail: niclas@sollentunagk.se 

Jonas Lekman
Club Professional PGA Sweden
Telefon: 08-594 709 90
Mobil: 070-858 42 29
Mail: jonas@sollentunagk.se

UTRUSTNING 

Klubbutprovning

Loft och lie 

Greppbyte 

HEMMALÄGER 

TRÄNING 
Privatlektioner 
Fortsättningskurser 
Gröntkortkurser 
Hemmaläger 
Juniorkurser/Knattekurser 
Företagsevenemang

FYSTRÄNING 

Rörelsetester 

Personlig träning 

Gruppträning 

FELRÄTT
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Grattis Jens Fahrbring 
till segern på Ecco Tour!
SoGK-spelaren Jens Fahrbring segrade i 
överlägsen stil i Mediter Real Estate Mas-
ters i La Manga, Spanien. Tävlingen av-
gjordes 21-23 mars. Tävlingen hade ett 
mycket starkt startfält med många Europa 
Tour-spelare. Segerscoren blev 11 under 

par efter mycket bra spel sista dagen. Han 
avslutande med en 69-runda, fyra under 
par. Segermarginalen blev fyra slag. Efter 
segern var Jens strålande lycklig och sa att 
han spelade stabilt, puttade riktigt bra hela 
dagen och satte många viktiga puttar. ●

De fl esta av oss börjar nu så smått fundera 
på att ta fram klubborna ur förrådet. Det 
fi na vädret har ju gjort att säsongen känns 
närmare än vad den brukar så här i slutet 
av mars.

Några som varit igång länge är däremot 
våra elitspelare. En, Jens Fahrbring, har till 
och med hunnit med två av tre tävlingar i 
Spanien nu i mars. Tävlingarna ingår i Ecco 
Tour och Jensa vann den andra deltävlingen 
på 11 under par på tre rundor. Han slog en 
hel hög europatourspelare som han nu har 
bakom sig inför avslutningstävlingen där 
han leder touren sammanlaget. 

Jensa har i år satsat stenhårt med trä-
ning 8 timmar om dagen. Lika mycket har 
Jesper Jurell tränat med förhoppning om ett 
riktigt genombrott i år. Jesper är den enda 
av våra påläggskalvar som bara tränat här 
hemma i vinter. Han har tränat mycket till-
sammans med Andreas Högberg och Jens 
Fahrbring, både på Golfpunkten och i vår 
egne styrkelokal. 

Christoffer Lindgren, Pontus Kjell och 
Axel Hellström åker till Spanien tillsam-
mans på Påsklovet. 

Leffe Westerberg har också varit och 
spelat i Spanien i början på mars. Annars 
har han mest slickat såren efter det missade 
Europatourkvalet i höstas med fysträning.

Oscar Spolander har tillbringat till stor 
del av vintern i Turkiet där familjen köpt en 
lägenhet. Oscar har jobbat lite som assis-
tent till pron på golfbanan, och tagit hand 
om tyska golfturister, eftersom han talar 
fl ytande tyska.

Linnea Schölin ska snart åka till USA 
och besöka sitt College där hon ska träna 
och plugga i höst. 

Erika Lundberg har fortsatt skolgången 
på Hawaii även denna vinter och vi hoppas 
hon kommer hem lika taggad som till förra 
säsongen. 

Sarah Schylander tränar här hemma 
med Niclas i Golfpunkten. 

Mathias Damberg, f d Europatourspe-
lare och ett ankare i elitlaget, är vår riktige 
globetrotter. Han åker runt världen och spe-

lar på banor som vi andra bara kan dröm-
ma om i sitt jobb som golfresearrangör. ●

Kenneth Andrén 
ordförande Elitkommittén

Eliten

Ska du, din granne eller kompis börja spela golf? Vi anordnar Grönt 
kort-kurser, med garanterat spel på banan. Kursen kostar 2.395 kr, som 
senior kan du även välja till fritt spel på banan för 2.500 kr. Vi erbjuder 
även kursdeltagarna att köpa ett helt set golfklubbor för 2.500 kr. För 
mer information, kontakta Niclas Björnsson, golfansvarig på SoGK.

BÖRJA SPELA GOLF!

Grönt 
kort kurs
2.395:-

Fritt 
golfspel 
2.500:-

Helt
klubbset
2.500:-



Inför säsongen 2012 har åldersgränsen för 
spel på tisdagar ändrats för damer från 50+ 
till 55+. Antalet Seniorer 55+ är inför året 
ca 540. Vi utgör alltså en stor del av anta-
let seniora (22 år eller äldre) medlemmar i 
klubben. Knappt 20 % av oss är vardags-
medlemmar och övriga fullvärdiga. Snitt-
handicap är 26,8 för damer och 17,9 för 
herrar. 

Vi gör en hel del ändringar för våra tis-
dagstävlingar och Order-of-Merit som ni 
kan läsa mer om i en separat artikel. Några 
tider reserveras efter ordinarie Tisdax för de 
som vill spela 9 hål den sk Veterangolfen. 
Kontakta receptionen för att reservera tid. 
Vi fortsätter med våra matcher mot Wäsby 

GK men har ersatt Fyrklubbsmatcherna 
mot Saltsjöbaden, Drottningholm och Vik-
sjö med ett nytt Fyrklubbsutbyte med några 
nya klubbar.  

Seniorernas deltagande i distriktets se-
riespel har utökats med ytterligare ett lag i 
vardera H55 och H65. 

Alla Seniorer 55+ kommer att bjudas in 
till en vårträff i klubbhuset i april då klub-
ben bjuder på kaffe och bulle och ni får 
möjlighet att träffas, se nyheterna i restau-
rangen och informera er om vad sektionen 
har att erbjuda. Inbjudan kommer när vi 
bättre vet när ombyggnad av restaurangen 
är klar. Planerat datum 17/4.

KM H55, H65 och H75
Klubbmästerskapen alla kategorier kom-
mer i år att samlas under vecka 4-11/8. KM 
H55 genomförs tisdagen 7/8 över 36 hål, 
KM H65 kval över 18 hål samma dag med 
fi nal onsdag 8/8 och KM H75 på samma 
sätt som H65 dvs. 36 hål fördelat över två 
tävlingsdagar. 

Vi hoppas att så många som möjligt 
deltar i KM. Ju fl er som uppskattar dessa 
scratchtävlingar ju fl er lag är det motiverat 
att anmäla till seriespelet 2013. De som inte 
spelar KM kommer att erbjudas en Tisdax 
enligt tävlingsprogrammet.

Matcher mot Wäsby
Matcherna mot Wäsby genomförs i sam-
ma format som 2011 med bortamatch på 
Wäsby torsdag 24/5 och hemmamatch tis-
dag 18/9. I år kommer vi att tillämpa ”först 
till kvarn” vad gäller anmälan, ingen start-
avgift men tävlingsgreenfee på 150:- vid 
bortamatch. 

Anmälan till dessa matcher kommer 
att kunna göras via golf.se tre veckor före 
matchdatum dvs 2/5 respektive 28/8.

Fyrklubbsutbytet – ”Fyrklövern”
I slutet av säsongen 2011 meddelade Salt-
sjöbaden att klubben inte längre ville vara 
med i den anrika ”Fyrklubbsmatchen”. Öv-
riga klubbar bestämde då att fortsätta och 
samtidigt bjuda in någon ny klubb till detta 
utbyte. Då hoppade plötsligt Viksjö av och 
vi beslöt tillsammans med Drottningholm 
att starta ett nytt utbyte med de två klubbar 
som SoGK nu inlett annat samarbete med 
nämligen Bro Bålsta och Täby. Utbytet har 
fått namnet ”Fyrklövern”.

Vi kommer precis som tidigare spela två 
omgångar per år. SoGK står som värd 26/6 
och Täby kommer att anordna höstens täv-
ling 24/9. Tävlingsformen är poängbogey 
med max 18 spelare i varje lag. De 12 bästa 
resultaten räknas i lagresultatet och segran-
de lag får njuta av ett enkelt vandringspris 
att placera i klubbhuset. Individuella priser 
i varje omgång med ett pris per var sjunde 
deltagare. Åldergräns för såväl damer som 
herrar 55+. Startavgiften är 50: - och vid 
spel på bortaplan gäller tävlings-greenfee 
á 250:-. Uttagning till dessa matcher enligt 
regler på hemsidan.

Vi hoppas att detta nya utbyte kommer 
att uppskattas av våra seniorer även om vi 
får vänta med att spela Drottningholms ny-
renoverade bana till 2013.

Seniorsektionens styrelse
Seniorsektionens styrelse har utökats inför 
2012 med Ulf Aronsson. Jag har tills vidare 
gått in som ordförande. Styrelsen består i 
övrigt av Bo Hellgren, sekreterare, Sylvia 
Aronsson, Lars-Olof Andersson, Göran As-
penberg och Ulf Aronsson. ●

Med hopp om stort deltagande i våra 
tävlingar 2012
Bertil Sköld, tf Ordförande

Vårträning för Senior 55+ (naturligtvis 
för både damer och herrar) kommer 
även i år att ske på vår driving range 
för Niclas. Förtur kommer att ges för 
de seniorer som inte var med på vin-
terträningen och som inte deltar i se-
rielagen (de har egen träning). Har du 
tränat i vinter för Niclas eller är med i 
serielag anmäl dig ändå. Eventuell prio 
sker senare. Träningen sker på följan-
de dagar: måndag 7/5, onsdag 16/5, 
torsdag 24/5 och måndag 28/5 mellan 
9.00 och 12.00 i entimmespass. Max 8 
deltagare per pass, varför antalet del-
tagare är maximerat till 24 st. Först till 
kvarn och prio enligt ovan. Anmälan 
skall ske senast 27/4 2012. Priset är 
250:- som på vinterträningen. Anmä-
lan till Göran Aspenberg 070-6803861 
eller gran.aspenberg@telia.com ●

Vårträning för 
Seniorer +55
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Seniorsektionen 
Senior +55
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Det blir inga stora ändringar av Torsdax i 
år men några intressanta saker händer.
• Egen juniorklass pojkar med max hcp 
36,0 för att göra det möjligt för fl er juniorer 
att tävla. Startavgift som tidigare 30:-.
• Varje torsdag spelar alla från samma tee.
• Tee 54, 59 och 62 kommer att användas.

• 25% av speltillfällena spelas från Tee 62 
(slaggolf för att även spelare med högre hcp 
skall kunna njuta av spelet); datum 24/5, 
21/6, 19/7, 16/8 och 13/9.
• 25% spelas från Tee 59 som slagspel; da-
tum 31/5, 28/6, 26/7, 23/8 och 20/9.
• 25% från Tee 59 som PB; datum 10/5, 
14/6, 12/7, 9/8 och 6/9.
• 25 % spelas från Tee 54 som slagspel; da-
tum 3/5, 7/6, 5/7, 2/8 och 30/8. 
• Tordax Final spelas av de 50 bäst placera-
de på Torsdax O-o-M torsdagen 27/9 med 

middag efter avslutat spel.
För den oinvigde kan nämnas att Tee 

54 för en man/pojke med hcp = 7,5 ger en 
spelhandicap på 7 slag medan Tee 59 ger 
10 slag. Tee 54 innebär spel från främre tee 
(Tee 49) på hål 4, 6, 9 och på hål 11, 12 
(egen tee), 13,16 och 17 vilket ger 500 me-
ter kortare bana jmf med Tee 59. ●

Bertil Sköld, 
Tävlingsledare

Vid Stockholms golfförbunds årliga vår-
möte utnämndes Sollentuna Golfklubbs 
juniorkommittéordförande LG Larsson till 
årets ledare. Vid utnämningen överlämna-
des sedvanligt diplom och gåvobrev. Ett 
stort grattis från SoGK! ●

Förbundets motivering till Årets Ledare 
2011 Lars-Göran Larsson lyder: 

”För hans förmåga att svetsa 
ihop ledare och juniorer och 
skapa en stark laganda. Han 
är ett föredöme för såväl 
juniorer som andra ledare, är 
inspirerande och karismatisk 
som person, och kombinerar 
ett målmedvetet resultatfokus 
med empati och engagemang 
i allas utveckling”.

Jag är ”born and raised” i Sollentuna med 
några utfl ykter till England (Sunningdale), 
där jag lärde mig golfspelet och sedan 
drygt 30 år har min pappa med familj. 
Bor i Rotebro med min fru och två tjejer, 
6 och 8 år. Till yrket är jag småföretagare 
och jobbar med strategi- och kommunika-
tionsfrågor.

Som golfare kan jag sammanfattas 
med: slår hyfsat långt, har en hel del tur 
och brister alltför ofta i fokus. Det senare 
kan exempelvis illustreras av att jag dis-
kades i KM H35 förra året, efter 75 slag 
första varvet, på grund av att jag spelade 
ett av hålen från fel tee...

Några stora meriter som golfare har 
jag inte än, men jag har tränat och tävlat 

på elitnivå i ett par idrotter och har två 
JSM-guld med Sollentuna Volley på me-
ritlistan. Jag vet med andra ord att det 
krävs en del för att nå framgång – något 
jag hoppas kunna få dela med mig av till 
de lag som är intresserade av att bli bäst. 
Mina erfarenheter från seriespel har jag 
dels från Söderby Golf som jag var med 
och startade upp under studietiden, och 
dels från att ha representerat SoGK H35 i 
tre år, det senaste året även som lagledare.

Jag avslutar som jag brukar avsluta 
som lagledare – ni kommer säkert att få 
höra det från mig igen:
Vi tävlar för att det är roligt. Det roliga 
med att tävla är att vinna. Kämpa! ●
/Mathias

Mathias Österdahl – ny i Idrottskommittén

Torsdax 

LG Larsson Årets ledare 2011
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Vi inom Damkommittén hälsar Dig välkom-
men till säsongen 2012. Vi startar upp vår-
mötet den 2 maj, första start 12.06-14.06, 
med en lagtävling och avslutar dagen med 
en gemensam supé. Vi ser fram mot en ny 
härlig säsong med förhoppning om att få 
träffa nya såväl som gamla bekantskaper 
på vår klubb och på våra gemensamma 
Onsdaxträffar. Väl mött...

Damsektionen består av: Carina Hell-
strömer, Marianne Waldemarsson och Mia 
Holm. Vi önskar också Maria Danielson 
välkommen:
”Jag heter Maria 
Danielson och jag 
kommer ursprung-
ligen från Örebro 
men är numera bo-
satt i Stockholm. 
Jag är gift och har 
en liten kille som 
är 9 månader.

Min golfkar-
riär började i Saxå 
GK när jag var 8 år. Som jag minns det, 
var det där med gröna kortet inte så himla 
svårt. Jag fi ck slå ett gäng slag och göra 
några chippar och puttar, och därefter var 
det bara att kvittera ut det gröna kortet och 
ge sig ut på banan och spela. Det här var 
1984. Sedan dess har det hänt mycket vad 
gäller det ”gröna kortet”. Men den upple-
velse jag hade när jag började spela skulle 
jag vilja förmedla till alla som börjar spela 
golf – att det inte är så krångligt och att 
man lär sig efter hand. Det ska helt enkelt 
vara lätt att börja spela golf!

Jag blev medlem i Sollentuna GK 2006. 

Efter avslutade studier var det nu dags att 
ta tag i golfen ordentligt igen och då fi nns 
det inget bättre än att ha en klubb nära där 
man kan träna och spela mycket. För två 
år sedan började jag spela seriespel i D22 
och det var otroligt kul! Jag tävlade mycket 
som junior och tävlingsinstinkten hade inte 
försvunnit. Men det bästa med seriespel är 
ändå att man får träffa så många duktiga 
golfande tjejer i klubben och på andra klub-
bar i länet.

Som ny i Damsektionen vill jag se till 
att det blir ännu fl er tjejer som vill börja 
spela golf och se till att vi alla har roligt på 
och utanför banan, i form av tävlingar och 
evenemang. 

Mitt golfsug har redan börjat göra sig 
påmint  och efter vårvärme och sol nu i 
några dagar så hoppas jag att det inte dröjer 
alltför länge innan vi ses ute på klubben!”
                                      Maria Danielson

Tävlingsbestämmelser Onsdax 2012
Anmälan till Onsdax fm/Onsdax em se-
nast måndag kl 18.00 på Internet ”Min 
Golf”, terminal i receptionen eller tel/besök 
i receptionen. Ska du spela på morgonen kl  
08.06 gå in på Onsdax fm. Ska du spela på 
eftermiddagen kl. 16.06 gå in på Onsdax 
em. Tävlingsledare är om inte annat anges: 
Marianne Waldemarsson 0705-270 796 el-
ler Carina Hellströmer 0768-754 667.

Sommarmatchen
Vi kommer att spela sommarmatchen även 
i år. Som vanligt spelas den över hela som-
maren med en A-klass och en B-klass med 
max 16 deltagare per klass. Tävlingsledare 
är Marianne Waldemarsson och Maria Da-
nielson.  Anmälan till e-post:
mariannewaldemarsson@spray.se senast 12 
maj. OBS! Glöm ej att ange Hcp + telefon-
nummer + Golf-ID och gärna mailadress. 

