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Ordförande har ordet 
Idag har jag åkt skidor och det känns avlägset med golfsäsong, även om jag vet att 
öppning av banan att är väldigt nära förestående. Går allt vägen så blir det en 
rekordtidig öppning i likhet med förra året och det ser fantastiskt fint ut på banan tycker 
jag.  

Samtidigt är vi i slutfasen för ett styrelseår, mitt första år som ordförande. När jag 
pratade med valberedningen för ett år sedan om jag kunde tänka mig att ta på mig 
uppdraget, så var jag tydlig med att jag i så fall skulle bli mycket beroende av alla 
andras insatser. I första hand för att det var en ny roll för mig men också för att jag, 
liksom många andra ideellt arbetande, har begränsat med tid att lägga ned. 

Samtidigt tänkte jag att jag ville låta personalen få mer utrymme att ta ansvar för den 
operativa delen av vår verksamhet. Caroline Holmblad var nytillträdd i rollen som 
klubbchef och min önskan var redan innan detta var klart, att vår fasta organisation 
skulle vässas och successivt ta över uppgifter som styrelsen varit allt för delaktiga i 
under många år.   

Jag sa även att jag ville att vi skulle fokusera på en fortsättning av det arbete som 
inleddes 2013 med att bringa mer reda på torpet. Jag tänkte inte heller att vi 2014 
skulle sjösätta några nya stora projekt, snarare satsa på fler mindre projekt och se till 
att slutföra dem.  

Även under 2014 har det funnits en ganska trist ”back log” från förra klubbledningen att 
fortsätta att ta hand om. Allt blir bättre och frågorna blir färre. Personalen hittar hela 
tiden sätt att förbättra våra rutiner och utveckla vår verksamhet. Jag är verkligen både 
glad och stolt över att vi kommit så långt som vi gjort. Caroline har med stöd av 
samtliga i personalen tagit ett mycket stort ansvar för denna utveckling. En stor eloge 
till er alla för fina insatser där ni visar på stor kreativitet och energi. Jag hoppas att ni 
också känner er stolta över det vi uppnår. Även om fler utmaningar väntar så utgår vi 
från en stabilare grund.  

Förutom det uppenbara, en bana av god kvalitet, så är frågan om tillgänglighet något 
som vi måste fortsätta att prioritera framöver. Vill vi få ner medlemsomsättningen  
måste vi givetvis få våra medlemmar att trivas. De åtgärder vi genomfört är steg i rätt 
riktning men vi behöver även fortsatt vara vaksamma på hur vi medlemmar upplever 
tillgängligheten. Här kommer er input vara värdefull för styrelsen. En given fråga till er 
är, hur många medlemmar bör vi egentligen vara?  

När vi nu gör bokslut för 2014 så pekar resultatet mot ett litet överskott. Det är klart att 
jag skulle ha velat se ett större överskott men vi måste också ge vår nya klubbledning 
chansen att utvecklas. Med än bättre uppföljning blir vi bättre på att fatta affärsmässiga 
beslut i verksamheten. Intäkterna från shopen fortsätter växa och marginalen är fortsatt 
bra. Vi är också bättre på att bedöma till vilket pris vi är beredda att sälja vår bana till 
greenfeegäster och företag. Jag ser hellre att vi har något färre gäster som betalar 
rimliga avgifter men att de också ska känna sig välkomna och väl omhändertagna. Vi 
behöver inte ”köpa oss in” hos golfarna utanför vår klubb. Vi satsar också på utbildning 
av personalen och det kommer att ge resultat över hela fältet. 

Jag visste att mina egna förväntningar och krav på mig själv var höga. Jag ville 
fortsätta det lagarbete som styrelsen utfört under Bosse Cederbergs ledning.  Vi skulle 
fortsätta att ta saker och ting på allvar och tänka till efter bästa förmåga. Vi skulle vara 
framsynta och sträva efter att förstå vår omvärld. Vi skulle fortsätta utveckla en modern 
klubb som möter nya krav och förändringar. 
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Det finns nog inget riktigt bra sätt att mäta hur väl vi lyckas med dessa föresatser. Vi får 
lyssna till er och lyssna på oss själva. Och fortsätta ställa oss själva frågan, är detta det 
bästa vi kan?  

Från dig fortsätter jag att förvänta mig konstruktiv kritik och feedback. Och ser du något 
som vi behöver lösa, hugg i och hjälp till. Det här kommer aldrig bli bättre än vad vi gör 
det till. Med detta är jag övertygad om att förutsättningarna för verksamheten på 
Sollentuna GK är fantastiska. 

Roger Lindgren, Ordförande Sollentuna Golfklubb 

PS. Vår personal lägger ett mycket tidsödande arbete på att försöka få in avgifter från 
alla medlemmar, långt efter förfallodagen den sista januari. Jag tycker inte vi kan hålla 
på så här ett år till och jag kommer be styrelsen att se över instruktionerna hur detta 
skall genomföras. DS. 

 

Klubbchefen informerar 

Nya medlemmar - först och främst vill jag hälsa nya medlemmar välkomna till 

Sollentuna Golfklubb! Vi har sedan december 2014 registrerat 50 nya medlemmar. 
Hälsar även ”gamla” medlemmar välkomna till säsongen 2015! 

Kontaktuppgifter - då vi kommunicerar det mesta via mail och nu även skickar 

årsavgiften på det sättet, är det viktigt att vi har rätt uppgifter registrerade. Vi ber er 
därför vara noga med att hålla era kontaktuppgifter uppdaterade. Antingen ändrar ni 
själva via Min Golf, på golf.se, eller så hjälper vi gärna till. 

