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Ordförande har ordet 

Julen står för dörren. Men det känns inte riktigt så när man tittar ut. Den andra advent 
så toppade termometern över 12 grader. I december! Varmare än midsommar. En 
rekordtorr och ganska varm höst innebar också att vi spelade golf med ordinarie 
greener ända fram till mitten av november. Vilket mervärde för oss alla. Och ett 
fantastiskt arbete av vår personal som höll kvaliteten uppe hela tiden. 

Den 30 november samlades över 60 medlemmar för höstmöte. Väldigt kul att se så 
många ansikten. Många fler än normalt. Kan vi hoppas på ett trendbrott? Vi i 
styrelsen har arbetat fram en verksamhetsplan som är mer omfattande än tidigare. 
Och jag hoppas att ni tycker att den blivit mer informativ och förhoppningsvis lättare 
att ta ställning till. På mötet hade vi en lite längre genomgång av detaljerna bakom 
texten och det blev en givande frågestund där många goda tankar delades. Jag är 
självklart glad över att ni också godkände planen då det ligger mycket arbete bakom 
denna. Och som vi skriver i verksamhetsplanen, förutsättningarna finns nu att 

 Genomföra planerade investeringar på bana, träningsanläggning och 
byggnader. 

 Fortsätta att skapa kvalitet och service för att behålla medlemmar och 
attrahera nya. 

 Säkerställa resurser för att generera de externa intäkter vi budgeterat. 
 Öka tillgängligheten till banan för medlemmar. 
 Generera en kassalikviditet som ger oss ökad trygghet vid oförutsedda 

svängningar i ekonomin. 

Annat som du kan läsa om i verksamhetsplanen är till exempel att 

 Vi är topp 10 i landet när vi räknar andel juniorer jämfört med totalt antal 
medlemmar, 17 %. Vi vill jobba med att försvara och förstärka denna 
verksamhet de kommande åren.  

 Vi är lokalt förankrade med 60 % av seniormedlemmarna bosatta i Sollentuna 
och 97 % är bosatta i Stockholm eller norrförort. Vårt geografiska läge gör oss 
attraktiva nu och i framtiden. 

 Inför 2016 är vårt mål att minska antalet greenfeegäster för att kunna öka vår 
egen tillgänglighet. Detta gör vi genom att öka priset för greenfee, något vi 
kommer se på många anläggningar i Stockholm 2016. 

 På banan vässar vi underhållsprogrammen ytterligare och satsar också 
850 000 kronor på banförbättrande åtgärder.  

 Årets budget slutar på ett positivt resultat med 400 000 TSEK. Detta bygger 
bland annat på en höjning av medlems- och spelrättsavgifterna med ca 7-9 %, 
ökade externa intäkter från shop och range samt ytterligare 
kostnadseffektiviseringar.  

Glöm nu inte den pågående julrean i shopen. Hittar du inga varor som passar så 
köper du ett presentkort. Vad kan vara en bättre julklapp än att köpa något av dig 
själv? Glöm inte heller att ringa Niclas och Jonas för att boka vinterträning i vår studio 
som vi har på övervåningen. 

God Jul! 

Roger Lindgren 

Ordförande Sollentuna Golfklubb 
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Klubbchefen informerar 

Vi summerar året som gått och konstaterar en 
rekordlång säsong. Vi öppnade banan 28 mars, 
och höll den öppen med ordinarie greener ända 
till 15 november. Att banan, och framförallt 
greenerna höll en hög standard hela vägen in i 
mål är vi förstås både stolta och glada över. Hårt 
arbete ligger bakom, den nya maskinparken 
bidrar enormt till kvalitén, men i slutändan är det 
vädergudarna vi får förlita oss på för att banan 
ska kunna hållas öppen så pass länge.  

Vi är ett härligt team som jobbar här på klubben, 
vi har varit 7 helårsanställda under 2015 (8 anställda under 2016) och 16 
säsongsanställda fördelat på shop/reception, bana, range och fastighet. Utöver det 
har vi restaurangpersonalen, och inte minst våra ideella eldsjälar frivilligkåren, 
kommittéerna och styrelsen. Tack för allt ni gör för klubben, det är guld värt för oss!  

Under året har vi registrerat 104 nya medlemmar, fördelat på både juniorer & 
seniorer. Vi hoppas att ni känner er väl omhändertagna hittills, och att ni ska trivas 
hos oss framöver! Tveka inte att ta kontakt med oss om det är något ni undrar över, 
eller inte känner er nöjda med. Det gäller självklart alla våra medlemmar. 

Sedan 1 december har vi haft nöjet att arbeta med vår nya 
shopansvarig, Nikhil Dhawan. Nikhil har sedan barnsben 
varit medlem hos oss, så för många av er är han ett bekant 
ansikte. Han kommer ansvara för all försäljning i shopen, och 
med sin breda kunskap inom golf, och inte minst custom 
fitting, blir han det ultimata komplementet till våra 
framstående PGA-tränare Jonas Lekman och Niclas 
Björnsson.  

Nikhil får ni chans att bekanta er med redan under jul-
försäljningen som officiellt drar igång nu till helgen, 12-13.e 

december mellan kl. 10.00–15.00.  

Jag har parallellt i min roll som klubbchef senaste året gått Klubbchefsutbildningen 
på IHM Business school, i samarbete med Svenska Golfförbundet, PGA & GAF. En 
kurs på totalt 300 timmar fördelat på 18 månader. En för mig otroligt givande kurs, 
där vi är 25 elever som idag antingen jobbar som klubbchefer, är på väg in i 
branschen, eller sadlar om från exempelvis tränare. Vi läser alltifrån kalkylering, 
affärsplanering, kommunikation, konkurrensanalyser till marknadsföring m.m. 