Damsektionen

”Jag heter Maria 
Danielson och jag 
kommer ursprung-
ligen från Örebro 

GK när jag var 8 år. Som jag minns det, 

att det blir ännu fl er tjejer som vill börja 
spela golf och se till att vi alla har roligt på 
och utanför banan, i form av tävlingar och 
evenemang. 

påmint  och efter vårvärme och sol nu i 
några dagar så hoppas jag att det inte dröjer 
alltför länge innan vi ses ute på klubben!”
                                      Maria Danielson

KM Foursome. Rigmor Malm, Mona Granholm, Gunilla Andersson, 
Ingrid Rolfsson, Monica Björkman, Blanka Frostig.

D22 Kategori KM. Bakre raden: Carina Kvarnemark, Ann-Charlotte Eriksson, 
Åsa Bräster, Kristina Magnell, Ulrika Hellström, Åsa Bergman-Målbäck, 
Kerstin Hammarslätt. Främre raden: Carina Hellströmer, Saara Bengtsson.



Det är först till kvarn som gäller. Som bruk-
ligt kommer vi vid middagen på vårmötet 
skicka runt en anmälningslista.

Sommarsolståndet
Tävlingen spelas onsdag den 20 juni med 
start kl 13.02-16.06. Tävlingsledare är Ker-
stin Anderson 08-19 96 83.

Höstmöte
Säsongen avslutas den 26 september med 
”Höstmötet” med första start kl. 11.34-
13.34, lagtävling 18 hål. Därefter supé kl 
19 med prisutdelning.

Avslutningsvis
Vi fortsätter i andan att tillsammans ut-
veckla damgolfen och attrahera fl era kvin-
nor!? Har du några idéer & förslag som 
leder oss i rätt riktning, kontakta oss gärna 
på damsektionen.

Vi vill passa på att tacka de företag och 
personer som under förra säsongen bidrog 
till de fi na prisborden vid våra tävlingar. Då 
vi har många tävlingar och sammankoms-
ter framför oss under säsongen välkomnar 
vi sponsorer, så hör gärna av er till SoGKs 
damsektion om ni vill vara med att sponsra 
– och göra våra prisbord ännu fi nare!   

Oavsett om du är ny eller gammal med-

lem – är du som vanligt varmt välkommen 
att ställa upp vid årets tävlingar med mot-
tot ”ta tävling med en nypa salt” och se 
det som ett tillfälle att träffas, umgås och 
ha trevligt. Vi ser fram emot att träffa dig 
på klubben när golfsäsongen 2012 rullar 
igång. Varmt välkommen! ●

Carina Hellströmer, Ordförande
carina.hellstromer@telia.com
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KM Foursome. Ewa Nilsson, Marie 
Lienzen, Åsa Bräster, Carina Kvarnemark, 
Pernilla Beijner, Åsa Bergman-Målbäck.

KM Foursome. Lena Johansson, Lena 
Vågberg, Kristina Magnell, Tina Larsson, 
Ulrika Hellström, Petra Stubbing

D50 Kategori KM. Lena Vågberg, Lena Johansson, Marie 
Lienzen, Gunilla Andersson, Blanka Frostig, Kristina 
Schölin, Karin ErikssonAnette Engdahl, Gunilla Sandberg.

KM Foursome. Pepsa Ramsell, Mia Holm, 
Carina Hellströmer, Camilla Pettersson-Granath, 
Yvonne Hansson, Anette Engdahl.

KM Foursome. Gunilla Sandberg, Marie Griffi ths, 
Ann-Charlotte Nilsson, Saara Bengtsson.



Snart är våren här på riktigt 

Juniorerna kommer 
till rangen!
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Efter 2 kalla, långa och snörika vintrar 
känns det skönt att vi haft en nästan grön 
vinter. Jag vet att många inte håller med 
mig när jag säger att det är skönt med en 
snöfattig vinter. Mängden snö vi fi ck denna 
gång var lagom, vi behövde inte lägga fl era 
timmar i veckan på att skotta fram bilarna 
på parkeringen och gatorna var hela tiden 
normalt breda. 

Just nu väntar de fl esta av oss golftokar 
på att värmen och solen skall bli så starka 
att de kan väcka banan till liv igen. Återstår 
troligen några veckor men enligt uppgift 
har banan klarat vintern bra och jag ser 
framemot när den öppnar igen. 

Men innan dess öppnar rangen och då 
dyker de upp igen, juniorerna som spen-
derar många och långa eftermiddagar där. 
Det är just så man måste göra för att bli 

en bra golfspelare.  Vi har visserligen en 
juniorverksamhet som av många anses 
som mycket bra. Vi försöker ta hand om 
ungdomarna från ca 9 års ålder för att ge 

dem en bra grund utbildning. För att sedan 
bli riktigt bra så krävs det väldigt mycket 
egen träning. Vi skulle gärna göra det job-
bet också men det går ju tyvärr inte. Vi kan 

bara bidra med en viss mängd träning inom 
vår verksamhet, resten måste varje individ 
sköta själv.

Just nu inväntar vi de sista anmälning-
arna till årets verksamhet. Om årets inom-
husträning kan ses som ett riktmärke för 
hur många som i år kommer att delta så får 
vi nog tyvärr se en nergång i antalet junio-
rer i verksamheten. Vi kommer givetvis för-
söka att locka så många som möjligt men 
det kan vara så att den allmänna nergången 
av antalet juniorer nu också nått oss. Trots 
detta negativa kommer vi naturligtvis att 
satsa fullt ut på de som vill spela och träna. 

3-knacks tävling på puttinggreen



Vi kommer under året att ha 2 grupper med 
juniorer som vill satsa lite mer. För dem 
kommer vi att ha ett program med både 
helgträningar och veckoträningar. 

För de övriga grupperna kommer sche-
mat att se ut ungefär som tidigare år, dvs 
vi har 5 träningar under våren och 4 under 

hösten samt vår avslutning med diverse täv-
lingar i slutet av september. 

Tävlingsdelen av verksamheten ser ut 
ungefär som tidigare år. Juniorer med läg-

re handicap spelar framförallt på Skandia 
Tour där alla tävlingar spelas utan handi-
cap. Steget under är Rookie Tour som är 

SGDFs egen tävlingsserie. Dessa tävlingar 
spelas med handicap och har en enen Or-
derOfMerit tabell. I slutet av året får de bäs-
ta placerade på denna lista spela en match 
mot juniorer från Göteborg i ett Ryder Cup 
format. Förra året spelades tävlingen i Gö-
teborg och där tog Stockholms spelarna en 
säker seger.

I augusti vann Sollentuna GK Nor-
rortscupen, en lagtävling mellan oss Wäsby 
och Täby. Givetvis är vårt mål att göra så 
även i år. Vi har också Future Leauge och 

JSM klubblag kval att se framemot. Just 
JSM kvalet spelar vi i år på vår bana, vi får 
hoppas att det ger oss den fördel som gör 
att vi tar oss vidare 
till omgång 2. Till 
dess fortsätter vi att
Träffas – Trivas– 
Träna – Tävla ●

LG Larsson
Juniorkommittén
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Matilda Larsson

Matilda Larsson och 
Emma Pettersson tränar 
puttning med Niclas

En välförtjänt glass efter avslutad runda
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Närmaste punkt för lättnad 
är inte närmaste vägen ut

Tidigt på säsongen eller i samband med ar-
beten på banan brukar det vara en del om-
råden som är markerade som MUA (mark 
under arbete). Blå pinnar markerar MUA 
och i en del fall förekommer också blåvita 
pinnar vilket betyder spel förbjudet och 
man får plikt (2 slag eller förlust av hål) 
om man spelar bollen från blåvitt MUA. 
Vid större tävlingar används också vitmå-
lade områden för att utvisa MUA. Det fö-
rekommer också att tillfälliga lokala regler 
defi nerar MUA områden, t.ex. kan det stå 
att skador efter dräneringsarbeten 
är MUA. Så det är bra att kolla om 
det fi nns tillfälliga lokala regler och 
då speciellt om man vet att arbeten 
utförs.

Regelmässigt är MUA ett onor-
malt markförhållande och behand-
las i Regel 25. Tillfälligt vatten och 
hål, hög eller gång gjort av bogrä-
vande djur är också onormala mark-
förhållanden.  Man får fri lättnad 
för onormalt markförhållande om 
bollen ligger i det eller det påverkar 
sving eller stans. Om bollen ligger 
på green får man även lättnad för 
puttlinjen.  När man skall ta lättnad 
måste man hitta närmaste punkt 
för lättnad. Denna punkt skall ge 
fullständig lättnad och man simu-
lerar uppställning och slag genom att an-
vända den klubba man tänkt använda för 
nästa slag. Sedan skall man droppa bollen 
inom en klubblängd, ej närmare hål (eller 
på green placera bollen på närmaste punkt 
för lättnad). Notera att närmaste punkt för 
lättnad EJ är det samma som närmaste vä-
gen ut! Begreppet närmaste vägen ut fi nns 

inte i golfreglerna. Närmaste punkt för lätt-
nad kan vara på annat ställe än närmaste 
vägen ut då man skall ta hänsyn till stans 
och sving. Ett annat vanligt fel är att dropp-
ning ofta sker på fairway sidan oavsett om 
närmaste punkt för lättnad är i ruffen på 
andra sidan. Ett bra tips är att först kolla 
var man får droppa bollen innan man lyfter 
den. Möjligheten att spela bollen som den 
ligger kan vara bättre än att droppa i hög 
ruff och har man lyft bollen kostar det ett 
pliktslag att lägga tillbaka den. Samma sak 

gäller ofl yttbara hindrande föremål så som 
vägar.

En del har kanske lagt märke till regel-
diskussionerna som uppkommit efter de så 
kallade TV diskningarna som förekommit 
på tourerna. T.ex. Padraig Harrington dis-
kades i Abu Dhabi då han rubbade sin boll 
när han tog bort markeringen på green. Det 

är ingen plikt för att rubba bollen i detta 
fall, men den skall återplaceras. Padraig 
märkte att han kom åt bollen, men kunde 
inte se att den rubbat sig. Dock inkom tips 
från TV-tittare till European Tour vilka stu-
derade bilder och man såg att bollen rört 
sig 3 dimples framåt och 1,5 dimple bak-
åt. Alltså hade bollen ändrat läge med 1,5 
dimple! Padraig spelade då från fel plats 
vilket ger 2 slags plikt och då han inte tagit 
med dessa slag på scorekortet diskades han 
pga för låg score på hålet. Nu har R&A och 

USGA tagit det ovanliga beslut att 
ändra regeltolkningen kring detta 
fall mitt i en revisionsperiod. Deci-
sions är tolkningar av reglerna och 
nu har Decision 33-7/4.5 ändrats 
så att man inte diskas om tävlings-
ledningen tycker at spelaren inte 
rimligtvis kunde ha upptäckt regel-
brottet. Detta skulle ha varit fallet 
för Harrington som i stället bara 
skulle ha fått 2 slags plikt. Dock 
gäller detta inte om det berodde på 
att spelaren inte kunde reglerna. 
Det fi nns nämligen en regel som 
säger att det är spelarens ansvar att 
kunna reglerna!

Till sist en liten fråga att fun-
dera på. Vid droppning för MUA 
har spelaren korrekt hittat när-

maste punkt för lättnad vilken han marke-
rat med en peg. Sedan mäter han korrekt ut 
en klubblängd och markerar med en peg. 
När han droppar träffar han peggen. Vad 
gäller nu? ●

Roar Hagen
Regel&Hcp

NÄRMASTE PUNKT FÖR LÄTTNAD
När spelaren tar lättnad ska han fi nna den närmaste punk-
ten från där bollen ligger, ej närmare hål, som är sådan att 
om bollen låg där skulle ingen störande inverkan föreligga 
av den olägenhet från vilken lättnad tas för det slag som han 
skulle gjort från det ursprungliga läget om olägenheten inte 
funnits. Närmaste punkter för lättnad för boll A, B och C.
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Beställ dina logobollar mellan den 15 februari 
och den 15 april 2012 och du får 16:e dussinet fritt 
av den boll du beställer mest av.

Dessutom har vi fri klichékostnad 
under denna period.

titleistlogobollar.se

KAMPANJ!

titleist.se
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Minns ni 2008? Det var året då Barack 
Obama blev USA’s president, året då felsats-
ningar av USA’s banker medverkade till en 
global fi nanskris och året då Tiger Woods 
vann US Open på Torrey Pines, en kommu-
nal golfbana strax norr om San Diego. 

Ni minns väl också att Tiger var knä-
skadad och linkade runt på banan till synes 
under stor smärta. Tiger och Rocco Medi-
ate gick till särspel med lika resultatet efter 
en makalös sista putt på 18:e hålet av Tiger. 

Särspelet över 18 hål på måndagen slutade 
med att Tiger och Rocco fortfarande var 
lika och särspelet gick vidare till 19:e hålet 
där slutligen Tiger vann genom att göra par. 
Tigers fjortonde major var ett faktum, nu 
bara fyra efter Jack Nicklaus.

Varför allt detta om 2008 och Tiger 
Woods och US Open och Torrey Pines? Jo, 
Torrey Pines ligger på en fantastisk plats i 
södra Kalifornien och där har spelats PGA-
golf i många år. Tävlingen har haft olika 

sponsorer från Buick till Farmers Insu-
rance. Tiger har vunnit Buick Invitational 
fyra gånger under 2000-talet och i år vann 
Brandt Snedeker Farmers Insurance Open 
efter särspel.

Torrey Pines är en kommunal anlägg-
ning med två banor, den södra och den 
norra. Banorna är ganska lika men den 
södra är något svårare än den norra. För 
US Open 2008 användes endast den södra 
banan medan på Farmers Insurance Open 

används bägge banorna under kvaldagarna 
och den södra under fi naldagarna. Banorna 
ligger högt med vidunderlig utsikt över Pa-
cifi c Ocean. Båda banorna öppnades 1957 
och är designade av William F. Bell.

Själv har jag sett golf från Torrey Pines 
fl era gånger på TV och förstått att detta är 
banor som man bör spela då man besöker 
Kalifornien. Så när hustrun och jag beslu-
tade oss för att tillbringa två veckor i där i 
november 2011 för att spela golf och besö-

ka hos släkt var det naturligt att boka tid på 
Torrey Pines. På hemsidan hittar man infor-
mation om hur bokning går till och vad det 
kostar. Telefon är det man skall använda 
för att komma i kontakt med bokningen, så 
direkt efter fl ygbiljettbeställningen lyfte jag 
på luren och ringde. Efter en del diskussio-
ner kom vi fram till att norra banan skulle 
räcka för Sigyn och mig. Något lättare och 
litet billigare. Förbokningen, 08:42 15/11, 
kostade $43 per person och greenfeen var 
$100 för norra ($183 för södra).

Hur gick det då med spelet? Jo, upp-
laddningen var total från ankomst till Los 
Angeles 11 november till speldatum 15:e 
(starttid två timmar innan höstmötet bör-
jade för SoGK) Vi började med med upp-
värmning på annan bana och stor mental 
koncentration. Scorekortet nedan talar sitt 
tydliga språk. Inte så pjåkigt. Om ni besö-
ker södra Kalifornien passa då på att spela 
Torrey Pines! ●

Bertil Sköld

PS. Torrey Pine är den mest sällsynta barr-
växten i USA och är utrotningshotad. Växer 
bara i San Diego County och på en ö utan-
för kusten. DS.

Torrey Pines 
15 November 08:42



   

Kallelse till
allmänt vårmöte i Sollentuna Golfklubb och 

bolagsstämma i Skillingegården AB
torsdag den 26 april 2012 kl 19.00 i klubbhuset

Förslag till föredragningslista:
1.  Fastställande av röstlängd för vårmötet.
2.  Fråga om vårmötet har utlysts på rätt sätt.
3.  Fastställande av föredragningslista.
4.  Val av ordförande och sekreterare för vårmötet.
5.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 
 mötesprotokollet.
6.  A) Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk årsredovisning för 
 a) Sollentuna Golfklubb. 
 b) Skillingegården AB. 
  B) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret i 
 a) Sollentuna Golfklubb. 
 b) Skillingegården AB.
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och 
 räkenskapsåret i 
 a) Sollentuna Golfklubb. 
 b) Skillingegården AB.
8.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp underskott  
 i enlighet med balansräkningen i 
 a) Sollentuna Golfklubb. 
 b) Skillingegården AB.
9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i 
 a) Sollentuna Golfklubb. 
 b) Skillingegården AB.
10.  Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter i Sollentuna Golfklubb och 
 Skillingegården AB.
11.  Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer i Skillingegården AB.
12.  Val av (avser båda styrelserna):
 a) ordförande, för en tid av ett år;
 b) halva antalet övriga 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 ett år. I detta val får styrelsernas
 ledamöter ej delta;
 e) två ledamöter i valberedningen;
 f) ombud till SGDF-möten.
13.  Behandling av styrelsernas förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14.  Övriga frågor.
 
Observera att kallelsen gäller samtliga familjemedlemmar som är medlemmar i Sollentuna 
Golfklubb. Sista dag för inlämnande av motioner är torsdag den 29 mars 2012.