Greenfeesamarbete - i dagsläget har vi klart med 5 klubbar som vi kommer  att ha 

greenfeesamarbete med 2015. Bro-Bålsta, Troxhammar, Täby, Viksjö och Wäsby 
golfklubbar. Greenfee och bokningsregler varierar mellan klubbarna, så vi hänvisar till 
respektive klubbs hemsida när det är dags att boka.  

Facebook & Instagram - ni vet väl att vi finns både på Facebook & Instagram. Gilla 

vår facebooksida för att ta del av information och fina erbjudanden. Följ oss även på 
Instagram (sollentunagk) där vi lägger upp bilder från den dagliga verksamheten.  

Mermedlemskap - för dig som verkligen gillar att spela mycket golf! Mermedlemskapet 

innebär att du som fullt aktiv i respektive klubb kan uppgradera ditt medlemskap och få 
tillgång till 3 banor med samma bokningsrättigheter som en medlem. 
Mermedlemskapet kostar 3 000: -. Ännu finns ett antal mermedlemskap kvar att 
teckna.  

Städdag - lördag 28 mars bjuder vi in alla medlemmar till årets städdag mellan 08.30-
11.30. Denna vårstädning är guld värd för vår bana. Tillsammans hjälps vi åt att kratta 
löv, ta bort nedfallna grenar, snygga till i rabatter och andra tilldelade uppgifter. Ta 
gärna med egna krattor! 

Vi bjuder på kaffe & bulle och från kl. 12.00 planerar vi att öppna banan exklusivt för 
våra "vårstädare" om vädret tillåter! Välkomna till en härlig dag på klubben! 

Medlemskap - vi har ett antal platser kvar att fylla upp. Både junior- och 
seniormedlemskap. Letar grannen eller någon annan i er närhet ny hemmaklubb så 
hänvisa till oss så hjälper vi gärna till! 

Caroline Holmblad, Klubbchef 
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Medlemsstatus och nya medlemmar (2014-10-01 tom 2015-03-15) 

  

 
Damsektionen 

Under vintern har vi i Damsektionen 
fortsatt att förkovra oss inom 
tävlingsledning och gått andra delen 
av Svenska Golfförbundets kurs - 
Tävlingsledning och Regler - som 
var lika bra som första delen och vi 
hoppas få nytta och glädje av det 
under säsongen.  

Men nu är det snart dags för spel 
igen och både planeringen för 
säsongen och tävlingsprogrammet är 
klart. Vi har försökt ta det bästa från 
förra säsongen, lyssnat på 

kommentarer från er om vad som har varit bra och mindre bra och gjort vissa 
förändringar. Vi hoppas att ni skall gilla årets tävlingsprogram och att vi får se många 
nya damer som tävlar i år! Hela programmet ligger på hemsidan. 

 Mars 

Den 29 mars ses vi på Golf Lab i Kista och spelar simulatorgolf, har frågesport, äter 
och dricker gott och umgås. Separat inbjudan har skickats ut och finns på hemsidan. Vi 
hoppas på stort deltagande! 

April 

Onsdax drar igång den 8 april (om banan öppnat) och även om vi har haft ett härligt 
vårväder under stora delar av mars så har vi valt att lägga aprils Onsdax-tävlingar 
utanför Order of Merit och med start endast på morgonen.  

Maj 

Säsongen drar igång på allvar med Vårträffen den 6 maj - Irish Rumble som vanligt och 
middag på kvällen. Inbjudan kommer, men boka in datumet redan nu! Maj fortsätter 
med Onsdax på både förmiddag och eftermiddag och som del av Order of Merit. I år 
kommer vi också att genomföra en Running Eclectic som börjar efter Vårträffen och 
pågår hela säsongen, fram till Höstträffen den 9 september. Mer info kommer!  

Ulrika Hellström för Damsektionen 
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Bli Fadder på SoGK! 

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

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

Klubben behöver alltså din insats! Bli fadder 2015 och teckna dig för två fadderrundor 
och du får en greenfeebiljett efter genomförda fadderrundor att använda under 
säsongen. Kontakta mig eller Jonas Lekman. 

Niclas Björnsson & Jonas Lekman 
 

Senior 55+ 

Inga dramatiska förändringar av utbudet för Senior 55+ sker under säsongen 2015 
utan vi jobbar vidare på tidigare års program (TP) med något nytt inslag och en del 
smärre förändringar. Inte några personförändringar i seniorsektionens styrelse jämfört 
med 2014 har vi att rapportera om. Är du intresserad av att engagera dig i denna 
sektion hör av dig till någon av de undertecknade. 

Vårträff för Senior 55+ är det första som händer i april, 14/4 kl 09:00. Då informerar vi 
om programmet för 2015, träffas och dricker kaffe med bulle. Anmälan kan ske redan 
nu på golf.se ”Seniorernas vårträff” men det går naturligtvis bra att besöka receptionen 
efter 1 april eller ringa till kansliet för inbokning. 

Tävlingsprogrammet hittar ni på klubbens hemsida under ”Seniorblogg” och första 
tävlingen är planerad till 28/4. Om vädret tillåter kommer vi dock att starta 21/4 med en 
extra singeltävling (PB). Även den kommer ni naturligtvis att kunna anmäla er till på 
golf.se. 

Tisdax Order-of-Merit spelas under säsongen med 15 deltävlingar, 8 slag och 7 PB. 
Slag spelas som förra året från tee 49/54 medan PB spelas antingen från tee 49/54 
eller tee 49/59. Förra året kunde man välja ett av tre tee men oftast blev det bara två 
klasser. Därför har vi valt att begränsa valmöjligheten till två alternativ. Vid anmälan får 
du en fråga om vilket tee du vill välja och du måste ge ett svar för att komma vidare.  