Välkomna! 
Styrelsen
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Säsongen 2011 var lik de föregående med ett fortsatt högt 
antal medlemmar som slutade eller ändrade medlemska-
tegori, framförallt med motiveringen att man spelar för 
lite. Fram till säsongstart saknades ungefär 50 medlem-
mar jämfört mot budget och nyrekryteringen var fortsatt 
sjunkande med endast 42 nya medlemmar. Svårigheten att 
rekrytera nya medlemmar innebar att klubben riskerade 
missa intäktsbudgeten med ca 450 kkr. enbart till följd av 
uteblivna medlemsintäkter.

Uppdraget från höstmötet 2010 att utreda våra medlemsfor-
mer blev därmed en prioritet och Peter Ekegårdh, i styrelsen, 
utsågs till enmansutredare. Mycket tid och kraft lades  på 
att arbeta fram ett gediget underlag genom medlemsinter-
vjuer, medlemsenkät, omvärldsanalys och litteraturstudier. 
Styrelsens analys av utredningsresultatet resulterade i att 
alternativa medlemsformer såsom aktie eller spelrätt inte 
ansågs lämpligt för Sollentuna GK, framförallt på grund 
av att det skulle överföra en risk för värdeförändringar i 
aktien/spelrätten på medlemmen. Utifrån andra klubbars 
erfarenheter där flera av de senaste årens övergångar till 
aktier/spelrätter resulterat i kraftigt sjunkande andelspriser 
såg styrelsen den nuvarande finansieringen med huvudsak-
ligen medlemslån som en konkurrensfördel jämfört med 
aktier/spelrätter.

Styrelsen lämnade ett förslag till höstmötet med syftet att 
sänka de rekryteringströsklar som inträdesavgifter och med-
lemslån utgör på dagens golfmarknad. Styrelsens förslag att 
slopa inträdesavgiften som kompenseras med höjd årsavgift 
samt att alla seniormedlemmar från säsongen 2012/2013 
gemensamt skulle dela på den totala volymen av medlems-
lån med 11 000 kr per medlem accepterades av en majoritet 
på klubbens höstmöte. Mötets beslut var dock inte enhälligt 
där framförallt delar av klubbens mer långvariga medlem-
mar utan lån motsatte sig förslaget till lösning på klubbens 
svårighet att rekrytera nya medlemmar. Ur denna kategori 
medlemmar uppskattar vi att ca 50-100 medlemmar har valt 
att lämna klubben för andra alternativ i Stockholmstrakten 
eller greenfee-klubbar.

Andra viktiga händelser under säsongen summeras i föl-
jande punkter

• Klubben och golfrestaurangen, Entercater AB, kom 
under säsongen överens om en avvecklingsplan och 
Fastighetskommittéen erhöll därefter nya direktiv om att 

bygga om med sikte på en säsongsöppen restaurang. Med 
säsongsöppen restaurang beräknas klubben göra signifikan-
ta driftsbesparingar i storleksordningen 200 kkr. Ny krögare 
kontrakterades för 8 månader under 2012.

• Ny medlemsenkät genomfördes som framförallt framhål-
ler att avgörande faktorer för medlemskap är: 1. Klubbens 
läge 2. Banan 3. Träningsfaciliteter 4. Kostnaden 5. Restau-
rangen.

• Ny hemsida projekterades och sjösattes med en positivt 
mottagande samt positivt omnämnande i SGF:s tidning Golf 
och affärer. Stora delar av projektet genomfördes av styrel-
semedlemmar och andra ideela krafter varvid kostnaden 
kunde hållas nere.

• På tävlingssidan introducerades tävlingen Världens Barn, 
en running eclectic, som resulterade i hög aktivitet från med-
lemmarna och att medlemmar och klubben skänkte drygt 
32 000 kr till organisationen Världens Barn.

• På banan har bland annat renoveringsprojektet av bunk-
rarna fortsatt, dräneringar har förbättrats, gallring bland 
träd genomförts och säkerhet på och runt rangen för-
stärkts.

• Hjärtstartsmaskin inskaffades till säsongsstart och perso-
nalen utbildades.

• 10 nya golfbilar leasades under säsongen då efterfrågan på 
att hyra bilar ökar.

• Styrketräningslokal, ”gym” projekterades och öppnades i 
anslutning till omklädningsrummen.

Säsongen har sammantaget inneburit många förändringar 
både stora som små ochvi har fattat några omvälvande 
beslut avseende klubbens framtid. 

Under säsongen 2012 kommer klubbens styrelse noggrant 
följa medlemsutvecklingen med en beredskap för att vidta 
kraftfulla åtgärder om inte nyrekryteringen ökar i den takt 
som vår budget förutsätter. Idag när de sista justeringarna 
av förvaltningsberättelsen görs har styrelsen arbetat fram 
en alternativ ekonomisk plan som i olika steg är färdig att 
sjösättas om vår planerade medlemsrekrytering inte når 
uppsatta mål. 

Bo Cederberg
Styrelseordförande, Sollentuna Golfklubb
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Styrelsen för Sollentuna Golfklubb får härmed avge årsredo-
visning för verksamhetsåret 2011, det 45:e i ordningen sedan 
golfklubben bildades. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sollentuna Golfklubb bildades 1967 och är en medlemsstyrd 
ideell förening som bedriver verksamhet med inriktningen att 
verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel i enlighet 
med golfklubbens stadgar.

Golfklubben driver sedan 1972 en 18 håls golfbana i Sollentuna 
kommun norr om Stockholm. Golfanläggningen inkluderar för-
utom golfbanan ekonomi- och servicebyggnader om ca 1 000 
kvm, exklusive maskinhallen i ladan. 

En stor del av klubbens verksamhet bedrivs i ett helägt dot-
terbolag, Skillingegården AB, vilket tillsammans med klubben 
bildar en koncern. Den sammantagna verksamheten benämns 
Klubben. 

Under året har styrelsen genomfört 8 protokollförda styrelse-
möten. 
 
Medlemmar – flerårsöversikt 
Antal  2011 2010  2009  2008  2007 2006 
  
Seniorer,   
full spelrätt  936 956  1 004  984  914  830  
  
Seniorer,  
begr. spelrätt  136 192  207  216  289  326  
  
Seniorer,  
övriga    42 38  55  45  37  39  
  
Juniorer  290 283  257  244  262  215  

Summa  
aktiva  1 404 1 469  1 523  1 489  1 502  1 410  

Medlemmar  
utan spelrätt  248 296  286  293  242  214  

Summa  
medlemmar  1 652  1 765  1 809  1 782  1 744  1 624  

Samtliga medlemsvärden per den 31/12 varje år. 

I kategorin seniormedlem, övriga inkluderas även företag, sty-
relse och anställda, hedersledamöter och kallade medlemmar. I 
kategorin seniormedlem, begränsad spelrätt finns för åren 2005 
och 2006 även kategorin pensionärsmedlem. Denna senare kate-
gori avskaffades 2007 efter medlemsbeslut.

Antalet köande är per 31/12  244(570), varav juniorer 187 
(321). I likhet med de senaste 5 åren har alla i seniorkön erbju-
dits medlemskap kommande säsong. Klubben har på detta vis 
redan i november tillfrågat alla i kön om de önskar träda in 
som medlemmar. Inför 2012 har klubben ännu inte det antal 
medlemmar som styrelsen beräknat. Det saknas ca 100 aktiva 
fullvärdiga seniormedlemmar. Trenden att medlemmar som i 
januari inte betalar sin avgift på utsatt tid och på detta sätt 
lämnar klubben utan att meddela sin avsikt håller också i sig. 
Trenden i vår kö är också fortsatt att de personer som köar inte 

tackar ja till ett medlemskap med samma frekvens som tidigare. 
Vår bedömning är att vi behöver rekrytera ytterligare drygt 100 
fullvärdiga seniormedlemmar 2012. Kötiden för juniorer är upp-
skattningsvis 3-4 år. 

Med tanke på de beslut som togs på höstmötet kan det vara av 
intresse att omnämna att antalet medlemmar som lämnat klub-
ben under 2011 är 275 stycken ur alla kategorier. Klubben har 
under samma period rekryterat 193 medlemmar till alla katego-
rier, netto minus 82 medlemmar. Den viktigaste medlemskatego-
rin ur ett ekonomiskt perspektiv är seniormedlemmen som under 
2011 blivit 101 stycken färre.  Om man tittar på statistik från 1 
augusti 2011 till början på mars 2012 så är motsvarande siffror 
263 stycken som lämnat klubben och 122 som rekryterats det 
vill säga netto minus 141 medlemmar. Tittar man åter på senior-
medlemmen så är nettoförlusten under denna period 86 stycken. 
Av dessa är 69 stycken vardagsmedlemmar. All statistik är dock 
ögonblicksbilder och styrelsen följer den fortsatta utvecklingen 
noga och nya data presenteras till vårmötet. Värt att nämna är 
att ca 50% av de medlemmar som lämnat klubben inte har gått 
in i någon ny klubb. Dessa 50% motsvarar en underliggande 
medlemsomsättning av ”sällanspelare” som i princip gäller gene-
rellt i sveriges golfklubbar. Wäsby är den klubb som erhållit flest 
medlemmar från Sollentuna, 30 stycken därefter Söderköping 
med 13 stycken. 
 
Personal
Klubben har under året haft 10 (10) anställda under året, 
omräknat till heltidstjänster och inkluderande säsongsanställda 
på banan och i receptionen. Merparten av personalen är anställ-
da i dotterbolaget Skillingegården AB.

Klubben har fyra(4) helårsanställda på banan och tre extra 
anställda under högsäsong, kansliet bemannas med en kanslist 
och en klubbchef. Reception/shop bemannas med säsongsper-
sonal.

IDROTTSVERKSAMHETEN

Motionsidrotten
Under 2011 utvecklades kvaliteten i spelet positivt om vi mäter 
kvalitet i att uppnå lägre handicap. Medlemmarnas snitthan-
dicap sänktes till 18,6 vid årets slut. Det innebär ungefär 10% 
förbättring. Vårt handicap blev också mera aktivt eftersom 44% 
hade minst 4 handicap-grundande rundor och inte mindre än 
66% minst en runda registrerad i golfens IT-system.

Deltagandet i klubbens vecko- och helgtävlingar var stort. 
Veckotävlingarna Tisdax för seniorer – damer och herrar, 
Onsdax för damer och Torsdax för herrar hade totalt 2 850 
starter. Helgtävlingarna samlade ca 1 000 tävlande och klubb-
mästerskap av olika slag 200. Det ger mer än 4 000 starter i 
tävlingar under året. Antal starter var under året jämfört med 
2010 oförändrat även om deltagandet i vissa tävlingar ökade. 
Naturligtvis gav tävlandet en avsevärd beläggning på banan 
speciellt på helger och vi kommer därför att flytta en del helg-
tävlande till vardagar för att göra öka tillgängligheten på helger 
nästa säsong.

Seriespelet för damer och herrar, D22->D70 och H35->H75, var 
omfattande. Vi hade 18 lag i SGDF’s seriesystem, 7 damlag och 
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11 herrlag. Totalt var ca 150 medlemmar med i seriespelslag 
under året. Vissa spelade mer andra mindre. På damsidan bär-
gades en serieseger och tre andraplatser och på herrsidan tre 
seriesegrar. Mest framgångsrikt var herrar 75+ som vann högsta 
divisionen överlägset för andra året i rad. Damer D60 kom på 
andra plats i division 1.

Under året spelades också för första gången en Running Eclectic 
som förenade sport med nytta genom att bidra till insamlingen 
för Världens Barn. Smått fantastiska 1 600 rundor gav en bra 
slant till Världens Barn, ett bidrag som dubblerades genom att 
klubben gav lika mycket som deltagarna gjort.

Junioridrotten
Satsningen på utvecklingsgrupper inom juniorkommittén verk-
samhet fortsätter att producera goda resultat. Under året har 
våra juniorer deltagit flitigt i tävlingar på Skandia Tour och JMI 
touren. Detta har resulterat i 2 topp 10 platser på Riksnivån 
varav 1 andraplats, 5 topp 10 platser på Regional nivån varav 1 
vinst samt 15 topp 10 platser på Distriktsnivån varav 3 vinster. 
Extra roligt med vinsterna är att de är klubbens tjejer som stått 
för dem.

Under året har ca 125 juniorer, varav ca 40 flickor, deltagit i 
Klubbens organiserade juniorträning indelade i 12 grupper. 

Elitidrotten
Herrelitlagets mål är att vara kvar i högsta serien klarades även 
2011 genom lagets åttondeplats, och inför kommande säsong är 
det herrlagets 15:e år i rad, i elit-lag-SM, vilket vi är ensamma 
om i landet.

Treårs-målet med att få upp ett damlag i högsta serien håller 
hittills. Tjejerna vann division 2 överlägset under 2011 och är 
nu tillbaka i division 1. År 2012 blir ett kraftsamlarår, där vi 
”bara” ska hålla oss kvar i ettan för att 2013 försöka ta steget 
upp till elit-lag-SM.

Utbildning av nästa elitspelartrupp under klubbens idrottsan-
svariges ledning tog några små steg framåt under året genom 
att flera av våra duktiga juniorer nu tillhör elitsatsningen även 
ekonomiskt och organisatoriskt. Detta är en del av vårt kon-
tinuerliga arbete med att, tillsammans med juniorkommittén, 
försöka skapa tydliga mål i alla steg från knatte och junior, till 
de båda elitlagen och högst upp på stegen, nationella och inter-
nationella tourer.

GOLFANLÄGGNINGEN

Banan
Vintern 2011 var hård mot banan. Greenerna fick en hel del 
skador men var mycket bra till midsommar, vilket också gällde 
för resten av säsongen. De åtgärder som gjordes för att utöka 
greenytorna genomfördes på hål 6, 7, 9, 11, 14 och hål 17.  
Förändringsarbetet enligt banans nya slope har börjat bland 
annat med renovering av våra greenbunkrar på de första 9 hålen. 
Arbetet var klart i mitten av maj och hålen får med detta tillbaka 
sina synliga hinder. 

För att öka säkerheten vid rangen monterades ett 18 m hög nät 
upp och även vid det nya tee 49 (röd) på hål 10 monterades ett 

15 m högt nät upp. Arbetsvägen fortsatta sträckning utmed hål 
6 genomfördes.

Utbytet år 2010 av den föråldrade maskinparken till helt nya 
maskiner, via ett leasingavtal med TORO har starkt bidragit till 
att öka banans kvalité 2011.

Byggnader
Fastighetsbeståndet och dess utveckling är en viktig del i klub-
bens verksamhet men också en tung kostnadspost. Under 
2011 har en fortsatt diskussion och omprövning skett av vårt 
Lokalutvecklings-projekt (LUP) i såväl styrelse som med med-
lemmarna.

Efter integrering av kansli, shop och tävlingsfunktion i samma 
byggnad samt utbyggnad av det stora inglasade uterummet för 
restaurangen var tanken att bygga om och ut samt ekonomisera 
köksregionen. Den är till stor del sliten och driftsekonomiskt en 
betydande kostnadspost främst på grund av höga energikostna-
der under icke golfsäsong.

Fas 2 i Lokalutvecklingsprojektet (LUP) har under 2011 formats 
om och en mer försiktig utvecklingsplan vad gäller investeringar 
har antagits men utan att begränsa handlingsfriheten inför den 
fortsatta utvecklingen. Den nu sjösatta planen för fas 2 syftar 
till att:
• fräscha upp de allmänna ytorna i restaurangen.
• uppfylla myndigheternas krav på en hygien och arbetsmiljö 
genom nödvändig ombyggnad av de bakre regionerna i köket.
• genom byte av entreprenör pröva konceptet säsongsöppen 
restaurang.
• flytta kiosken från Torpet till Restaurangen, för ökad effektivi-
tet och visuell kontakt med 10:ans Tee.
• de 3 offentliga toaletterna renoveras och byggs om.
• åtgärda lastintagets avskärmning.

De fördelar vi vill uppnå med detta är att skapa en funktionell 
och fräsch restaurang för i första hand medlemmarna under 
säsongen samt erhålla lägre driftskostnader för restaurangen.

Genom en effektivisering av de olika funktionerna i ett kök har 
vi begränsat förändringarna till en ren ombyggnad av lokalerna 
i stället för en betydande utbyggnad. Den påbörjade ombygg-
naden kostar 1/3 mot den planerade långsiktiga investeringen. 
Budgeten har bantats ner till ca 2,7 miljoner för 2012. Det 
vi skjutit upp är främst en ny energisnål värme och ventila-
tionsförsörjning. Säsongsöppet innebär att besparingspoten-
tialen i de delarna för närvarande inte motiverar investeringen. 
Ombyggnadsprojektet startades i december 2011 och beräknas 
klart till april 2012.

Klubben har skapat en ny träningslokal (i gamla shophuset), 
som nu står klar. Lokalen är inredd med lämplig utrustning för 
styrketräning och är tillgänglig för alla aktiva medlemmar på 
alla nivåer. Lokalen möjlighet att vid sidan av svingträning även 
träna upp sin fysik vilket ligger helt i linje med klubbens uttalade 
roll som idrottsförening.

Miljöarbete
Klubben fortsätter med att förbättra sitt miljöarbete och har 
tilldelats Svenska golfförbundets miljöcertifiering 2009.
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EKONOMI

Allmän kommentar
Årets resultat blev -0,6 mkr (0,4 mkr. för 2010). Justerat för en-
gångsposter var resultatet -0,3 mkr (0,1 mkr), d.v.s. 0,3 mkr lägre 
än 2010. Detta skall jämföras med budgeten 0,2 mkr för 2011. 
Utvecklingen under 2011 har alltså inte varit tillfredsställande. 
Den kraftigt negativa avvikelsen mot budget hänför sig framför 
allt till att klubbens intäkter från spelrätts- och inträdesavgifter 
var 0,5 mkr lägre än budgeterat. Detta hade sin grund i svårig-
heter att rekrytera nya medlemmar. Utflöden av medlemmar har 
varit konstant senaste åren. Däremot har det blivit allt svårare 
att göra nyrekryteringar i den takt som krävs för att hålla intäk-
terna från medlemmar på en stabil nivå. I förvaltningsberättelsen 
för 2010 pekade vi ut faran för en sådan utveckling i linje med 
vad vi kunnat se på många andra håll i den vikande konjunktu-
ren för traditionell golfverksamhet i Sverige. Medlemsavgifterna 
för 2011 motsvarade dock budget tack vare extra intag av ju-
niorer. Eftersom juniorer inte betalar inträdesavgifter samt har 
lägre spelrättsavgift får extraintaget inte lika stor effekt på dessa 
poster som vid rekrytering av fullbetalande seniorer. En annan 
bidragande orsak till att budget inte uppnåddes var att klubben 
löste ut krögaren Entercater AB från dess kontrakt med klub-
ben med 0,3 mkr för att höja kvalitetsnivån i restaurang- och 
loungedel via ombyggnad samt att spara energikostnader genom 
säsongsöppet. Dessa två orsaker stod för 0,8 mkr och underskot-
tet mot budget var alltså 0,7 mkr. Därmed gick den övriga verk-
samheten sammantaget i linje med budget.

Intäkter
Klubbens intäkter består av intäkter från medlemmarna i form 
av medlems-, spelrätts- och inträdesavgifter (interna intäkter) 
och intäkter från företag, greenfee-gäster, shop, driving range, 
lektioner och hyror från entreprenörer (externa intäkter). Beslu-
tade höjningar av spelrättsavgifterna motiveras med kompensa-
tion för allmänna kostnadsökningar samt anpassning till nivåer 
för jämförbara klubbar. 

Till dessa avgifter tillkommer inträdesavgifter som betalas av 
nya seniormedlemmar med 6 000 kr (inträdesavgiften borttagen 
inför 2012).  Klubbens uttalade strategi är att minst 50 - 60 % 
av intäkterna behöver tillföras från medlemmarna eftersom det 
finns ett stort mått av osäkerhet i de externa intäkterna som kan 
variera kraftigt mellan olika år.

Klubbens intäkter sjönk med 1,5 % till 13,6 mkr (13,8 mkr). 
Svårigheterna att nå budget vad gäller spelrätts- och inträdesav-
gifter - har redan nämnts. Det är däremot glädjande att övriga 
intäkter hållit en nivå i linje med budget. Trots att greenfee- och 
företagsgolfkonjunkturen varit vikande i Sverige som helhet kan 
vi notera att klubbens greenfeeintäkter har ökat 2,6 %, trots en 
senare säsongsstart än normalt, samt att intäkterna för företags-
golf, reklam och sponsorer har ökat hela 16 % jämfört med före-
gående år. Dessa intäktskällor lämnar viktiga bidrag till klubben i 
tider då medlemsintäkterna viker, vilket i förlängningen minskar 
behovet av att ta ut högre medlemsavgifter. Orsaken till dessa 
fina siffror är återigen den höga kvaliteten på banan, samt en 
gedigen försäljnings strategi gällande företagsmarknaden. Dess-
utom hade de nya verksamheterna (shop och range) en bättre 
utveckling än föregående år samt budget, mer om det nedan.

Intäktsnivån i årsredovisningen är högre än i de budgetar som 
fastslås på höstmötena, vilket beror på att i budgeten nettoredo-
visas en del intäkter såsom kommittéintäkter. Både intäkter och 
kostnader är därmed högre i årsredovisningen.

Beslutade avgifter från och med 2012 (kr) 
Medlemmar            Medlemsavgift      Spelrättsavgift,        Total 
                                                            inkl 6 % moms       avgift
Senior, 
full spelrätt 1 000 (1 000) 4 600 (4 300) 5 600
Senior, 
begränsad spelrätt 1 000 (1 000) 3 500 (3 200) 4 500
Junior, 13-21 år 1 000 (1 000) 1 800 (1 500) 2 800
Junior 9-12 år 1 000 (1 000) 800 (500) 1 800
Vilande senior 1 000 (1 000) - 1 000
Vilande junior 400 (400) - 400
(föregående år inom parentes)

Kostnader
De totala verksamhetskostnaderna uppgick till 13,6 Mkr (13,0 
Mkr), varav skötsel av banan inklusive personal och avskriv-
ningar svarar för 37 %. Kostnadsökningen 0,6 Mkr består av 
kostnad sålda varor 0,3 Mkr motsvarande ökade intäkter i sho-
pen med samma belopp, samt en engångskostnad på 0,3 Mkr för 
ersättning i samband med avslutande av kontraktet med Enter-
cater AB (ingår i Övriga externa kostnader). Personalkostnads-
ökningen med 0,4 Mkr är till största delen hänförlig till att avtal-
senliga försäkrings- och pensionsavsättningar nu görs. 2011 års 
resultat med budgetjämförelse kommer att presenteras närmare 
på vårmötet. 
   
Verksamhetsgrenar
Shop, Driving range och lektions- och tränarverksamhet har 
drivits ”insourcat” i två år. De har genererat ökad omsättning 
och bidrar sammantaget med positivt resultat. Personalinsatsen 
samordnas med receptionsarbetet respektive banskötseln. På trä-
narsidan finns dessutom en halvtidstjänst som klubbens övergri-
pande idrottsansvarig inklusive träning utförd åt kommittéverk-
samheterna.

kkr.  Utfall 2011 Utfall 2010
Range Intäkter 720 770
 Rörliga kostnader – 120 – 180
 Bruttovinst 600 590
 Personal – 100 – 100
 Nettoresultat 500 490
   
Tränare Intäkter 595 540
 Tränarkostnader – 540 – 515
 Nettoresultat 55 25
   
Shop Intäkter 1275 940
 Rörliga kostnader – 970 – 670
 Bruttovinst 305 270
 Personal – 200 – 180
 Nettoresultat 105 90
   
Totalt nya 
verksamheter  660 605

I årsredovisningen för 2010 användes en annan beräkningsme-
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tod för att redovisa de nya verksamheterna, därför förekommer 
mindre avvikelser i beloppen för år 2010. 

Finansiering
Klubben finansieras med en kombination av banklån om 6,7 
mkr (7,3 mkr) och räntefria lån från medlemmar med 13,6 mkr 
(13,6 mkr). Klubben har också möjlighet att utnyttja en check-
räkningskredit på max 3,0 mkr, vilket inte använts under 2011. 
Enligt villkoren för dessa lån har en utträdande medlem rätt till 
återbetalning av lånet inom 12 månader. Då villkoren för dessa 
lån kan betraktas som kortfristiga är det av yttersta vikt för 
styrelsen att kontinuerligt arbeta med de frågor som påverkar 
möjligheten till nyrekrytering av medlemmar så att likviditeten 
bibehålls. Styrelsen bevakar därför noga närområdets värvning 
av nya medlemmar.

Finansieringskostnaderna (räntekostnader) steg under året till 0,5 
mkr (0,4 mkr) trots oförändrad nivå på banklånen. På samma 
sätt som bolåneräntorna har stigit i Sverige, trots sänkta Riks-
banks- och statslåneräntor, har även räntan på klubbens banklån 
stigit. 

Klubbens soliditet uppgår till 16 % (17 %), en återgång till 2009 
års nivå. Historiskt har en soliditetsberäkning använts som in-
kluderar medlemslånen i eget kapital. Från 2011 används istäl-
let den vedertagna metod där medlemslånen räknas som skuld. 
Soliditeten är en viktig parameter som påverkar våra möjligheter 
att finansiera våra investeringar med externa medel.

Investeringar
Årets investeringar har i stort genomförts enligt plan med 1,1 
mkr, merparten i banförbättringar. 

Klubbens ekonomi - flerårsöversikt
 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Netto-
omsättning 13 559  13 787 10 837  10 353  10 579  9 254
Medlems- & 
spelrättsavgifter  6 418  6 581  5 993  5 482  5 295  5 089
Årets resultat   - 563 *  407 * 11 242  190  - 457
Eget kapital  4 441  5 004  4 597  4 586  4 344  4 154
Soliditet, 1)  - 16% 17%  16%  19% 19%
Alternativ 
Soliditet, 2)  -  64%  62%  55%  48%  39%
Årets 
investeringar  1 104  3 444 1 015  1 406  1 772  1 088

1) Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

2) Eget kapital & medlemslån i förhållande till balansomslut-
ningen. Användes tidigare år. 

* Varav +0,3 mkr år 2010 och -0,3 mkr år 2011 är engångsposter.
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNINGAR (kkr)                      Koncernen                                        Moderföreningen
 Not 2011 2010 2011 2010
Verksamhetsintäkter     
Nettoomsättning Not 1 13 559    13 787    5 268    5 460 
    
Verksamhetskostnader 
Kostnader för sålda varor o tjänster  -1 208    -921    - -  
Förbunds- & distriktskostnader  -332    -321    -332    -321 
Idrottsverksamheten  -986    -943    -986    -943 
Personalkostnader Not 2 -5 112    -4 753    -1 495    -1 316  
Driftskostnader för banan  -1 348    -1 503    - - 
Driftskostnader för fastigheter  -1 238    -1 338    -773    -1 186
Övriga externa kostnader Not 3 -1 784    -1 612    -1 107    -726
Avskrivningar enligt plan  -1 567    -1 593    -617    -631

Summa verksamhetskostnader  -13 575    -12 984    -5 310    -5 123
     
Resultat före finansiella poster  -16    803    -42    337
     
Resultat från finansiella investeringar     
Ränteintäkter från dotterbolag    37    46

Avgår: Räntekostnader  -547    -396    -509    -361 
      
Resultat efter finansiella poster  -563    407    -514    22
      
Årets skatt  0    0    0    0
     
Årets resultat  -563    407    -514    22
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BALANSRÄKNINGAR (kkr)                     Koncernen                                     Moderföreningen
TILLGÅNGAR Not  2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark   8 209    8 209  8 209 8 209
Markanläggningar 4 3 716    3 621 38 44   
Byggnader 5 7 620 7 847 7 620    7 847   
Maskiner & inventarier 6 3 609 3 941 2 218    2 355
   
Summa materiella anläggningstillgångar  23 154 23 618 18 085 18 455 

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag 7 - - 2 000    2 000   
Fordringar dotterbolag  - - 300    450  
 
Summa finansiella anläggningstillgångar  - - 2 300    2 450 

Omsättningstillgångar       
Varulager  294    244    20    22   
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar  37    34    0    9   
Fordringar dotterbolag  - - 3 464    3 263   
Övriga fordringar  537    526    35    53   
Förutbetalda kostnader  364    464    5    67   
Kassa och bank  4 162    4 238    3 791    3 970
   
Summa omsättningstillgångar  5 394    5 506    7 315    7 384   
Summa tillgångar  28 548    29 124    27 700    28 289   

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital vid årets början  5 004 4 597 4 613 4 591    
Årets resultat  -563    407    -514    22    

Eget kapital vid årets utgång  4 441    5 004    4 099    4 613    

Långfristig skuld      
Inteckningslån 8 6 675    7 275    6 675    7 275    
Kortfristiga skulder      
Checkräkningskredit 9 0    0    0    0    
Inteckningslån, kortfristig del 8 375    150    375    150    
Lån från medlemmar 10 13 650    13 580    13 650    13 580    
Leverantörsskulder  344    517    50    272    
Upplupna kostnader &      
förutbetalda intäkter  11 2 675    2 370    2 573    2 292    
Övriga kortfristiga skulder  388    228    278    107    

Summa kortfristiga skulder  17 432    16 845    16 926    16 401    
Summa eget kapital & skulder  28 548    29 124    27 700    28 289    

Ställda panter      
Fastighetsinteckningar  13 500    13 500    13 500    13 500   
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
                              

En kapitaltäckningsgaranti har 
utfärdats för dotterbolaget.



9

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR     
    
Redovisningsprinciper      
De redovisningsprinciper som har tillämpats överensstämmer 
med Årsredovisningslagen  och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Några förändringar i jämförelse med föregående års räken-
skaper har inte skett.      
   
Följande detaljprinciper har tillämpats:    
     
Tillgångar och skulder      
Tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärde om inte 
annat anges nedan.      
 
Fordringar       
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Materiella anläggningstillgångar     
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med 
avdrag för planenliga avskrivningar som är baserade på en be-
dömning av tillgångarnas livslängd enligt följande:   

Byggnader  2,5%, motsvarar 40 år
Byggnadsinventarier mm  6,67%, motsvarar 15 år 
Nya maskiner greenkeeper-
funktionen fr 2010  20%, motsvarar 5 år 
Begagnade maskiner till 
greenkeeperfunktionen  25%, motsvarar 4 år 
Kontorsinventarier  25%, motsvarar 4 år 
Övriga maskiner och inventarier  12,5%, motsvarar 8 år 
Golfbaneanläggning på ofri grund  6,67%, motsvarar 15 år 
Bevattningsanläggning  6,67%, motsvarar 15 år 
 
Varulager       
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till 
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.
    
Intäktsredovisning      
Koncernens intäkter består huvudsakligen av medlemsavgifter, 
spelrättsavgifter, greenfee, intäkter från range, lektioner samt 
försäljning i shop (se vidare not 1 nedan).    
 
Medlemsavgifter och spelrättsavgifter betalas i förskott. Perio-
disering av avgifterna sker på så sätt att den del av avgiften som 
belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Greenfee redo-
visas som intäkt i samband med att avgiften erläggs. Inkomster 
från range och lektioner redovisas som intäkt i samband med att 
betalning erläggs. Intäkter från försäljning i shop redovisas när 
de ekonomiska fördelarna samt riskerna övergått på köparen. 
Detta sker normalt i samband med leverans.   
 
Skatt       
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och i fö-
rekommande fall uppskjuten skatt. För poster som redovisas i 
resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i 
resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget ka-
pital redovisas även skatten direkt mot eget kapital.   

      
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller an-
dra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning 

det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida över-
skott. Någon skattekostnad redovisas inte eftersom underskotts-
avdrag utnyttjas i dotterbolaget.     
 
Koncernredovisning      
Koncernredovisningen omfattar dotterföretag där moderfören-
ingen innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier el-
ler genom avtal på annat sätt förfogar över mer än hälfterna av 
rösterna för samtliga aktier.     
 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, 
innebärande att bokfört värde på aktier i dotterföretag har elimi-
nerats mot dotterbolagets egna kapital vid förvärvstidpunkten. I 
koncernens egna kapital ingår endast vinster eller förluster som 
intjänats/uppkommit efter förvärvet.    