O-o-M är precis som tidigare underlag för kvalificering till Seniormästerskapet som går i 
september (30 bästa till final). 

Spelformer i övrigt är fyrboll/bäst (1st), greensome (1), enmannascramble (1) som är 
ny för i år (se tävlingsprogrammmet för hur man spelar), tvåmannascramble (1), 
tremannascramble (1), fyrmannascramble (1), Irish rumble (1), tre klubbor + putter (1) 
och flaggtävling (1). 

Roland Cup, vår matchtävling spelas som förra året. Vårt utbyte med Bro-Bålsta och 
Täby inom ramen för Treklövern spelas i år på Sollentuna i juni och Täby i augusti. 
Uttagning sker i samband med Tisdax ca tre veckor före utbytet och framgår av TP. I 
augusti gör vi en seniorresa till Enköping och tisdag 6 oktober har vi seniorernas 
höstavslutning. 

Väl mött för en ny säsong! Bertil Sköld, Bo Hellgren, Göran Aspenberg, Sylvia & Ulf 
Aronsson, Christer Lindroth och Richard Warholm 
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Nya medlemmar inom Idrottskommittén 

Idrottskommittén har under hösten 2014 rekryterat tre nya medlemmar nämligen Hans 
Werleus till IK, Yvonne Rossander till DS och Kjell Anvreten till IK. De gör nedan en 
kort presentation av sig själva. 

Jag är en smålänning i förskingringen. Kom till Stockholm 1985 och 
hade bara tänkt stanna i storstaden ett par år för ett intressant jobb 
som jag blev erbjuden. Så blev det av olika anledningar inte och nu, 
30 år senare, är jag fortfarande kvar. 2007 tog jag mitt gröna kort på 
Grindslanten GK. Innan dess var jag totalt ointresserad av golf. Jag 
tog bara mitt gröna kort för att kunna spela lite med min fru och 
hennes släkt där nästan alla är flitiga golfspelare.  

Då jag bor en knapp kilometer från 11:ans tee ställde jag mig omgående i kö till 
klubben. Bor man så nära finns det inga alternativ! 2008 blev jag medlem. Det var väl 
då golfintresset slog till på riktigt. Innan jag började med golfen spelade jag bandy i 
många år. Jag var målvakt, så någon hjälp med svingen hade jag inte från 
bandykarriären!  

Jag deltar i en del klubbtävlingar, framförallt Torsdax där jag försöker vara med så 
ofta som jobb och annat tillåter. Förra året fick jag även förmånen att vara med i lag 
H45-2 i seriespelet. / Hans Werleus 

Äntligen! – Nu är den snart här igen, den svenska golfsäsongen.  

Ni golfare som kastade in bagen i ett förråd på förvintern, ni som 
putsat och fejat på klubborna hela vintern, alla som vilat sig i form 
och de som besökt gym och tränare för att bättra på formen. Snart 
ses vi på banan! Vilken grupp jag själv tillhör tänker jag inte berätta, 
men jag är övertygad om, att på en punkt är vi alla lika: Vi längtar 
efter att få pegga upp på första tee och veta att hela golfsäsongen 

ligger framför oss. Jag har varit medlem i SoGK sedan tidigt 80-tal men spelat väldigt 
lite fram tills för några år sedan då jag tog upp golfandet igen och nu är jag riktigt fast.  

Jag är även tillbaka i damsektionen efter en kort ”time out” och ser fram emot att 
återuppta arbetet tillsammans med övriga i DS. Att arbeta för att kunna engagera, 
inspirera och motivera nya och gamla medlemmar att delta i våra aktiviteter och 
dessutom ser jag väldigt mycket fram emot många trevliga rundor tillsammans på vår 
fina bana, med parollen - att spela golf ska i första hand vara roligt!  

Yvonne Rossander 

Första gången jag kom i kontakt med golfen var vid en stor golftävling i 
slutet av 60-talet. Vad jag minns så var det många kända golfspelare 
som deltog. Jag själv var där som ljudtekniker för att se till att speakern 
kunde höras vid presentation av spelare, resultat och intervjuer. Mitt 
intresse på den tiden var musik och jag spelade i band, lite fotboll och 
bandy blev det också. Nuförtiden är det tennis och golf som gäller.  

Sollentuna GK känns helt rätt för mig. Som invald i IK och ansvarig i 
handicapsektionen så är min förhoppning att alla redovisar sina resultat i GIT och på 
så sätt bidrar till mera rättvis golf. Till sist en önskan från Frivilliga Banarbets-gruppen. 
        

 Lägg tillbaka uppslagen torv på fairways  

 Laga nedslagsmärken på green, kom ihåg LAGA 1 

Kjell Anvreten 
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Köp dina logobollar hos oss! 

 

 

 

CLUB PROFESSIONAL 
Niclas Björnsson 
Jonas Lekman   

 

 

  
Värdepaket 1: 
60 dussin Titleist bollar inkl tryck och 
klicheér, 6 dussin Pro V1 som bonus i alla 
paket. (Värde 2 694:-) 
Paketpris med Pro V1; 25 740:- ex moms, NXT 
Tour; 20 940:- ex moms, Velocity; 16 140:- ex 
moms 
 
Värdepaket 2: 
30 dussin Titleist bollar inkl tryck och 
klicheér, 3 dussin Pro V1 som bonus i alla 
paket. (Värde 1 347: -) 
Paketpris med Pro V1; 13 170:- ex moms, NXT 
Tour; 10 770:- ex moms, Velocity; 8 370:- ex 
moms 
 
Värdepaket 3: 
15 dussin Titleist bollar inkl tryck och 
klichéer, 1 dussin Pro V1 som bonus i alla 
paket. (Värde 449 :-) 
Paketpris med Pro V1; 6 735:- ex moms, NXT 
Tour; 5 535:- ex moms, Velocity; 4 335:- ex 
moms 

Kontakta oss gärna för mer information 
angående priser och ytterligare 
paketerbjudanden! 