Not 1. NETTOOMSÄTTNING (kkr) 
                                            Koncernen            Moderföreningen 
 2011 2010 2011 2010
Medlemsavgifter 1 709    1 702    1 709    1 702   
Spelrättsavgifter 4 709    4 879    0    0  
Greenfee 1 792    1 756    0    0   
Företagsgolf 1 240    1 067    0    0   
Hyresersättningar 396    338    132    220   
Kommittéintäkter 576    526    576    526   
Interna hyror & 
tjänster 2 259    2 228    2 319    2 228   
Avgår: 
Koncerneliminering -2 259  -2 228    0    0   
Inträdesavgifter 324    564    324    564   
Shop, range, lektioner 2 590    2 322    0    0   
Bokförd vinst sålda 
maskiner mm 15    394    0    0   
Övriga intäkter 208    239    208    220 
  
Summa 
nettoomsättning 13 559    13 787    5 268    5 460   

 
Not 2. PERSONALKOSTNADER    
 Medeltalet anställda, löner, andra ersättning och sociala kostna-
der uppgår till följande:     
                                            Koncernen            Moderföreningen 
 2011 2010 2011 2010
Antal tillsvidareanställda 7,0    7,0    2,0    2,0   
Antal säsongsanställda 3,0    3,0    0    0   
Löner, tillsvidare-
anställda (kkr) 2 645    2 406    977    866   
Löner säsongs-
anställda (kkr) 916    1 094    0    0   
Sociala kostnader (kkr) 1 074    1 001    282    243   
Pensionskostnader 
mm (kkr) 239    205    116    129   
Sjukfrånvaro, dagar 0    0    0    0  

Not 3. ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER (kkr)   
Ersättning till hyresgäst ingår med 300 (f.å  0).   
                                            Koncernen            Moderföreningen 
 2011 2010 2011 2010
Revisionsarvoden 
ingår med 90    80    19    31    



 Sollentuna 23 mars 2012

 Bo Cederberg, Ordförande  Ingrid Beije  Peter Ekegårdh 

 Britt Hernell  Carina Kvarnemark Roger Lindgren

 Claes Nilsson  Kenneth Andrén Ingemar Swedén 
 

                                    Vår revisionsberättelse har avgivits 23 mars 2012

                             Ulf Zettervall, Auktoriserad revisor           Peter Hellström
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Not 4. MARKANLÄGGNINGAR (kkr)   
                                                Koncernen             Moderföreningen 
 2011 2010 2011 2010
Ing.anskaffningsvärde  9 927    9 188    2 369    2 353   
Årets inköp 635    739    0    16  
 
Utg. anskaffningsvärde 10 562    9 927    2 369    2 369   
  
Ing. ack. avskr. enl. plan -6 312    -5 749    -2 326    -2 297   
Årets avskr. enl. plan -534    -563    -5    -28 
  
Utg. ack. avskr. enl. plan -6 846    -6 312    -2 331    -2 325   
Utgående planenligt 
restvärde 3 716    3 615    38    44   

     
Not 5. BYGGNADER (kkr)     
                                                     Koncernen  & Moderföreningen 
   2011 2010
Ingående anskaffningsvärde    13 536    13 146   
Årets inköp   121    390 
  
Utgående anskaffningsvärde   13 657    13 536   
Ingående ack. avskrivn. enl. plan   -5 689    -5 349   
Årets avskrivning enl. plan   -348    -340   

Utgående ack. avskrivn.enl. plan   -6 037    -5 689   
Utgående planenligt restvärde   7 620    7 847   

     
Not 6. MASKINER & INVENTARIER (kkr)   
                                                Koncernen             Moderföreningen 
 2011 2010 2011 2010
Ingående 
anskaffningsvärde 10 810    10 885    6 586    4 385   
Årets inköp 348    2 315    127    2 201   
Avgår: Sålda 
maskiner mm 0    -2 390    0    0   

Utgående 
anskaffningsvärde 11 158    10 810    6 713    6 586   
 
Ing. ack. avskr. enl. plan -6 864    -8 564    -4 231    -3 968   
Årets avskr. enl. plan -685    -690    -264    -263   
Avgår: Ack. avskr. 
sålda maskiner mm 0    2 390 0    0
   
Utg. ack. avskr.enl. plan -7 549    -6 864    -4 495    -4 231  
Utgående planenligt 
restvärde 3 609    3 946    2 218    2 355 

Not 7. ANDELAR I DOTTERBOLAG   
Innehavet avser 2 000 aktier i helägda dotterbolaget Skillingegården 
AB, org.nr 556559-2739, med säte i Sollentuna. Aktiernas bokförda 
värde är 2 mkr (f.å. 2 mkr).
    
Not 8. INTECKNINGSLÅN (kkr)    
   Moderföreningen  
  2011-12-31  2010-12-31
Lån A - Bevattningslån  450     600   
Lånet amorteras under en 10-årsperiod 
och löper med f n 8% ränta. 
Lån B - Fastighetsförvärv  6 600     6 825   
Lånet löper på 40 år med f n 8% 
ränta. Amortering påbörjades 2008.
    
Summa inteckningslån  7 050     7 425   
 
Not 9. CHECKRÄKNINGSKREDIT (kkr)    
                                                      Koncernen        Moderföreningen 
  2011-12-31  2010-12-31
Beviljad kredit  3 000     3 000   
Utnyttjad kredit  0     0   
Banktillgodohavande  3 757     3 946 
  
Tillgänglig likviditet  6 757     6 946   
 
Not 10. LÅN FRÅN MEDLEMMAR (kkr)   Moderföreningen  
   2011  2010
Medlemslån vid räkenskapsårets början  13 580    12 231   
Under året återbetalda medlemslån  -1 155    -570   
Under året inbetalda medlemslån   1 225    1 919  
 
Summa medlemslån vid årets slut   13 650    13 580   
 
Under perioden 2004-2011 tecknade endast nytillkomna medlem-
mar lån. Från 2012 ska alla medlemmar teckna lån. Lånet löper utan 
ränta och återbetalas inom 1 år om medlemmen slutar. Under 2012 
ska till medlemmar som slutade 2011 återbetalas 1 300 kkr.  
 
Not 11. UPPLUPNA KOSTNADER & FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER (kkr)                                            
                                              Koncernen            Moderföreningen
 11-12-31 10-12-31 11-12-31 10-12-31
Förutbetalda spelrätts- 
och medlemsavgifter 2 450    2 094    2 450    2 094   
Diverse periodiserade 
kostnader 226    276    124    198  
 
S:a uppl. kostnader 
& förutb. intäkter 2 676    2 370    2 574    2 292   



Som brukligt utvecklas våra fastigheter i 
praktiken under vinterhalvåret även om 
alla förberedelser 
sker hela året. Un-
der 2011 har det sk 
LUP–projektet (Lo-
kalutveckling) om-
prövats rejält pga osäkerheten beträffande 
medlemstillströmningen och allmänt den 
ekonomiska situation som nästan alla golf-
klubbar har att brottas med. Efter den av 
många uppskattade integreringen av kansli, 
shop och tävlingsfunktion samt utbyggnad 
av det stora inglasade uterummet för res-
taurangen var tanken att bygga om och ut 
samt ekonomisera köksregionen. Den är 
ju till stor del sliten och i stort behov av 
upprustning. Höga energikostnader under 
har vinterhalvåret har också lett till att vi 
under 2012 vill pröva ett öppethållande av 
restaurangdelen bara under den aktiva golf-
säsongen. Vi fokuserar mer på mervärden 
föra våra medlemmar än att ge norra Sol-
lentuna en bra lunchrestaurang hela året. 
Gymmet i gamla shophuset ökar aktivite-
terna under hela året.

Även om de långsiktiga utvecklingspla-
nerna fi nns kvar tillämpas försiktighets-
principen vad gäller investeringstakten 
– vi tar steg för steg men försöker bibehålla 
handlingsfriheten inför en oviss framtida 
utveckling. Genom att utnyttja pågående 
restauratörsbyte kom vi fram till att pröva 
ett öppethållande bara under själva golf-
säsongen. Driftskostnaderna dras därmed 
ner betydligt men golfarna får ett likvärdigt 
utbud under spelsäsongen. Dvs restaurang-
ens öppettider bibehålls under veckans alla 
dagar. 

Genom en effektivisering av de olika 
funktionerna i köket har vi begränsat för-
ändringarna till en ren ombyggnad av loka-
lerna i stället för en betydande utbyggnad. 
Vi har också lyckats integrera kioskverk-
samheten till köksregionen som förhopp-
ningsvis innebär god service till en bättre 
ekonomi. 

Vad kommer att möta oss när golfan-
läggningen öppnar i vår. 
– Restaurangen och Rotundan har fått en 
ansiktslyftning med delvis nya möbler och 
målade  väggar.

– Rotundan har mer är Loungekaraktär 
med bekvämare fåtöljer och färgstarka 
bord.
– Bardisken är ombyggd och kompletterad 
med nya glasskänkar.

– Maten kommer att serveras i större ut-
sträckning vid borden .
– Ljuddämpande åtgärder i restaurangtaket 
hoppas vi ger bättre mys- och trivsel.
– Våra 3 offentliga toaletter har byggts om 
och är fräscha och mer hygieniska.
– I köket  fi nns ett helt nytt golv och några 
nya maskiner. 
– I den bakre regionen fi nns helt nya kyl- 
och frysrum. 
– Kontor och personalrum fi nns kvar något 
uppgraderade. 
– Helt nytt är kiosken med trädäck som 
ersätter ett förråd invid Rotundan med ut-
blick mot 10:an och 15:e .
 – Den kanske påtagligaste största föränd-
ringen för golfaren är att du nu kan pro-
menera från 9-an till 10-an på nyanlagd 
gångväg längs det glasade uterummet förbi 
Rotundan till nya kiosken. Pausa med ut-
blick mot 15`s green och snegla mot 10-ans 
Tee för att se om det är dags att slå ut. 

– En annan  iögonfallande förändring är att 
lastintaget har fått en ny grind som auto-
matiskt stänger inne själva lastgården.
– Det vi inte prioriterat ännu är klimatskyd-
det vid rangen och klubbtvätten. En uppgift 
för fl era att fi xa vid vårstädningen.

Förhoppningsvis har vi nu sammantaget 
en mer välkomnande, trivsammare och ef-
fektivare service funktion till våra primära 
uppgift att spela golf och ha kul.

Vad kostar kalaset? Vi har en budget på  ca 
2,7 miljoner för 2012 som vi i skrivande 
stund bedömer att den håller. Det vi skju-
tit upp till kommande år är främst en ny 
energisnål värme- och ventilationsförsörj-
ning och en rationel-
lare avfallshantering. 
Välkomna att titta in 
och koppla av. ●

För Projektgruppen
Erik Barkman
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Förra året, våren 2011 inledde jag med ”Att 
gå runt på en snöinklädd golfbana med all 
förväntningar inför våren”... förväntning-
arna har vi även i år men snön ”lyser” med 
sin frånvaro vilket innebär att golfsäsongen 
kommer att starta rekord tidigt och kom-
mande dagar, i slutet av mars, har man lo-
vat 16 grader varmt. Grattis alla medlem-
mar – det går bra nu!

Höst- och vinterarbeten
Höstarbetena gick bra och vi hann med 
att förbereda banan för övervintring, alla 
greenbunkrar som inte var färdigställda i 

etapp 1 grävdes ut. Arbetsvägen nere vid 
6:an fortsatte genom dungen och har nu 
nått ut på knattebanan, där den kommer 
att fortsätta vid ett senare tillfälle. Projektet 
med att gallra träd som av olika skäl hin-
drar andra träd eller kan skada oss fortsät-
ter. Mellan hål 7 och 8 och på hål 10, 11, 
13 och 15 har träd tagits bort. Vi har också 
börjat med att renovera tee56 och anlägga 
ett nytt tee49 på hål 17, ett hål som kom-
mer upplevas lite tuffare i vår.     

Vi kommer att få en ny trappa vid nians 
green, tanken är att vi ska dra fram våra 
vagnar till torpet för att sedan gå och putta. 
Förhoppningen är att det inte skall bli in-
cidenter för de som gått av green och står 

och plockar med sina klubbor som det var 
tidigare.

En ny väg har anlagts runt klubbhuset 
till den nya kiosken som just nu håller på 

att växa fram, en nytt utegolv har också 
våra händiga banarbetare gjort.

Ett antal träd har vi också tagit bort, 

mellan hål 7 och 8 där rötter växt ner i 
bunker och dräneringar (bilden överst på 
sidan). 

På hål 10 har vi dessutom plockat upp 
stubbarna med vidhängande rötter, ekarna 
kommer nu fram på det sätt som det var 
tänkt. 

En kommentar killarna fi ck av en herre som 
passerade var ”hur kan ni såga ner träd som 
är så stora och minst 100 år gamla?” Efter 
att han fått räkna årsringarna och dessa  
inte var fl er är 35 så var det okej att ”ta 
bort ogräset och ta fram ekarna”. 

Banan har aldrig 
varit bättre så här års...
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Hål 11 har genomgått stora förändringar i 
vinter, greenbunkrarna som tidigare knappt 

sågs är nu mer i blickfånget. Dessutom har 
tre popplar tagits bort precis till höger om 
green, p g a ytliga rötter, rötter i bunkrar 

och dräneringar och de skuggade green från 
den viktiga morgonsolen.

På hål 15 har fyra popplar tagits bort, 
rötter, skugga och eventuella golfskador 
är skälen till att dessa träd togs bort. Här 

kommer vi se om vi inte skall sätta träd av 
ädlare sort för framtiden.

Hål 17 är kanske det hål som fått de-

största förändringarna. Ett nytt tee49 och 
greenbunkrar som de ska se ut, två stora 
bunkrar på vänster sida och en stor till hö-
ger. Visst ser det häftigt ut! (se även den 
stora bilden längst ner på sidan).

Till sist
Efter ett otal vandringsrundor under vintern 
ute på vår golfbana kan jag bara konstatera 
att jag aldrig sett banan i ett bättre skick 
som inför denna säsong. Vi kan bara hop-
pas att vintern inte återvänder i april utan 
att vi kan öppna banan rekordtidigt som vi 
önskar. Förutom ”allt annat” återstår det 
att fylla de utgrävda greenbunkrarna med 
ny sand och det skall vara klart till 1 maj. 
Från bankom-
mittén och från 
vår Greenkee-
per med perso-
nal önskar vi er 
välkomna till 
Golfsäsongen 
2012! ●

Claes Nilsson
Bankommitténs 
ordförande  
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Handicap 2012

Utveckling av handicap under 2011
Som ni alla känner till har vi inom klub-
ben haft en hel del avgångar under vintern 
men vi har också nöjet att hälsa många nya 
medlemmar välkomna inför 2012. Utveck-
lingen av handicap nedan avser de som till-
hörde klubben 1 februari 2012. Totalt hade 
vi då 1183 medlemmar med offi ciellt handi-
cap. Till detta kommer mellan 50-100 som 
har klubbhandicap (mera om klubbhandi-
cap senare). De fl ickor som var mest fram-
gångsrika i att sänka sin hcp (i absoluta tal) 
under 2011 var
• Sofi e Börjesson – sänkning 8,1
• Frida Bräster - 6,8
• Maria Hallme – 5,0
Motsvarande för pojkar 
• William Östensson – sänkning 22,2
• Christian Werleus Sjöblom – 14,8
• Gustaf Bellman – 13,9
Damer som var framgångrika var
• Marie Ström – 7,0
• Camilla Norell – 6,8
• Marja Berg – 5,8
och herrar 
• Jesper Jelvin – 13,2
• Erik Kinnman – 12,0
• Göran Hansson – 8,1
Har man lågt handicap är det inte lätt att 
”tävla” i klassen för absoluta tal men däre-
mot i procentuell förändring under året. De 
bästa bland fl ickor/damer var
• Sofi e Börjesson – sänkning 96 %
• Frida Bräster – 64 %
• Sofi a Gustafsson – 57 %
Och pojkar/herrar
• Fredrik Antholm – sänkning 220 %
• William Östensson – 150 %
• Filip Wikner – 120 %

Medelhandicap vid 2011 års början var 
19,2 och vid årets slut 18,6 vilket innebär 
att vi har 9,6 % bättre golfare i klubben 
efter 2011. Bra jobbat!

Fördelning i hcp-klasser
Inför säsongen fördelar sig medlemmarnas 
handicap i de fem handicap-klasserna på 
följande sätt:

I handicap-klass 5 hade 22% exakt handi-
cap 36,0.

Medelåldern för alla med offi ciellt han-
dicap är inför 2012 48 år. Av alla med of-
fi ciellt handicap är 148 juniorer och 1035 
seniorer (22 år eller äldre).

Statistik handicaprundor
Antalet handicap-grundande rundor under 
2011 var 7488 varav antal tävlings-rundor 
(TR) var 3359 och antal sällskapsrundor 
(SR) 4129. Av alla medlemmar med offi ci-
ellt handicap hade 40% minst en TR och 
52% minst en SR. Totalt hade 66% minst 
en handicap-grundande runda under året 
och 44% minst fyra rundor. Spelåret 2009 
var denna siffra 36% så klubbens medlem-
mar har idag ett ”aktivare” handicap än 
då. 

Som ni säkert vet tillämpade vi 2011 re-
geln att för att få pris i tävling måste man 
ha minst fyra handicap-grundande rundor 

senaste 12-månadersperioden. Vi kommer 
även 2012 att använda dessa handicap-reg-
ler för tävling rekommenderade av golfför-
bundet i distriktet. Dock behövs 2012 inga 
handicap-rundor i handicap-klass 1 efter-
som enda sättet att få sådana är genom täv-
ling och vanligast är att i denna handicap-
klass har spelare för låg handicap snarare 
än för hög. Inför 2013 fi nns anledning tro 
att regelverket kring handicap och tävling 
ytterligare kommer att skärpas.

Flest tävlingsrundor 2011 bland damer-
na hade Sylvia Aronsson (29) följd av Gu-
nilla Andersson (25) och Barbro Andersson 
(24). Herrligan toppades av Bertil Sköld 
(45) följd av Thomas Leijon och Oscar Spo-
lander (35).

Flest sällskapsrundor 2011 bland da-
merna hade Marie Svensson (50) följd av 
Aina de Besche (46) och Monica Björkman 
(33). Herrligan toppades av Bernt Svensson 
(75) följd av Bo Eklöf (62) och Jan de Be-
sche (60).

Handicap-revision inför 2012
Handicap-revision inför 2012 genomfördes 
redan i november 2011.  Naturligtvis gjor-
des revision för de som då var medlemmar. 
Ungefär 100 medlemmar fi ck mail från mig 
med uppmaning att diskutera handicap. Un-
derlag för att adressera dessa medlemmar 
tog jag fram från golfens IT-system, GIT. 
Denna gång studerade jag alla medlemmar 
som registrerat någon handicap-runda, an-
tingen tävlings- eller sällskapsrunda.  

De som fi ck erbjudande att diskutera sin 
handicap är de som under 2011 haft regist-
rerat resultat på max 30 poäng. Ca 30 med-
lemmar har på detta sätt fått sitt handicap 



S K I L L I N G E T R Y C K E T 21

höjt så att handicap förhoppningsvis bättre 
motsvarar spelstandard och gör att golfen 
blir än roligare under 2012 och framåt.