 

 

 
Klubbmästerskapen 

Under förra säsongen prövades att avgöra KM Foursome och KM kategorier över 18 
hål. Det senare gav en hel del positiv feedback men det måste erkännas att 
"traditionens makt" inom detta område är stor. Vi återgår därför till 36 eller 27 hål för 
KM kategorier och 36 hål för KM Foursome. 

KM Foursome avgörs söndag 14 juni och KM kategorier vid tre tillfällen under 
augusti/september. De första i samband med KM damer/herrar 8/8 (KM H21, H30, 
H45, D21 och D22), nästa KM H65 och H75 tisdagen 11/8 och sist ut KM H55, D50, 
D60 och D70 som avgörs lördag 5/9. 

KM Två Generationer och KM Äkta makar/sambos spelas i maj respektive augusti som 
del av Två Generationer och Cervera Trophy. 

KM Två Generationer 23/5 KM Foursome Herrar/Damer 14/6 

KM H/D & H21/H30/H45/D21/D22 8/8 KM H65/H75 11/8 

KM Äkta makar/sambos 30/8 KM H55/D50/D60/D70 5/9 
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Juniorsektionen 

Juniorsektionen laddar nu upp för fullt med planering av vår- och sommaraktiviteter. På 
juniorernas hemsida finns redan information om olika läger och årets 
utomhusträningar.  

Denna vecka kommer alla juniorer i medlemsregistret att få informationen hemskickad i 
brevform. Några föräldrar och juniorer har redan hittat informationen på hemsidan så vi 
har redan fått in de första anmälningarna. Vi hoppas på många anmälningar så vi blir 
ett stort juniorgäng på klubben.  

Mer information om våra aktiviteter nedan. 

Utomhusträning 

Juniorverksamheten i Sollentuna GK inbjuder dig som är medlem eller står i kö till årets 
utomhusträning. Vi har idag många juniormedlemmar under 21 år i klubben och vissa 
har valt att stå utanför juniorverksamhetens träningar vilket vi önskar ändra på. I år 
hoppas vi kunna skapa grupper för alla och locka även nya juniorer till vår verksamhet. 
Vi vill skapa nya grupper oberoende av ålder och färdigheter som börjar med 
grunderna till grupper med redan mycket duktiga aktiva juniorer. Det är aldrig för sent 
att börja med golf. Det kanske kan vara bra att kunna spela golf senare i livet. Vi 
kommer att jobba för alla juniorers trivsel, träning, gemenskap och framgångar utifrån 
juniorernas olika färdigheter. För att skapa bra grupper som passar alla önskar vi 
denna gång mer information vid anmälan. Svara gärna på de tre frågorna nedan vid 
anmälan. 
1. Golf är för mig  

a) en hobby vid sidan av annan sport  
b) något jag vill satsa på och tävla i 

2. Finns någon/några kompisar jag önskar i min grupp? 
3. Golfmål i år? HCP? Grönt kort? 
 
ANMÄLAN önskas till SoGK_junior@hotmail.com senast fredagen den 17 april men 

gärna direkt nu om du redan bestämt dig. 

Som tidigare kommer klubbens tränare stå för helgträningen. Nytt för i år är att 
helgträningen alltid sker på söndagseftermiddagar med följande  
datum: 3/5, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9 och 20/9.  
Beroende på gruppindelning och spelfärdighet kommer det finnas möjlighet till spel på 
banan under träningsdagen. Vi kommer utöver helgträningen ha öppen träning för alla 
juniorer på onsdagar med start 6 maj och spel på banan. 
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Deltagaravgiften är i år 1 595kr (knattar 1 295kr). För avgiften får man: 

• Träning med Pro vid 11 tillfällen, fria bollar under träning plus spel på banan 
• Extra träning på onsdagar plus spel på banan 
• Två individuella träningstillfällen med Pro 
• Regelgenomgång med praktiska tips 

Golfkul 

Se tränarnas kursprogram i slutet av detta Skillingetryck. 

Uppstartsläger 

I år vill vi i Juniorsektionen starta utomhusverksamheten med ett läger för juniorerna. 
Under helgen den 25-26 april åker vi med några bilar ner till Landeryds Golfklubb nära 
Linköping. Lägerpaketet innehåller: 

 

• Boende i gästlänga med frukostbuffé en natt. 
• Två dagar dagens lunch med tillbehör och måltidsdryck 
• En middag, en rätt med tillbehör och måltidsdryck 
• Två greenfee 

Pris per junior är 1 300 kr och 1 500 kr per förälder. Vi hoppas att vi får ihop tillräckligt 
med bilar för att ta oss ner till Landeryds Golfklubb med juniorer och packning. 

ANMÄLAN till SoGK_junior@hotmail.com senast fredagen den 3 april men platserna 

är begränsade. 

Påskläger 

Under påsklovet har Jonas ett hemmaläger för juniorer med HCP. Lägret är den 8 – 10 
april och innehåller följande aktiviteter: 

• 09.00 – 10.00 Fyspass. Ta med träningskläder för ute och inomhusbruk samt 
handduk. 

• 10.30 – 12.00 Närspel och svingträning 
• 12.00 – 13.00 Lunch 
• 13.00 – 15.30 Spel på banan 9 hål. Jonas är med och coachar! 

Pris 1 300 kr och lunch ingår. Max antal deltagare är 12 juniorer. 