Även om du inte har några handicap-
rundor för 2011 är du välkommen att kon-
takta mig för en diskussion runt ditt handi-
cap. Målet som golfare är självfallet att bli 
bättre dvs få lägre handicap och att därefter 
kunna spela på denna handicap. 

Handicapregler vid tävling 2012
Vi kommer även 2011 att tillämpa distrik-
tets rekommendationer vad gäller ”aktivt” 
handicap vid alla våra tävlingar på vår 
bana. Dessa regler är:
• För att få pris i tävlingen fordras att minst 
fyra handicapronder är noterade under de 
senaste 12 månaderna. Annullerad rond en-
ligt 10%-regeln räknas.
• Hcp-klass 1 undantas från denna regel.
• Det är spelarens ansvar att bestämmelsen 
efterlevs. Före prisutdelningen kontrolle-
rar tävlingsledningen i GIT att pristagarna 
uppfyller kraven.
• Gäller för såväl singelspel som parspel 
och lagspel.
• För deltagare med ny offi ciell handicap 
gäller regler för ”Tilldelning av offi ciell 
handicap”.

Förbered er gärna under 2012 på att 
SGF till säsongen 2013 kommer att införa 
begreppet ”EGA exakt tävlingshandicap” 
som benämningen på en exakt handicap 
som underhållits genom att registrera minst 
fyra handicapronder under föregående sä-
song, och som godkänts eller justerats un-
der den årliga handicaprevisionen.

 
Nya regler för höjning och sänkning av 
handicap vid sällskapsspel
Spelare kommer att ha möjlighet att föran-
mäla sällskapsronder för handicapjustering 
på två sätt
1. Som tidigare, att till sin medspelare/mar-
kör muntligt meddela att ”jag vill spela en 
Föranmäld sällskapsrond” på första tee 
varefter detta skrivs på spelarens scorekort 
och resultatet registreras i GIT/Min Golf.
2. På en bokad starttid Föranmäla ronden. 
Det kan göras i GIT, Min Golf eller Golf-
terminalen.
Begreppet oanmäld sällskapsrond existerar 
inte längre vare sig i Min Golf eller i GIT.
• Den tidigare regeln om att alltid sänka 
sig vid sällskapsrond som spelats bättre än 
handicap har tagits bort. Bara i förväg an-
mälda rundor kan påverka handicap.
• Gränsen att en spelare max kan höja sig 
2,0 per år under sällskapsronder/tävlings-
rundor avskaffas.
• Det är endast handicapgrupp 2-5 samt 
spelare med klubbhandicap 37-54 som kan 
föranmäla en sällskapsrond.

• Det går att ha fl era föranmälda sällskaps-
ronder samtidigt.
• En föranmäld rond kan klarrapporteras i 
GIT/Min Golf.
• Om det vid överföring av en handicap-
grundande tävlingsrond fi nns en föranmäld 
sällskapsrond där starttiden är passerad 
och resultat ej anmälts makuleras den för-
anmälda sällskapsronden och ”klarrappor-
teras” av systemet som en NR-rond (No 
Return). Tävlingsronden överförs därefter 
och registreras enligt ordinarie rutin.
• Det går att makulera en föranmäld säll-
skapsrond.
• Om ronden makuleras efter att starttiden 
har passerats lagras ronden i handicap-ta-
bellen och visas i handicap-historiken som 
NR-rond (No Return).
• Spelare med klubbhandicap 37-54 kan 
endast sänka sig, aldrig höja sig. Dock re-
gistreras alla ronder oavsett resultat i han-
dicap-historiken.
• En föranmäld sällskapsrond kan endast 
registreras på en person som är registrerad i 
GIT med Golf-ID.

Den så kallade 10 %-regeln för höjning 
av handicap vid tävling registrerad i GIT tas 
bort. Den ersätts av CBA, Computed Buffer 
Adjustment, som beräknas av GIT. Beräk-
ning sker på minst 10 deltagande spelare 
med 26,4 eller lägre handicap (handicap-
klass 1-4). CBA-värdet kan komma att jus-

tera buffertzonerna vid en tävling med följd 
att handicap kan förändras annorlunda än 
vi är vana vid.

Klubbhandicap
Klubbhandicap återinförs 2012. De som 
hade 36+ i handicap vid årets slut har nu 
fått 54. Jag har mailat de fl esta med detta 
nya klubbhandicap och erbjudit förändring 
av klubbhandicap 54. Det kan ju vara så att 
vissa medlemmar hade lägre än 54 innan 
klubbhandicap avvecklades för ett antal år 
sedan. Tillhör du dem som hade lägre än 54 
hör av dig till mig. 

Slopetabeller för klubbhandicap, da-
mer/herrar/alla tees, fi nns på hemsidan 
under ”Greenfee/banan”. Den enkla för 
klubbhandicap är att lika många slag skall 
läggas till ditt klubbhandicap som spelare 
med handicap 36,0 lägger till sitt hcp. T.ex. 
får spelare/dam klubbhandicap 40 som spe-
lar från Tee 49 lägga 8 slag till sina 40 och 
spelar således på spelhandicap 48.

Handicaptavlan
Den handicaptavla som sedan 2010 fi nns 
uppsatt i klubbhuset kommer fortsatt upp-
dateras och fi nns också på hemsidan under 
”Klubbtävlingar”. ●

Bertil Sköld
Regler & Handicap

Hallå golfers! Tony Guelli heter jag och 
är ny ”coach” för Lag 2 i H45! Jag har 
varit medlem sen 2008 och jag trivs jät-
tebra i ”min klubb”! mitt golfi ntresse 
har jag haft sedan 1986 då jag invigdes 
i sporten. Till vardags driver jag en egen 
golfverkstad i Sollentuna, Golfperforman-
ce AB, där utför jag alla typer av reno-
veringar och förbättringar på er utrust-
ning! Jag bygger och säljer kundanpas-
sad golfutrustning, s k ”customfi tting”. 

Som några av er har vet arbetar min 
fru på klubben så det blir en del golf i vår 
vardag! Jag har inför säsongen tagit på 
mig rollen som kapten för Lag 2 i serie-
spel H45, jag ser med tillförsikt fram på 
säsongen 2012, det ska bli jätte kul att 
”coacha” ett lag till seger! Några av er 
kommer att komma i kontakt med mig 
som tävlingsledare på helgtävlingar. Jag 
kommer också ha ett uppdrag att tillsam-
mans med tävlingssektionen arbeta fram 
tävlingssponsorer! Jag ser fram emot en 

trevlig säsong 2012 och hoppas ”mitt 
lag” ska ta oss till en högre division till 
nästa säsong! Ber att få återkomma om 
detta i senare Skillingetrycket. 

Som ett led i min strävan att få ännu 
mer kontakt med sporten genomgick jag 
nyligen SGF högre regelutbildning 2012.
Svinga lugnt! ●    /Tony

Tony Guelli – ny i Idrotts-
kommittén/Tävlingssektionen



Nya handböcker
Golfens regelverk revideras i 4-årscykler 
och inför 2012 gäller nya regelverk. Det 
fi nns därför följande nya handböcker:

• Regler för Golfspel 2012-2015.
• Spel- och Tävlingshandboken 2012-2015.
• Nya amatörregler.
• Nya handicapregler.

Regelboken och Spel- och Tävlingshand-
boken (SoT) fi nns att köpa på golfbokhan-
deln.se för 39 kr resp 155 kr. En vägledning 
till de nya golfreglerna kommer att delas ut 
med Svensk Golf. Spel- och Tävlingshand-
boken kommer också fi nnas på internet via 
www.golf.se/sot. Amatörregler och handi-
capregler kommer att fi nnas tillgänglig via 
golf.se.  En kortfattad vägledning till han-
dicapreglerna kommer också delas ut med 
Svensk Golf. Se annan artikel angående 
handicapregler.

Viktiga regeländringar
Generellt kan man säga att R&A (och 
USGA) har fortsatt på den inslagna vägen 

för de senaste regelrevisionerna även denna 
gång. Det är inga stora ändringar, men en 
del förenklingar och mildare bedömningar 
har införts. Vi tar här upp några av de vik-
tigaste ändringarna.

Defi nition av Adressera bollen – Defi -
nitionerna är en viktig del av golfreglerna 
som ofta överses. Denna defi nition har 
ändrats så att en spelare har adresserat bol-
len bara genom att grunda klubben direkt 
bakom eller framför bollen. Förut var det 
så att ta stansen också var med vid adresse-
ring. Man kan numera alltså inte adressera 
bollen i ett hinder (då man inte får grunda 
klubben i ett hinder).

Regel 12-1 Se bollen, söka efter bollen 
– Denna regel som handlar om vad får göra 
när man leter efter bollen på olika delar av 
banan har skrivits om för tydlighet. Dess-
utom är det numera så att ingen plikt utgår 
vid att rubba en boll som letas efter och är 
täckt av sand (detta gäller på hela banan). 
Däremot är det 1 slags plikt för att rubba 
en boll som letas efter i hinder och antas 
vara täckt av lösa naturföremål, dock får 

man lyfta på de lösa naturföremålen för att 
leta efter bollen.

Regel 13-4 Förbjudna åtgärder i hinder 
– Det är denna regel som säger att man inte 
får kratta i en bunker innan man slår (för 
att inte testa bunkerns beskaffenhet). Re-
geln är nu mildare då den tillåter krattning 
innan man slår om detta görs av omsorg 
om banan och man inte förbättrar sin bolls 
läge. Det är alltså fritt fram att snygga till 
en bunker överallt utom där din boll ligger.

Regel 18-2b Boll rör sig efter adressering 
– Det är numera så att ingen plikt utgår om 
det är känt eller så gott som säkert att spe-
laren inte orsakde att bollen rör sig även om 
detta händer efter adressering. Förut var 
det så att man fi ck plikt oavsett orsak om 
bollen rörde sig efter adressering. Detta kan 
sägas vara en reaktion på bollar som rör sig 
av vind på snabba greener, alltså något som 
händer på större tourer. I så fall skall bollen 
alltså återplaceras utan plikt.

Caddieförbud på juniortävlingar – Det 
fi nns numera inget generellt caddieförbud 
på juniortävlingar, utan en tävling eller täv-
lingsserie kan införa caddieförbud själva. 
SGF kommer att ha caddieförbud för SGF 
juniortävlingar (med undantag för lagtäv-
lingar så som JSM Klubblag). Inom SGDF 
kommercaddieförbudet att gälla på de ju-
niortävlingar som distriktet skriver statuter 
för.

Generella tävlingsregler – Det är nu-
mera alltså bara 2 generella tävlingsregler 
i Sverige och de omhandlar långsamt spel 
och persontransportmedel. Man får alltså 
även i fortsättningen inte spela långsamt el-
ler köra golfbil (utan läkarintyg). ●

Roar Hagen
Regler & Handicap
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Nya Regelverken 
2012-2015

Hej! Jag bor i en villa i Viby som jag lät bygga 1982 och har 
arbetat inom elektronikindustrin (telecom) i Stockholmsom-
rådet. Jag blev pensionär 2011 och tyckte jag kunde bidra till 
Sollentuna GKs verksamhet. Eftersom jag numera har en hel 
del tid över passar det myckett bra. Då det är möjligt tar vi, 
hustrun och jag, husbilen och besöker en hel del golfbanor, 
främst i Sverige. Vi deltar även i en hel del tävlingar anordnade 
av Caravan Club. ●    /Göran

Göran Aspenberg – ny i Idrotts-
kommittén/Seniorsektionen
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Spelar du från rätt Tee?
Av tradition spelar damer från röd tee, det 
vi nu kallar Tee 49, och herrar från gul tee, 
det vi nu kallar Tee 59. I vissa tävlingar som 
KM används blå tee för damer, hos oss kall-
lat Tee 54, och vit tee för herrar, vår Tee 
62.

För damer i allmänhet fi nns inget bra 
alternativ till Tee 49. Jag vet att vissa äldre 
damer tycker att det borde fi nnas ett ytter-
ligare tee som kortar banan och som skulle 
spelas på samma sätt som herrar 75+ kan 
spela från Tee 49 som alternativ till Tee 59. 
Det har vi inte på SoGK ännu men det in-
troduceras sakta på fl era klubbar. Denna 
tee kallas orange tee och hos oss skulle den 
kanske kallas Tee 44.  Ett första steg skulle 
kunna sägas vara nya Tee 49 på hål 17.

För herrar fi nns dock fl era alternativa 
tees men de utnyttjas inte speciellt ofta i 
varken sällskapsspel eller tävling. Tee 49 
för herrar 75+ är ett bra undantag som 
blivit riktigt populärt hos oss. Det visar sig 
dock att slopen inte riktigt hänger med när 
en duktig 75+ fl yttar fram till Tee 49. Han-
dicapen har rasat för några duktiga 75+ 
rejält då de fl ytta fram till Tee 49. Rättvise-
mässigt kan detta lösas genom att alla i en 
klass spelar från samma tee vilket kommer 
att ske på Tisdax och Torsdax.

Ett bra sätt att komma fram till vilket 
tee som passar bäst – utan ”machotankar” 
– är att se hur långt du slår din driver utan 
alltför mycket ”rull”. I tabellen nedan kan 
du se kopplingen mellan normallängden på 
din drive och val av tee för roligare golf. 

 Jag har lånat tabellen från ett initiativ, 
”Tee it Forward”, som USA’s golfförbund, 
USGA, genomför sedan en tid. Initiativet 
strävar efter att göra golfen roligare och 
som en bra bonus också göra spelet snab-
bare. 

Du ser enkelt var våra tees passar in 49, 
54, 59 och 62. En drive på 200 meter på 
fairway är en lång drive och inte så många 
förunnat att slå och ändå har man en bit 

kvar till att spela till green från Tee 59.
Varför blir golf roligare om du väljer 

rätt tee? Jo, om du slår din drive på 160 
meter får du i allmänhet ett fairwayträ el-
ler hybrid för att nå fram till eller komma i 
närheten av green på ett normallångt par-4 
hål. Med ett kortare tee behöver du istället 
många gånger ett mellanjärn eller kortare 
järn för att nå green. Fler chanser till par 
och fl er birdies men naturligtvis färre slag 
från slopen.

Argumentet att det är kul att spela som 
proffsen är inte speciellt relevant eftersom 
vår Tee 62 inte på något sätt motsvarar 
proffsens normala back-tees.
För att komma igång med användningen av 
fl era tees kommer Tisdax, tävlingen för Se-
nior 55+, att använda fl era alternativa tees 
under säsongen inkl Tee 49. Även herrtäv-
lingen, Torsdax, kommer var fjärde vecka 
genomföras från Tee 54. 

Hur kan du då ta reda på hur långt du 
slår med din driver?  Jo, Niclas eller Jonas 
kan hjälpa dig men om du är med på Vårs-
cramblen 1/5 kommer du att live på banan 
kunna mäta längden på din drive på hål 8 
och hål 13. ●

Bertil Sköld

Juniorkommittén kommer även i år att arrangera en enkel ”loppis” med syfte att 
göra det möjligt för alla medlemmar att sälja eller skänka vidare junior-utrustning 
till våra yngre juniorer. Så här har vi tänkt att det ska gå till.

1. Lämna in den utrustning som du eller din junior har ”vuxit ur” på vår ”loppis” 
vid driving-rangen mellan klockan 09.00-10.00 den 2 maj. Märk utrustningen med 
ditt namn och det pris du vill sälja den för. Vi är främst intresserade av juniorklub-
bor och damklubbor, helst bör de inte vara äldre än 10 år. Givetvis kan du också 
lämna in annan utrustning så som golfskor, bagar eller vagnar.

2. Mellan klockan 10-12 kan alla juniorer som behöver nya klubbor eller annat 
komma till rangen och pröva. Våra tränare kommer förhoppningsvis att vara i 
närheten och kan då svara på eventuella frågor om utrustningen.

3. Klockan 12.00 är loppisen över och du hämtar din 
osålda utrustning eller intäkten minus 10% men minst 
10 kronor som  tillfaller juniorkommittén. 

Väl mött, Juniorkommittén, Sollentuna GK.

”Juniorloppis” 
eller klubb-bytar-dag söndagen den 6 maj 

klockan 10.00 – 12.00

Supporterklubbens scramble arrang-
eras i år tillsammans med juniorenas 
Vårscramble. Vi genomför inte en egen 
scramble i år utan väljer att medverka 
i Juniorkommitténs Vårscramble. Det 
är passande eftersom det är juniorerna 
som är supporterklubbens fokus för de 
olika stipendierna vi delar ut. Vill du 
bli medlem i Supporterklubben och bi-
dra till våra ungdomsstipendier betalar 
du minst 100: - till plusgiro 890730-5 
med betalningsmottagare: Sollentuna 
Golfklubbs Supporterklubb.
Årets vårscramble som riktar sig till så-
väl nya som gamla medlemmar, vuxna 
som juniorer, kräver i år inget med-
lemskap i Supporterklubben för delta-
gande. Tävlingen genomförs 1/5. Efter 
prisutdelningen genomförs årsmöte i 
Supporterklubben i klubbhuset. ●

Välkomna! Per Naess, Richard 
Warholm, Stellan Axelsson, Kenneth 
Andrén och Bertil Sköld

Supporterklubben
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Tisdax 2012 
– många nyheter

Tisdax-tävlingarna är öppna för alla gol-
fare, medlemmar såväl som gäster, som är 
födda 1957 eller tidigare. För att få pris i 
en tisdax-tävling ska man, i enlighet med 
klubbens policy, innan tävlingen ha regist-
rerat minst fyra hcp-ronder de senaste 12 
månaderna.