ANMÄLAN önskas till jonas@sollentunagk.se senast den 1 april men gärna direkt nu 
om du redan bestämt dig. 
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Herrsektionen 
Herrsektionen ser fram emot en ny säsong och är intakt från förgående år där Rolf 
Svenléen, Mattias Pirmann, Gustaf Swedén och Ola Lejeby ingår. Vår ambition 
kvarstår, att göra Sollentuna GK till en så attraktiv klubb som möjligt för spelare inom 
vårt fokusområde, herrar i åldern 21-54 år. Givetvis i kombination med att ta hänsyn till 
resterande medlemmar. 

Sektionens största arrangemang är Torsdax som attraherade fler spelare än någonsin 
tidigare under 2014 vilket var kul. Vår ambition är att starta Torsdax så fort banan 
öppnar. Dock kommer inte O-o-M starta förrän torsdagen den 23/4. Upplägget vad 
gäller när och vilka som spelar från ”gult” (tee 59) och ”vitt” (tee 62) är samma som 
förgående år. Vi tar tacksamt emot synpunkter och idéer rörande Torsdax och spel från 
olika tees mm. Enklast är att skicka mail på herr@sollentunagk.se.  Vår ambition i år är 
att arbeta med flaggplaceringarna för att få till en mer varierande bansättning än 
tidigare år. 

 

Helgdax som introducerades förra året kommer att utgå. Tanken var att skapa ett 
upplägg för de som inte hade möjlighet att vara med på Torsdax pga. jobb eller 
familjesituation men som på något sätt vill fördjupa eller utveckla nya relationer till 
medlemmar på klubben. Uppslutningen varierade och det var ungefär samma spelare 
som dök upp varje gång varför vi tog beslut om att avveckla Helgdax. Nu blir aktiviteten 
mer informell där spelare kommer samlas vid samma tid för spel. Dock kommer denna 
aktivitet inte ligga uppe som en tävling i GIT. 

Nytt för i år är att vi kör en vårscramble den 2 maj med gemensam middag och 
prisutdelning på kvällen. Tanken är att hitta en uppskattad tävlingsform att samlas runt 
som ett avstamp inför säsongen. Alla medlemmar och deras gäster (exkluderat 
juniorer) är välkomna att delta. 

Vi håller nu tummarna för en tidig vår så vi kan få en bana i så fint skick så fort som 
möjligt. Väl mött under 2015! 

Rolf Svenléen för Herrsektionen 

PS. Anmälningar till Torsdax görs på ett lite annorlunda sätt i år pga ny 
tävlingsmodul i GIT (web-baserad). Det finns separata tävlingar upplagda för 
lagspel och singelspel och förmiddagsspel. Exempel nedan. Anmäl till rätt 
tävling! 

• Torsdax fm PB/Slag 
• Torsdax em PB/Slag lagspel 
• Torsdax em PB/Slag junior (slag) och senior (PB/Slag) individuellt 
• Torsdax fm slaggolf 
• Torsdax em slaggolf lagspel 
• Torsdax em junior (slag) och senior (slaggolf) individuellt 

 

   
 

mailto:herr@sollentunagl.se
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Tävlingsprogram 2015 

Tävlingsprogrammet för året innehåller en del nyheter, men framförallt har vi strävat 
efter att fördela tävlandet jämnt över säsongen för balans mellan tävlande och 
sällskapsspel. Nytt i år är Vårscramblen (2/5) som återkommit men inte som 
juniorernas scramble utan som de vuxnas tävling. Obligatoriskt är nämligen spel plus 
middag. Bara middag går också bra. Löpande start efter lunch med lottade bollar och 
något begränsat startfält. 

För första gången arrangerar vi en deltävling av "Golfresan on Tour". Spelformen är 
greensome slagspel och du anmäler eget lag. Vår deltävling är en av 60 som 
genomförs över Sverige och vinnarna får en resa i pris. 

Två Generationer spelas även i år i maj och 9-hålstävlingarna Nationaldax och 
Midsommardax återkommer 6/6 respektive 19/6. Sista helgen i juni avgörs den 
populära Damernas Tjuv. 

Under juli spelar vi Par 54 även kallad Kortbane-KM, som 2014 vanns av en outsider, 
och Flaggtävlingen som var ny på programmet förra året och arrangeras av 
Damsektionen. I augusti spelas för fjärde året ICA Edsbergs kräftgolf och Cervera 
Trophy för äkta makar/sambos. 

Säsongen avslutas i september med Klubbfesten och Krögargolfen. Dessa båda 
tävlingar precis, som ICAs Kräftgolf genomförs med kanonstart och gemensam 
middag. Vid något eller några av dessa kanonstarter kommer vi pröva kanonstart för 
sällskapsgolf på morgonen för att öka tillgängligheten för ej tävlande medlemmar och 
gäster. 

Tävlingsprogrammmet som en dubbelsidig A4 hittar du i slutet av detta Skilligetryck. 
Det är utformat för utskrift! Det kommer också att finnas tillgängligt i receptionen från   
1 april. 

Vårscramble 2/5 Golfresan on Tour 16/5 

Två Generationer 23/5 Nationaldax 6/6 

Midsommardax 19/6 Damernas Tjuv 27/6 

Par 54 11/7 Flaggtävling 26/7 

ICA Edsbergs kräftgolf 15/8 Cervera Trophy 30/8 

Klubbfesten 12/9 Krögargolf 26/9 

Veckotävlingarna för kategorierna senior 55+, damer och herrar beskrivs under 
respektive sektion på annan plats i detta Skillingetryck. 

 
Femslaget 

Vi inleder nu tredje säsongen av Femslaget, som är ett utbyte mellan Arninge, Sigtuna, 
Täby och Österåker golfklubbar. Deltagarantalet från klubben har varit ganska 
begränsat och under förra året hade vi endast ca 90 starter på fem deltävlingar. Av 
dessa var knappt 50 starter på bortabana vilket gör att vi efter säsongen än en gång får 
bedöma om vi skall vara med 2016. 

Förra året utgjorde Femslaget underlag för SoGK Order-of-Merit men så blir det inte i 
år. Varje deltävling får stå på egna ben med egna priser. Missa inte årets möjlighet att 
spela banor i Stockholm för bara 100: -/runda. 

Österåker 17/5 Sigtuna 7/6 Täby 12/7 

Sollentuna 19/7 Arninge 24/7   
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Tränarna utvecklar din golf  

Kurser 

Kom igång kurs Fortsättningskurser Grönt kort 

Seniorträning Hemmaläger för seniorer Golfkul för 6-9 år 

För datum och fler detaljer se kursprogram i slutet av detta Skillingetryck. Anmälan till 
reception@sollentunagk.se 

Kategorilagsträning  

Ledarna kontaktar Niclas eller Jonas för upplägg och bokning.  

Demodagar 

Cobra 18/4 kl 16.00 – 19.00 Ping 20/4 kl 15.00 – 19.00 

Callaway 23/4 kl 16.00 – 19.00 Ping 28/4 kl 15.00 – 19.00 

Bokning av tid för utprovning görs på tidsbokningslista i shopen! 

Shop/ Verkstad 

NYHET 2015! Custom Fitting i vår studio! Vi skräddarsyr utrustningen just för dig och 
ditt golfspel. Vi jobbar med följande stora märken. Callaway, Cobra, Nike, Ping, Titleist, 
Wilson, Seemore och Future (junior). 

Logobolls-försäljningen har slagit rekord och vi ser gärna en fortsättning på denna 
produkt under resten av året. Välkomna in med era beställningar. Vi jobbar med 
Titleist, Srixon, Callaway, Bridgestone och Wilson.  

Passa på att byta grepp inför säsongsstarten. Vi har många olika grepp på lager och 
levererar bytet till nästkommande dag för det mesta. Vi har Lamkin, Golfpride, Pure, 
Superstroke för att nämna några. 

Gym 

Vi fortsätter med fystester (screenings) och levererar 
träningsprogram på löpande band. Roligt att så många 
har upptäckt vårt fina gym och att det används flitigt.  

Priset för screening inklusive träningsprogram är 995 kr. 
Välinvesterade pengar om du vill utveckla dig själv och 
din golf. Grindslantens pensionärsförening har tränat med 
Jonas under ett par månader och vi hoppas kunna få in 

flera grupper i träning tillsammans med oss. Kontakta oss för upplägg och prisförslag. 

Resor 2015/ 2016 

Vi jobbar tillsammans med GolfPlaisir och Time Travel. 

Höst 2015 Mazagan, (Marocko) v 43 Vinter 2016 Marco Island, Fl (USA) v4 

Vår 2016 El Prat, Barcelona v 12   

För mer info, se vår Golfstore hemsida under våren www.golfplaisir.se/sollentunagk 
Vi kommer kontinuerligt lägga upp resorna så fort allt är klart med flyg, hotell och golf 
m.m. 

Nu drar vi igång säsongen med ett läger i Spanien med 30 medlemmar! Roligt att så 
många väljer att resa med oss! Vi ses på klubben!  

Jonas & Niclas 

http://www.golfplaisir.se/sollentunagk
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Nyheter i Shopen 

   
 
Nu börjar vi närma oss säsongsstart på riktigt! Vi siktar på att öppna shopen onsdag    
1 april. Vi vill passa på att påminna om att vi är en del av Golfstore och att vi förutom 
ett brett sortiment även kan erbjuda prisgaranti!  

Genom att handla i den egna shopen gynnar du både klubben och dig själv, i form av 
vårt bonussystem. Skulle vi inte ha en vara hemma i lager, kan vi genom nära 
samarbete med våra leverantörer oftast få hem en vara inom 2-3 dagar. Vi finns här 
för att ge dig personlig service och jobbar hårt för att du som kund ska känna dig nöjd. 

Varmt välkomna hälsar Madeleine Holmblad för personalen i reception & shop 
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Baninformation 

Man kan inte tro att det var vinter bara för två veckor sedan med istäckta fairways och 
greener och en prognos som såg allt annat än bra ut. Två veckor in i februari såg det 
mycket ljusare ut, fairways som klarat vintern riktigt bra och greener som inte heller fått 
några synliga skador. Vi hoppas kunna öppna banan i slutet av mars om det inte blir 
några bakslag med minusgrader. Vinterarbetena har annars gått bra.  
 
HÅL 2 

Tvåans tee skall under våren beläggas 
med färdigt gräs och kommer att tas i 
bruk under juni och fram till dess får vi 
spela på mattor.  

 

HÅL 3 

Tomas och hans grabbar har också tagits 
ner tre stycken stora pilar bakom treans 
green. Träden har förorsakat skador på 
den bakre delen av green och som gjort 
den speloduglig. 

 

HÅL 3 

För att återställa denna del av green 
kommer den att grävas upp och 
trädrötterna tas bort, vi siktar på att göra 
det under hösten 2015. 

 

HÅL11 

Vi har grävt ur en större fairwaybunker på 
hål 11 medan de tre bunkrarna på höger 
sida har lagts igen och blivit kullar i stället. 

 

Greenerna kommer nu att hålpipluftas, vertikalskäras och behandlas med ”graden” (en 
maskin som skär raka linjer som man sedan fyller med sand). Det är mycket jobb kvar 
innan greenerna kan öppnas så vi får hoppas att våren inte kommer av sig och att vi 
inte får för många kalla dagar och nätter med frystorka som följd. 
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HÅL 11 

Vi har grävt ur en större fairwaybunker på 
hål 11 och bunkern har breddats till 
höger. 