Ibland hör jag medlemmar säga att ”jag 
är alldeles för dålig för att vara med på tis-
dax-tävlingarna”. Helt fel! Vi spelar (oftast) 
i olika klasser efter handicap. Alla kan vara 
med, och alla är välkomna!

På seniorernas höstmöte förra året ge-
nomfördes en enkät som visade att många 
är öppna för vidareutveckling av tisdax-
spelet. Vi kommer därför att göra en hel del 
förändringar i år, som vi kommer att utvär-
dera efter säsongens slut. 

I USA har man testat att låta spelarna 
välja tee inte baserat på kön eller ålder, utan 
baserat på genomsnittlig längd med drivern 
(”Tee-it-forward”-kampanjen). Det ledde 
till både roligare och snabbare spel, tyckte 
en majoritet. Själva kommer vi att börja an-
vända tee 54 (f d  blå tee) en hel del, något 
som vi tror kommer att göra spelet roligare, 
inte minst för många manliga seniorer som 
inte slår så långt. Så slagtävling och poäng-
bogey i samma form som förra året kom-
mer vi att varva med
• slagtävling där alla herrar spelar från tee 54.
• poängbogey där du får fritt välja vilken 
tee du ska spela från. Tanken med slope-
systemet är ju att ju längre bana du spelar, 
desto fl er handicapslag får du, så att du får 
lika många poäng oavsett vilken tee du väl-
jer. Men hur stämmer det för dig? Nu får du 
möjlighet att testa vilken tee du blir vassast 
från! Det blir en separat klass för varje tee. 
Om färre än sex spelare anmäler sig till en 
viss tee fl yttas de till närmaste annan tee.
• tvåmannascramble där alla herrar spelar 
från tee 54. Dessutom spelar vi texas scram-
ble i fyrmannalag som förra året.

För att uppmuntra matchspel ändrar vi 

på Roland Cup en smula. Som förut spelar 
vi två niohålsmatcher, och de som vinner 
bägge sina matcher går vidare till en separat 
stege. Nytt är att vi inte har någon annan 
konkurrerande tävling den tisdagen, och att 
alla som går vidare får pris.

Tre tisdagar spelar vi fyrboll (bästboll), 
och sista gången gör vi det som en inbjud-
ningstävling, där du får anmäla dig med en 
partner från en annan golfklubb. Hittar du 
ingen att bjuda in blir du ihoplottad med en 
annan hemmaspelare.

När det gäller priser och Order-of-Merit 
blir det också förändringar. Vi övergår till 
att använda samma system för OoM som 
damsektionen och torsdax-spelarna använt 
länge. Spelaren med bästa nettoscore (totalt 
alla klasser) får 20 poäng, tvåan 17, trean 
15, fyran 13, femman 12, osv ner till 16e 
plats som ger 1 poäng. Om fl era spelare 
har samma resultat summeras poängen för 
dessa och delas lika. För mer information 
se hemsidan. Par- och lagtävlingar ger inga 
poäng. 

De 30 spelare som t o m  september 
samlat ihop fl est poäng i Order-of-Merit får 
delta i det prestigefyllda Seniormästerska-
pet, och förutom fi na penningpriser tävla 
om titeln Seniormästare 2012 och tillhö-
rande pokal.

Förra året hade vi ackumulerade pris-
pengar som OoM, och delade ut present-
korten på höstmötet. Nu avskaffar vi ”pen-
ningligan” och delar ut priserna direkt. 
Några dagar efter varje tisdaxtävling kan 
vinnarna hämta presentkort i receptionen. 
Startavgiften blir oförändrad, 50 kr.

Klubbmatcher och seriespel i olika for-
mer beskrivs i andra artiklar. Det kompletta 
tävlingsprogrammet kan du redan nu ta del 
av på hemsidan – se Klubbtävlingar – Tis-
dax – Tävlingsprogram. Lycka till med tis-
dax-spelet 2012! ●

Bo Hellgren, Seniorsektionens sekreterare

När du spelar på följande banor gäller 
”Gäst till medlem-pris”.

• Täby GK 
• Bro-Bålsta GK 
• Viksjö GK
• Waxholms GK

På dessa banor är greenfeen 250:- 
• Slite GK   
• Mauritzberg Golf Club 

Varannan tid är bokningsbar och går 
att boka 10 dagar före spel, via 
www.golf.se eller receptionen på tel: 
08-594 709 90. 

Är det fullbokat har ni ändå goda 
chanser att få en tid, då varannan tid 
bokas på plats. Tiderna släpps i tur-
ordning, första lediga på plats tid går 
alltid att boka på plats i receptionen. 
Välkommen!

Greenfee vardag
•  Senior 400:-
•  Junior 200:-

Greenfee lör-sön & helgdag
•  Senior 600:-
•  Junior 300:-

Röd Avgång
•  Måndag-torsdag före kl 11.00 och  
 efter 18.00
 Senior 300:-/Junior 150:-
•  Fredag efter kl 15.00
 Senior 300:-/Junior 150:-
•  Helger mellan kl 11.00-16.00
 Senior 500:-/Junior 250:-
•  Helger efter kl 16.00
 Senior 300:-/Junior 150:-

Gäst till medlem
Rabatten  ”Gäst till medlem” kan nytt-
jas när medlemmen är personligen 
närvarande vid incheckning, annars 
utgår ingen rabatt.
•  Vardagar 
 Seniorgäst 300:-/Juniorgäst 150:- 
•  Helgdagar 
 Seniorgäst 400:-/Juniorgäst 200:-
•  Helgdagar efter kl 16.00 
 Seniorgäst 250:-/Juniorgäst 125:-
 (Max 3 gäster per person)

9-håls greenfee
•  Senior 300:-/Junior 150:-

Greenfee 2012

Greenfeeutbyte
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MER MEDLEMSKAP

Spela fritt på 

Sollentuna GK,

Bro Bålsta GK och

Täby GK för 2.500:-

+ din ordinarie 

årsavgift.

Erbjudandet gäller

endast ordinarie 

fullbetalande

medlemmar i

respektive klubbar.

Det finns endast 

50 stycken ”Mer

medlemskap” per

klubb.

Sollentuna GK

Bro Bålsta GK 

Täby GK 

Vi fortsätter med Running Eclectic till för-
mån för Världens Barn även 2012. Några 
smärre förändringar av tävlingsbestämmel-
serna görs. De kompletta fi nner du på hem-
sidan under Klubbtävlingar.

Nyheter för i år är
• Egna juniorklasser för fl ickor och pojkar 
beroende på deltagarantalet. Startavgiften 
är 10:- för juniorer där 50% går till Värl-

dens Barn och 50% går till prispotten.

• Startavgift för övriga som 2011, nämli-
gen 20: - där i år mer går till Världens Barn 
och mindre till prispotten (75% respektive 
25%)

• Resultat presenteras varje vecka på hem-
sidan och varannan vecka i klubbhuset. ●

Bertil Sköld

Running Eclectic till 
förmån för Världens Barn

Jag är ny medlem i klubben, men har 
under åren hunnit med många rundor 
på Sollentuna GK. Dels på grund av 
att det passar mig väl geografi skt, jag 
bor i Sollentuna/Töjnan, men främst 
för att jag tycker mycket om banan.

Parallellt med mitt yrke, inom be-
manning och rekrytering, har alltid 
idrott och föreningsliv spelat stor roll 
för mig. Det mesta av min privata tid 
investerar jag i att följa idrott och ut-
öva själv – jag älskar det idrotten och 
tävlingsmoment ger. Endorfi nkickar, 
gemenskap och att själv och tillsam-
mans med andra sträva efter uppsatta 
mål!

Jag kommer från början från 
Växjö och har spelat mycket fotboll (i 
väldigt mycket yngre dagar såklart...) 
och också, något som förpliktigar 
när man kommer från Växjö, spelat 
mycket tennis. Tennisen är något som 
jag fortfarande håller i, men det som 
sedan 15 år tagit över min fokus är 
golfen. En bekant sa någon gång att 
”jag undrar vad man skulle göra om 
man fi ck ett helt år ledigt”, för mig är 
det inget svårt alls – jag skulle spela 
golf varje dag!

Att tävla inom golf har för mig 
hitintills handlat om företags- och 
nätverkstävlingar och givetvis vid 
varje runda jag går ut. Min ambition 
med att gå in som medlem i år är att 
få möjlighet att delta och ingå i fl er 
tävlingsforum – klubbtävlingar och 
förhoppningsvis kanske också repre-
sentera klubben i seriespel framöver. 
Jag ser fram emot mitt golfår som 
medlem i Sollentuna GK och jag ser 
fram emot att få vara med och bidra 
till verksamheten som ny medlem i 
Idrottskommittén! ●   /Malin

Malin Brolin – ny i 
Idrottskommittén/
Tävlingssektionen
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Vad är det som händer?
Ända upp i dryga femtioårsåldern var jag 
kärnfrisk. Behövde aldrig besöka läkare. 
Nåväl, kanske några informella besök hos 
farsan eftersom han är läkare.
– Lägg dig i tid och drick mindre sprit sa 
farsan.

Det spelade ingen roll om jag hadeont 
i halsen eller ett krånglande knä. Farsans 
råd var alltid detsamma och det funkade. 
Numera är det tyvärr annorlunda. Diabe-
tes, ryggont och värkande axel. Springer titt 
som tätt till läkaren, sockerkontroll, ögon-
kontroll, fotvård och sjukgymnast är stan-
dard. Tur att det fi nns högkostnadsskydd. 
Annars skulle jag inte ha råd att ta några 
bet på Torsdax.

Ryggont skyller jag på Herkules, vår 
katt. Herkules och jag är ”radisar” för vi 
bor i radhus och är radarpolare.

När jag lägger mig är Herkules antingen 
ute eller ligger snyggt och prydligt hopkurad 
i ett sänghörn. När jag vaknar ligger Her-
kules utsträckt i nittio graders vinkel mitt 

i sängen. Jag hittar mig själv ringlade som 
en orm med halva kroppen utanför sängen. 
Tur att jag är så stark i bålen annars hade 
jag hamnat på golvet. Självklart tar ryggen 
stryk. Jag ska tala allvar med Herkules, 
kanske kan han tänka sig att åtminstone 
ligga i samma riktning som jag?

Allt ovan går nog att hantera. Då 
är det betydligt värre med min yips. 
En ohygglig mental sjukdom. Jag 
kommer aldrig att glömma när 
jag drabbades av yips. Det 
var 4:e hålet på Kungsäng-
en en SummerTour. Jag 
hade en 10-meters-putt 
som jag slog fyra meter 
vid sidan om koppen. 
En gång är ingen gång 
tänkte jag, men elän-
det fortsatte. Korta 
puttar var inget pro-
blem, men långa...   

Som tur var träf-
fade jag Faldo Bohlin på puttinggreen 
några dagar senare. Han rekommenderade 
pissgreppet eller clougreppet som det kall-
las på fi nare språk. Lyckligtvis funkar det 
hyfsat. Men jag blir aldrig den puttare jag 
en gång varit. På sjuttiotalet var jag tillsam-
mans med HIB47 Bejhed en av klubbens 
bästa puttare. 

Än värre är det med chippning. Det 
går inte alls om jag inte har whisky i ba-
gen. Ligger bollen på hård lera och jag ska 
chippa över en bunker stiger pulsen till 150, 
det snurrar i huvudet, ingenting fungerar. 
Antingen upptitt och bollen går femtio me-

ter förbi fl aggan eller också en grävning och 
bollen studsar ner i bunkern.

Spikrak Jansson känner till mina pro-
blem och erbjöd en lektion i chippning. 
– Jag ska visa dig hur man gör, sa Spikrak. 
20 minuter senare sa samma Spikrak: 
– Det var värre än jag trodde.

Hos www.twoputtbirdie.se förmedlar 
vi klubbor. En dag kom det in en 

chipper. Ett tag var jag sugen 
på att själv köpa den. Men 
där går ändå gränsen. Är man 
en respekterad golfare har 

man inte en chipper i ba-
gen. Det är lika förbjudet 
som bollhåv.

På måndagskväl-
lar sänder SVT Fråga 
doktorn. Vet inte riktigt 
varför jag tittar på det 

men förmodligen beror 
det på min nyinförskaffa-

de Iphone. Jag brukar kolla 
på nyheterna som föregår Fråga 

doktorn och eftersom en Iphone klarar av 
det mesta fi nns ingen anledning att resa sig 
från soffan. 

Noterar att Fråga doktorn behandlar 
många folksjukdomar men inte den folkli-
gaste av dem alla, nämligen yips. Det fi nns 
över 500.000 licensierade golfare, säkert 
100.000 av dessa lider av yips. Måste vara 
en av Sveriges vanligaste sjukdomar.

Varför pratas det aldrig om yips hos 
Fråga doktorn? Jag ringde till SVT.
– Hej, jag heter Björn Collert och undrar 
varför ni aldrig talar om yips i era pro-

Kållerts kåseri

Yips
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gram?
– Va, yips? Vad talar du om? 
– En folksjukdom som företrädesvis drab-
bar golfare.
– Ojdå, det låter allvarligt.
– Ja mycket. Jag skulle vara tacksam om ni 
hittar en lösning på sjukdomen.
– Kanske det, men då måste vi hitta några 
patienter.
– Ni hittar många på Sollentuna GK. Fråga 
de som har fyllt 50 så har ni 50% chans.

Därmed har ni chansen att vara med i 
TV. 

Sista satsningen
I läsande stund har jag inte långt kvar till 
min 55-års dag. Kanske är årets säsong sis-
ta chansen att bli den elitgolfare jag alltid 
drömt om. Ska göra en ordentlig satsning. 
Årskort på rangen är en självklarhet, att an-
lita en mental tränare för att få bukt med 
yipsen är ännu mer självklart.

Men framförallt handlar det om att bli 
asocial. Jag har tidigare varit alldeles för so-
cial. Stått på rangens ”hylla” och låtit mig 
trakasserats av alla möjliga galningar som 
sitter i soffan och bara häcklar. I år ska jag 

ställa mig längst bort mot Stäketvägen så 
jag får vara ifred. 

Jag kommer inte heller att tillbringa tid 
i restaurangen bland alla öldrickande tok-
dårar. Ska bli skönt att slippa höra alla då-
liga sexskämt och andra usla storys som jag 
hört 100 gånger tidigare. 

Eftersom mitt ölintag tidigare varit täm-
ligen rikligt drabbar dessvärre min restau-
rangfrånvaro vår nya krögare. Men lugn 
Jimmy, det fi nns gott om törstiga medlem-
mar så du behöver inte vara orolig.

Nej, istället ska jag vässa närspelet på 
korthålsbanan. Där störs jag inte av skrä-
nande och öltörstande Torsdax-golfare. De 
orkar inte lämna restaurangen, möjligvis 
hasar de ner för backen och slår en halv 
hink på rangen. 
    
Björkarna
Till min förvåning står björkarna kvar till 
vänster om 18:e fairway. Jag har nu skrivit 
om dessa eländiga björkar i de senaste fem 
numren av denna tidning. Finns det inte 
längre någon respekt för oss skribenter? 
Försvinner våra åsikter ut i rymden? 

Kanske ändå inte. I samtal med vår ban-

chef, Claes Nilsson, medgav denne att björ-
karna är malplacerade. Alltid en början. Å 
andra sidan sa Claes också att björkarna 
avverkning inte har högsta prioritet. Han 
lovade i alla fall att en framtida avverkning 
inte görs utan min medverkan. Han kan 
till och med tänka sig en mindre ceremoni. 
Härligt.

Många hävdar att min aggression mot 
björkarna beror på att jag brukar slå mina 
drives in i desamma. Naturligtvis nonsens, 
jag har mycket bättre ”poff” än så. I sådana 
fall skulle jag angri-
pa tallarna 100 me-
ter längre fram.   

Normalt brukar 
jag avsluta mina 
artiklar med: –Väl 
mött på golfbanan. 
Det kan jag inte göra 
i år eftersom jag tän-
ker gå min egen väg. 
Men jag önskar er 
alla en trevlig golf-
säsong. ●

  
bjorn.collert@telia.com 

SoGK seriespel 2012
Förutom deltagande i elit- och juniorserie-
spel i Stockholm representeras SoGK under 
året av 19 lag i distriktets seriespel för da-
mer och herrar. 

Damerna deltar i kategorierna D22, 
D50, D60 och D70. Herrarna deltar i kate-
gorierna H35, H45, H55, H65, samt H75 
enligt nedan. Nedan fi nns information om 
antal lag i varje kategori, spelform samt 
namn på lagledare för respektive lag. Hur 
många spelare som ingår i ett lag vid ett 
speltillfälle varierar mellan kategorier och 
spelform.
•  D22 matchspel – två lag, lagledare: 
 Kristina Schölin/Carina Hellströmer.
•  D50 matchspel – två lag, lagledare: 
 Kristina Schölin/Karin Björk.
•  D60 matchspel – tre lag, lagledare: 
 Kerstin Anderson/Barbro Andersson/
 Annelie Elnerud.
•  D70 matchspel – ett lag, lagledare: 
 Barbro Mörck.
•  H35 matchspel – två lag, lagledare: 
 Mathias Österdahl/Mathias Österdahl.
•  H45 matchspel – två lag, lagledare: 
 Peter Westerling/Tony Guelli.
•  H55 matchspel – två lag, lagledare: 
 Lars-Olof Anderssson/Björn Collert.
•  H55 slagspel – ett lag, lagledare: 

 Thomas Leijon.
•  H65 slagspel – två lag, lagledare: 
 Bertil Sköld/Bertil Sköld.
•  H65 matchspel – två lag, lagledare: 
 Bertil Sköld/Bertil Sköld.
•  H75 slagspel – ett lag, lagledare: 
 Lars Arnesson.

Hur det gick för våra serielag 2011 kan 
ni ta del av i Skillingetrycket nr 4, 2011. På 
distriktförbundets hemsida (www.sgdf.se) 
fi nns mer information om seriespelet, under 
rubriken Tävling.

Varje lagledare har fått de gemensamma 
regler som klubben har fastställt för delta-
gande i seriespel 2012, samt underlag rö-
rande vilka kandidater som hcp-mässigt 
borde kvalifi cera för spel. Den som kän-
ner sig manad är välkommen att höra av 
sig till respektive lagledare. Kom dock ihåg 
att lagledarna ensamma ansvarar för att ta 
ut spelare till lagen, och naturligtvis likaså 
laguppställning inför speltillfället.

Jag vill passa på att önska alla lag och 
lagledare lycka till 2012. Det är roligt att 
spela seriespel. Det är ännu roligare när vi 
vinner. Kämpa! ●

Mathias Österdahl 
Idrottskommittén

Niclas och Jonas grundutbildar under 
en säsong 50-100 nya golfare inom 
ramen för Grönt Kort. Majoriteten 
av dessa nya 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 rundor är mest 
av allt att faddern förmedlar golfe-
tikett och golfvett till de nya. Om vi 
i klubben kan erbjuda faddrar som 
åtar sig att vara med på dessa fadder-
rundor, utan att spela, ökar vi säkert 
sannolikheten för att de nya golfarna 
skall bli intresserade av att gå med i 
just vår klubb. 

Klubben behöver alltså din insats! 
Bli fadder 2012 och teckna dig för 
två fadderrundor och du får en green-
feebiljett efter genomförda fadder-
rundor att använda under säsongen. 
Kontakta Niclas Björnsson. ●

Niclas Björnsson 
golfansvarig

Bli Fadder 
på SoGK!
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Juniorkommittén JK
Lars-Göran Larsson
Mats Ahlberg
Jannis Anastasiadis
Erik Brunell
Jesper Günther
Birger Hammar
Magnus Holmlund
Yvon Holmlund
Roger Holmström
Erik Kring
Tina Larsson
Anna Ljunggren
Rolf Ljunggren
Bengt Lundgren
Henrik Modig
Göran Nilsson
Peter Ryd
Marie Strandberg
Mikael Thiel

Idrottskommittén IK
Bertil Sköld, Ordförande

Ordförande i damsektionen 
– Carina Hellströmer
Ordförande i tävlingssektionen 
och dess ledamöter – Ingemar 
Swedén, Björn Collert, Malin 
Brolin, Tony Guelli
Ordförande i regel- & handi-
capsektionen och dess ledamö-
ter – Bertil Sköld, Roar Hagen
Seriespelsansvarig 
– Mathias Österdahl
Klubbens kansliansvarig 
– Evalena Guelli

Regel- & Handicapsektionen 
RHS
Bertil Sköld, Ordförande
Roar Hagen

Bankommittén BK
Claes Nilsson, Ordförande
Eila Sandström
Roger Lindgren

Fredrik Söderström
Tomas Öman, greenkeeper
Anders Hegardt, banarbetare
Mikael Andersson, banarbetare

Tävlingssektionen TS
Ingemar Swedén, Ordförande
Björn Collert
Tony Guelli
Malin Brolin

Damsektionen DS 
Carina Hellströmer, 
Ordförande
Marianne Waldemarsson
Mia Holm
Maria Danielson

Fastighetskommittén FK
Erik Barkman, Ordförande
Stellan Axelsson
Karl-Henry Gidbark

Utbildningssektionen US
Bertil Sköld 

Elitkommittén 
Kenneth Andrén, Ordförande
Niclas Björnsson, dam-/herrelit
Gustaf Swedén, 
Sthlmsserien herr

Seniorsektionen SS
Bertil Sköld, tf  Ordförande
Bo Hellgren, sekreterare
Ulf Aronsson
Sylvia Aronsson
Lars-Olof Andersson
Göran Aspenberg

Valberedningen
Åke Fredriksson
Björn Collert
Barbro Mörck
Kristina Schölin

Kommittéer och ledamöter 2012

Former för slagspel 
respektive matchspel

Ni känner alla till det svenska ordspråket 
”Kärt barn har många namn”. Det är också 
i högsta grad tillämpligt på vissa spelformer 
inom golfen. I listan nedan ser ni de spelfor-
mer som fi nns defi nierade i golfens regler.

SLAGSPEL 
Individuell – En tävling i vilken varje täv-
lare spelar för sig.
Foursome – En tävling i vilken två tävlare 
spelar som partners och spelar en boll.
Fyrboll – En tävling i vilken två tävlare spe-
lar som partners och var och en spelar sin 
boll. Deras lägsta score är deras score på 
hålet. Om den ene partnern inte hålar ut på 
ett hål, utgår ingen plikt.

MATCHSPEL 
Singel – En match där en spelare spelar mot 
en annan spelare.
Threesome – En match där en spelare spe-
lar mot två andra spelare, och vardera si-
dan spelar en boll.
Foursome – En match där två spelare spelar 

mot två andra spelare, och vardera sidan 
spelar en boll.
Treboll – Tre spelare spelar en match mot 
varandra och var och en spelar sin egen boll. 
Varje spelare spelar två skilda matcher.
Bästboll – En match där en spelare spelar 
mot den bästa av två spelares bollar eller 
mot den bästa av tre spelares bollar.
Fyrboll – En match där två spelare spelar 
sin bästa boll mot den bästa av två andra 
spelares bollar.

Lägg speciellt märke till att Bästboll är en 
matchspelsform medan Fyrboll kan spelas 
både som match och slag.

I herrarnas seriespel/match spelas en va-
riant av Treboll med fyra spelare där varje 
spelare spelar tre skilda matcher. Den har 
inget eget namn men kallas defi nitivt inte 
fyrboll som ni ser av defi nitionerna. När 
två, tre eller fyra spelare spelar tillsammans 
betecknas detta 2-boll, 3-boll och 4-boll. ●

Bertil Sköld

Jag är 67 år gammal och gift med Syl-
via. Jag har spelat golf sedan 27 år 
tillbaka. Började spela i Almunge GK, 
där jag var medlem i 11 år, vilket var 
kötiden i Sollentuna GK på den tiden. 
Jag har medverkat i klubbens serielag 
dels i H55 och dels i H65. Jag kan nog 
påstå att jag är en av medlemmarna 
som nöter mest på banans gräs då 
jag spelar ett antal gånger per vecka 
●    /Ulf

Ulf Aronsson – ny 
i Idrotts-kommittén/
Seniorsektionen



S K I L L I N G E T R Y C K E T 29

Under en följd av år har vi på SoGK an-
passat tävlingsutbudet till efterfrågan och 
tycker vi fått till ett utbud av färre tävlingar 
som dock attraherar många medlemmar/
gäster. Vissa av dessa tävlingar som ”Bol-
lar på rymmen” kräver dock ganska många 
starttider vilket naturligtvis påvekar möjlig-
heten att spela golf för icke tävlande. Under 
2011 blev beläggningen under några helger 
alldeles för stor. Varannan helgtid var t.ex. 
bokad för tävling under september 2011 
och trots detta fi ck inte alla spela ”Damer-
nas Tjuv”. Inför 2012 har Idrottskommit-
tén/Tävlingssektionen därför gjort en del 
förändringar av tävlingsprogrammet. De 
viktigaste är;
• Klubbmästerskapen har samlats till en 
KM-vecka (4-11 augusti). Veckan inleds 
med KM Foursome 4/8 och avslutas med 
KM Herrar/Damer fi nal 11/8. Denna lör-
dag genomförs också ”KRÄFTGOLFEN” 
för övriga medlemmar/gäster med ICA 
Edsberg som sponsor. Vi startar kräftgol-
fen först och det ger alla möjlighet att följa 
slutdramatiken i KM Damer och Herrar. 
Prisutdelning med middag (gissa menyn!) 
och andra festligheter avslutar KM-veckan 
på lördag kväll. Detta är en modell som jag 
verkligen hoppas på. Att de som vill vara 
med i KM känner att det kan vara värt en 
semesterdag eller två. Jag tror att det kom-
mer att bli en toppenvecka!
• ”Damernas Tjuv” tidigareläggs något till 

sista lördagen i juli. Genom fl ytten får vi en 
jämnare beläggning av tävlingar och avlas-
tar den populära golfmånaden september.  
Detta kanske inte passar alla eftersom vi 
fl yttar till en tid då många har semester. Ger 
å andra sidan en bra möjlighet att bjuda in 
några andra semestrande bekanta på en kul 
tävling på Sollentuna Golfklubb! Första 
start vid 12-tiden och öppet för 58 par så 
alla som vill spela skall denna gång få plats 
i startfältet. 
• Torsdax- och Onsdaxfi nalerna spelas sista 
torsdag i september respektive sista onsdag 
i augusti.  
• Supporterklubbens Scramble har samord-
nats med Juniorernas Vårscramble.
• Seriescramblen för de som deltagit i serie-
spel under året genomförs 7/10 för att inte 
belasta banan i september.

Totalt innebär detta att beläggningen 
under helger pga tävlingar minskar från 
24% till 13% och speciellt i september från 
54% till 14%. Vi hoppas att tävlingsverk-
samheten genom detta skall behålla sin po-
pularitet samtidigt 
som vi ökar tillgäng-
ligheten för de som 
inte vill tävla.  ●

Väl mött under täv-
lingssäsongen 2012!

Ingemar Swedén

Tävlingar på SoGK!

Kortfattat tävlingsprogram 2012. Av-
ser klubbtävlingar under helger samt 
några andra som påverkar lite mer. 
OBS! Mindre ändringar kan komma!

MAJ
Tisdag 1 Vårscramble
Lördag 5 Bollar på rymmen! 
  – Par 54!

JUNI 
Onsdag 6 Nationaldagen 
  – Den Lilla Röda 
Söndag 10 Skandia Cup klubbkval 
Lördag 30  Turkiet Golf Cup

JULI
Lördag 28 Damernas Tjuv

AUGUSTI 
Onsdag 1 Ladies Invitation
Torsdag 2 SGDF Rockie Tour
Lördag 4 KM Foursome H/D
Måndag 6 KM H35 
Måndag 6 KM H45 
Tisdag 7 KM H55 
Tisdag 7 KM D50/D60
Tisdag 7 KM H65
Tisdag 7 KM H75
Onsdag 8 KM H65 fi nal 
Onsdag  8 KM H75 fi nal 
Fredag 10 KM D21 
Fredag 10 KM D22 
Fredag 10 KM H21
Fredag 10 KM Herrar
Fredag  10 KM Damer
Lördag 11 ICA’s kräftgolf 
Lördag 11 KM Damer
Lördag 11 KM Herrar
Lördag 11 KM-FEST
Söndag 26 CERVERA TROPHY

SEPTEMBER
Lördag 1 Klubbfesten   
Onsdag 5 Onsdaxfi nal Order of   
  Merit – DAMER
Söndag 9 Två Generationer
Lördag 15 Funktionärsgolf
Söndag 23 Junioravslutning
Torsdag 27  Torsdaxfi nal Order of 
  Merit – HERRAR

OKTOBER
Lördag 6 FINALRUNDAN   
  TIMBERLAND 
Söndag 7 SERIESCRAMBLE

TÄVLINGS-
PROGRAM 

Vi söker efter glada medlemmar som vill hjälpa till en eller fl era dagar under sä-
songen 2012. Arbetspassen är mellan 08:00-12:00 lördagar & söndagar, det går 
bra att skriva upp sig för en eller fl era dagar. Arbetsinsatsen är ideell men lunch 
och fi ka utlovas.

Att vara golfvärd på Sollentuna Golfklubb innebär att välkomna klubbens gäs-
ter och medlemmarvid första tee, vara behjälplig vid frågor och sprida en positiv 
känsla till spelarna innan rundan.

Har du en positiv personlighet och ett glatt humör och 
dessutom vill vara med och skapa framtidens Sollentuna 
Golfklubb, tveka inte på att höra av dig till kansliet 
för att boka upp dig på ett eller fl era arbetspass.

Fredrik Heinmets, Klubbchef

Vi söker 
efter glada 
golfvärdar



Skillingegården, 192 77 Sollentuna. Telefon 08-594 709 95. 

Nya medlemmar i Sollentuna GK 2012
Juniorer 
Adrian Brun
Oscar Croon
David Forslund
Markus Fridström
Lukas Granath
Adam Hansson
Joel Larsson
Martin Lindqvist
Gustav Lundén
Alex Pergeman
Axel Roman
Axel Stubbing
Markus Swegmark
Wilhelm Swegmark
Victor Sylvèn
Carl Tjäder
Christian Werleus Sjöblom
Anna Vestling
Alfred Åkesson

Seniorer 
Hans Alpsjö
Jannis Anastasiadis
Henrik Andén
Richard Andersson
Else-Maj Andersson
Per Ankerton
Thomas Ankerton
Kjell Anvreten
Per Arnberg
Anita Aspenberg
Rolf Aspenberg
Sebastian Asterot
Firooz Azam
Catrin Backman
Olle Beckérus
Per Bendrik
Lena Bernell
Annika Bernström
Arne Bernström
Åsa Boström
Malin Brolin
Rickard Brolin
Tore Bäcklund
Eva Christina Cederlöf
Michael Christensson

Sven Christiansson
Maj Christiansson
Christofer Clasaeus
Johan Edlund
Bo Ehlin
Kerstin Ehlin Gure
David Ehrenstråhle
Tomas Ehrenstråhle
Thomas Ensgård
Margareta Ericson
Roland Ferngren
Christer Fjellman
Anna-Lena Fjellman
Mattias Forsberg
Johan Fransson
Mattias Fridström
Simon Fungdal
Stefan Geilert
Stefan Granath
Olof Granemar
Jan Granström
Madeleine Gravell
Anders Gravell
Lars Grengmark
Lena Grottell
Mikael Gudmundson
Conny Gustafsson
Eva Haag
Tommy Haag
Bernt Haakull
Åke Hallin
Lars Hammar
Göran Hansson
Mats Hedqvist
AnnMarie Hellman
Jan Hellman
Petter Hellström
Lotta Hellström
Karin Henriksson
Micael Hjelm
Tomas Holmquist
Mikael Hugsen
Tomas Hård
Johan Härner
Patric Hörnqvist
Anders Jakobsen
Andreas Janson

Jesper Jelvin
Kenneth Johansson
Jakob Järnblad
Erkki Kallvikbacka
Monica Kallvikbakka
Håkan Karlsson
Albert Karlsson
Johan Kjellberg
Inga Kjellberg
Eva Kjellin
Hans Krüger
Anders Larsson
Ingemar Larsson
Hans Larsson
Per Lennerman
Martin Lennermark
Martin Lindstaf
Mona Lindström
Kristin Linfeldt
Elisabeth Ljungberg
Monica Lundberg
Lennart Lundberg
Gunilla Lundqvist
Lena Majling
Björn Majling
Johan Malm
David Malmström
Henny Jeanette Mathisen
Stefan Mattsson
Patrik Mattsson
Torbjörn Mattsson
Christer Mattsson
Kurt Maxé
Susann Moberg Granström
Björn Nieminen
Fredrik Nildén
Carina Nildén
Karl Niltén
Marie Nordlin
Peter Nordqvist
Camilla Norell
Fredrik Norling
Jonas Nyström
Carl Johan Näsmark
Mats Olsson
Christian Osin
Jenny Palmgren

Jörgen Palmgren
Daniel Pergeman
Håkan O. Persson
Kenny Petersson
Kurt Pettersson
Eva Rehnberg
Jan Rensberg
Filippa Revestam
Stefan Revestam
Inger Ridefelt
Jan Ridefelt
Mårten Rignér
Isabelle Roux
Karin Runow
Wolfgang Sagmeister
Maria Seefried
Marie Seger
Peter Seger
Torbjörn Steijer
Ebba Swegmark
Gunilla Svensson
Claes-Göran Sylvén
Rasmus Sällman
Eleonor Tejbrant
Inga-Lill Thorn Hammar
Torben Thörnberg
Jens Thörnberg
Paul Tolj
Lars Ulfward
Helena Walker
Patrik Wallin
Sonny Van Pooijen
Klas Wase
Christopher Wermin
Fredrika Westerlund
Mattias Westerlund
Hans Vestling
Lise-Lotte Vestling
Peter Westman
Gerth Widinghoff
Christoffer Wincrantz
Andreas Wincrantz
Jonas Winther
Mia Woll
Marie Åhfeldt
Kristina Åkerstrand
Marie Åkesson