 

HÅL 12 

Breddning av första dammen på hål 12 
blev en realitet eftersom kulverten under 
fairway mot sextons green var så skadad 
att vi var tvungna att ta bort delar av den. 

 

Vår nyare övningsgreen 

Vår övningsgreen mot femtonde green 
som varit lite för ondulerad har fått en ny 
mer användbar ”puttyta”. Samtidigt har vi 
gjort ett bredare område tillgängligt för 
chippning. 

 

Frågan om färgade flaggor på green som markerar om den står kort, i mitten eller långt 
har under två år diskuterats i klubben. Bankommittén har inte velat genomföra denna 
lösning då den har för många negativa effekter och endast önskas av en del av 
klubbens medlemmar. Vi har haft som mål att finna en lösning som hjälper ALLA och 
kan öka speltempot på banan. 

Vi har därför valt att inför denna säsong använda samma system som Salems GK har 
haft en tid. En skylt kommer att placeras på fairway som markerar 100 m eller på vissa 
hål 150 m till hålets flagga. Denna skylt flyttas då flaggan flyttas. Detta system är något 
som ALLA har nytta av och som samtidigt snabbar upp spelet.   

Följande hål kommer att ha markering ”To pin 100 m”.  
Hål 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 och 18.  

Följande hål kommer att ha markering ”To pin 150 m”. 
Hål 4, 13 och 16.   

Till sist hälsar vi alla välkomna till städdagen lördagen den 28 mars.  

Claes Nilsson för Bankommittén 
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Historisk återblick (året var 1986 Skillingetryck nr 2) 
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Kallelse till Allmänt Vårmöte i  Sollentuna Golfklubb  

och bolagsstämma i Skillingegården AB  

tisdagen den 28 april 2014 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. 

a) styrelsens förslag till stadgeändringar i Sollentuna Golfklubb 

14. Övriga frågor. 

 

Observera att kallelsen gäller samtliga familjemedlemmar som är medlemmar i Sollentuna 

Golfklubb. Sista dag för inlämnande av motioner är tisdagen 31 mars 2014. 

 

Välkomna!  
Styrelsen 
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Kursprogram 2015 

Kom i gång kurs 

Måndag 4, 11 och 18 maj  
18.00 – 19.00 
Antal deltagare: 4-8 
Pris: 600 kr 

Fortsättningskurser .- Sänk ditt hcp 

Söndag 10, 17 och 24 maj   
11.00 – 12.00 
Antal deltagare: 4-8 
Pris: 600 kr 

Grönt Kort Kurser 

Kurs 1  

Kurs 2  

Kurs 3  

 

 

Kurs 4  

Kurs 5 

 

  

Kurs 6  

Kurs 7 

  

Max antal deltagare: 10 

Grönt Kort Kurser 

3–4 april 10.00 – 15.00 

25–26 april 10.00 – 15.00 

2 maj 10.00 – 13.00 

3 maj 09.00 – 12.00 

9 maj 10.00 – 13.00 

16 och 23 maj 10.00 – 15.00 

30 maj 10.00 – 13.00 

31 maj 09.00 – 12.00 

7 juni 09.00 – 12.00 

7-9 juli 09.00 – 12.00 

22 augusti 10.00 – 15.00 

23 augusti 09.00 – 12.00 

Pris: 2 395 kr 

Seniorträning 2015  

Måndag 4, 11, 18 och 25 maj   
09.00 – 10.00, 10.00 – 11.00 eller  
11.00 – 12.00 
Max antal deltagare: 8 personer/ grupp  
Pris: 450 kr 

Hemmaläger för seniorer 

Måndag 8–10 juni 09.00 – 16.00 
Pris: 2 500 kr inkl. Lunch 
Max antal deltagare: 16 

 

Golfkul (knattegolf) 6-9 år  

Tisdag 5, 12, 19, 26/5 och 2/6 
15.00 – 15.50, 16.00 – 16.50  
eller 17.00 – 17.50 
Max 8 deltagare/ grupp  
Pris: 650 kr 

 

Anmälan till 
reception@sollentunagk.se 
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  APRIL 
Ti 21 Tisdax – Tee 49/54/PB 

On 22 Onsdax – PB 

To 23 Torsdax – Tee 59/PB 

Ti 28 Tisdax – Fyrboll/Bäst 

On 29 Onsdax – PB 

To 30 Torsdax – Tee 59/PB 

 

  MAJ 
Lö 2 Vårscramble – Fyrmannascramble 

Ti 5 Tisdax – Roland Cup 

On 6 Onsdax – Vårträff/Irish Rumble 

To 7 Torsdax – Tee 59/Slag 

Ti 12 Tisdax – Enmannascramble 

On 13 Onsdax – PB 

To 14 Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf 

Lö 16 Golfresan on Tour – Greensome/Slag 

Sö 17 Femslaget - Österåker 

Ti 19 Tisdax – Tremannascramble 

On 20 Onsdax – Slag 

To 21 Torsdax – Tee 59/PB 

Lö 23 Två Generationer - Foursome 

Ti 26 Tisdax – Slag 

On 27 Onsdax – PB 

To 28 Torsdax – Tee 59/Slag 

  JUNI 
Ti 2 Tisdax – Tee 49/59/PB 

On 3 Onsdax – Tee 43/PB 

To 4 Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf 

Lö 6 Nationaldax 

Sö 7 Femslaget – på Sigtuna 

Ti 9 Tisdax – Slag 

On 10 Onsdax – Slag 

To 11 Torsdax – Tee 59/PB 

Sö 14 KM Foursome H/D 

Ti 16 Treklövern – på Sollentuna 

Ti 16 Tisdax – Tee 49/54PB 

On 17 Onsdax – Sommarsolståndet 

To 18 Torsdax – Tee 59/Slag 

Fr 19 Midsommardax 

Ti 23 Tisdax – Slag 

On 24 Onsdax –PB 

To 25 Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf 

Lö 27 Damernas Tjuv - Foursome 

Ti 30 Tisdax – Tee 49/59/PB 

  JULI 
On 1 Onsdax – Tremannascramble 

To 2 Torsdax – Tee 59/PB 

Ti 7 Tisdax – Slag 

On 8 Onsdax – Slag 

To 9 Torsdax – Tee 59/Slag 

Fr 10 Skandia Cup gruppkval 

Lö 11 Kortbane–KM, Par 54 

Sö 12 Femslaget - Täby 

Ti 14 Tisdax – Tee 49/54/PB 

   

   

   

On 15 Onsdax – PB 

To 16 Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf 

Sö 19 Femslaget – på Sollentuna 

Ti 21 Tisdax – Slag 

On 22 Onsdax – Slag 

To 23 Torsdax – Tee 59/PB 

Fr 24 Femslaget – på Arninge 

Sö 26 Flaggtävling 

Ti 28 Tisdax – Greensome 

On 29 Onsdax – Irish greensome 

To 30 Torsdax – Tee 59/Slag 

  AUGUSTI 
Må 3 Treklövern – på Täby 

Ti 4 Tisdax – Tee 49/59/PB 

On 5 Onsdax – PB 

To 6 Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf 

Fr 7 Seniorresa – Enköping 

Lö 8 KM Herrar/Damer - Kval 

Lö 8 KM H21, H30, H45, D21, D22 

Sö 9 KM Herrar/Damer - Final 

Ti 11 KM H65/H75 – Kval & Final 

Ti 11 Tisdax – tvåmannascramble 

On 12 Onsdax – Slag 

To 13 Torsdax – Tee 59/PB 

Lö 15 ICA Edsbergs Kräftgolf 

Ti 18 Tisdax – Slag 

On 19 Onsdax – PB 

To 20 Torsdax – Tee 59/Slag 

Ti 25 Tisdax – Tee 49/54/PB 

On 26 Onsdax – Slag  

To 27 Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf 

Sö 30 
Cervera Trophy – Äkta 

Makar/Sambos/FS 

  SEPTEMBER 
Ti 1 Tisdax – Slag 

On 2 Onsdax - PB 

To 3 Torsdax – Tee 59/PB 

Lö 5 KM H55, D50, D60, D70 – kval & final 

Ti 8 Tisdax – Tee 49/59/PB 

On 9 Onsdax Final – Slag 

To 10 Torsdax – Tee 59/Slag 

Lö 12 Klubbfesten – Lag AIK,DIF,HIF,Rest 

Ti 15 Tisdax – Seniormästerskapet 

Ti 15 Tisdax – Slag 

On 16 Onsdax – Treklubbor+putter/Tee 43 

To 17 Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf 

Ti 22 Tisdax – Irish Rumble 

On 23 Ladies Invitation 

To 24 Torsdax final – Tee 59/Slag 

Lö 26 Krögargolf 

Ti 29 Tisdax – Fyrmannascramble 

On 30 Onsdax – Höstavslut/Irish Scramble 

 
 OKTOBER 

Ti 6 Tisdax – Tre klubbor+putter/PB 

Ti 13 Tisdax – Flaggtävling 
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Veckoöversikt 

Måndagar:  

Banan stängd för underhåll från 00:00 till 

10:00 om inte annat framgår av golf.se 

 

Tisdax:  

Spelas varje tisdag under säsongen om inte 

annat anges i TP. Öppen för herrar och damer 

födda 1960 eller tidigare med aktivt 

medlemskap i SoGK. 

 

Onsdax:  

Spelas varje onsdag under säsongen om inte 

annat anges i TP. Öppen för damer födda 

1993 eller tidigare med aktivt medlemskap i 

SoGK. 

 

Torsdax:  

Spelas varje torsdag under säsongen om inte 

annat anges i TP. Öppen för herrar födda 

1993 eller tidigare med aktivt medlemskap i 

SoGK samt herrjuniorer med max hcp 36,0. 

 

Lördagar/söndagar: 

Juniorträning oftast på söndagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälningar 

Sollentuna Golfklubb 

Skillingegården 

192 77 Sollentuna 

www.sollentunagk.se 

Tel kansli: 08–594 709 95 

Tel Tidsbokning: 08–594 709 90 

Tel Restaurang: 08–754 3631 

 

Tävlingsanmälan gör du 

1. Via internet www.golf.se 

2. I receptionen 

3. Ring till receptionen 

 

Anmälningsavgifter: 

Tisdax, Onsdax och Torsdax 50:– 

Helgtävlingar–singel 60: –/120: – (18 resp 36) 

Helgtävlingar–par 120: – 

 

Om inget annat anges är samtliga av klubben 

arrangerade tävlingar öppna för ”Fullt aktiva” 

medlemmar i SoGK. Även ”Vardagsaktiva” 

medlemmar i SoGK är välkomna att spela 

helgtävlingar och betalar då startavgift + 200: -

. 

KM spelas för alla aktiva kategorier utan 

startavgift. 

 I vissa tävlingar är gäster från andra klubbar 

eller ”Gäst till medlem” välkomna och betalar 

då startavgift + 350: – för senior och + 150: – 

för junior.   

 

Introduktionskort gäller inte vid tävling. 

 

Val av tee är specificerat i www.golf.se 

tillsammans med andra uppgifter som hcp och 

ålder mm. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sollentunagk.se/
http://www.golf.se/