Jag vill tacka medlemmar, sponsorer, personal och alla ideella för säsongen 2015! 
Jag längtar redan till nästa säsong och allt vi har att se fram emot. Men innan dess 
tänkte jag och övrig personal unna oss några veckors välbehövlig semester.  

Vi stänger kansliet den 18 december och är åter på plats 11 januari 2016. 
Önskar er en riktigt God Jul & Gott Nytt År! 

Carro Holmblad, klubbchef  
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Frivilliga under 2015 

        

        

        

        

        

        

 

 

Bild 
saknas 

Bild 
saknas 

Bild 
saknas 

  

 

Namn från vänster övre hörn 

Anders 

Nyberg 

Karl Henry 

Gidbark 

Björn 

Rossander 
Stefan 

Westin 
Tomas 

Lindgren 

Sofia  

Sköld 

Lars-Erik 

Svegander 
Per Olov 

Wikner 
        
Kjell 

Anvreten 

Roland 

Ferngren 
Lars Åström 

Michael 

Wohlin 

Hans 

Gustafsson 

Roger 

Lindgren 

Richard 

Lagesson 

Rolf 

Ljunggren 
        
Sylvia 

Aronsson 

Ulf 

Aronsson 

Göran 

Aspenberg 

Bo  

Hellgren 

Christer 

Lindroth 

Richard 

Warholm 

Gunilla 

Andersson 

Janne 

Andersson 
        
Mimmie 

Dymling 

Ola  

Lejeby 

Ingrid 

Rolfsson 

Bertil  

Sköld 

Marie 

Ström 

Gustaf 

Swedén 

Mia 

Holm 

Ulrika 

Hellström 
        
Anita 

Nygren 

Yvonne 

Rossander 

Lena W 

Rudfeldt 

Rolf 

Svenléen 

Mattias 

Pirmann 

Bengt 

Lundgren 

Thomas 

Behring 

Richard 

Fagerberg 
        
Per  

Geber 

Andreas 

Jansson 

Anders 

Lundström 

Filip 

Nerström 

Peter 

Alexandersson 

Lars 

Andreasson 

Dick 

Olofsson 

Dick 

Hellströmer 
        

 
Kristina 

Schölin 

Martin 

Lennerrmark 

Björn 

Nieminen 

Jonas 

 Winther 

Lars Göran 

Larsson 

Birgitta 

Antoni 
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Ett stort tack till alla frivilliga som tillsammans med anställd personal gör att vi kan 
spela golf och umgås på klubben. Vi tackar även de frivilliga som ställt upp för 
klubben men inte är organiserade i kommittéer. Du finner här bild och namn på de 
frivilliga organiserade resurserna i klubben under 2015. 

 
Tränarna utvecklar din golf 

Sollentuna golfklubb blir ett Balance Golf Center 

Vill du bli en bättre golfspelare? Med en golfsving i central balans kan du blunda och 
ändå få en ren bollträff – varje gång! 

Balance Golf 3 veckors utvecklingskurs – Steg 1 börjar slutet av januari 2016. 
Anmälan görs till jonas@sollentunagk.se  

Balance Golf är en individanpassad rörelsemodell 
för golfspelare. Genom en central balans får 
spelaren en ren bollträff. Varje gång! 

Den individanpassade modellen bygger på 
kroppens rörelseförmåga och ger en svingrörelse 
som är enkel, skonsam och effektiv. 

Modellen upplevs enkel då både det är lätt att 
förstå teorin och att tillämpa den. Minimering av risk för ytterlägen gör modellen, som 
är anpassad till människans anatomi, skonsam för kroppens leder. Grundmodellen 
gäller för alla typer av slag och kan enkelt anpassas till olika bollflykter. Dessutom är 
modellen effektiv och kraftfull eftersom svingrörelsen utgår från individens 
rörelsemönster för ett minimalt energiläckage. Detta ger maximal effekt med minimal 
energiförlust.  

Central balans handlar om att stabilisera kroppens tyngdpunkt för att skapa ett 
konsekvent avstånd från kroppens masscentrum till bollen. Central balans skapas 
genom Balance Golfs Gyllene Triangel. Den Gyllene Triangeln utgörs av tre punkter: 

kroppens massacentrum, bollens tyngdpunkt och kroppens tryckpunkt (den centrala 
delen av trycket som uppstår under och mellan fötterna vid kontakt med 
underlaget).     

Grundbultarna i Balance Golf är med andra ord central balans, fokus på en 
individanpassad modell och den Gyllene Triangeln, vilka tillsammans ger en 
enkel, skonsam och effektiv svingrörelse. 

Privatlektioner i vinter 

Vi kommer att finnas i vår NYA svingstudio på klubben! Den bästa tiden att lägga om 
sin sving är under vinterhalvåret. Då finns det tid till teknikträning och vi både filmar 
och mäter av din sving med hjälp av vår sving/bollradar. Lektionspaketen som är 
rabatterade är att rekommendera då vi gärna ses ett antal gånger för bästa resultat. 

50 min – 750: - 3*50 min – 2 175: - 5*50 min – 3 500: - 

 

 

 

 

 

mailto:jonas@sollentunagk.se


 Skillingetrycket december 2015  

Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995                   S i d a  | 6 
 
 

 
Custom Fitting 

Vi hjälper dig att anpassa utrustningen till just din fysiska förmåga, sving och spel. 
Oavsett handicap så brukar denna utprovning leda till lägre scorer. På Sollentuna GK 
testar vi utrustningen i vår svingstudio med hjälp av Trackman och flightscope 
(Dopplerradar). Dessa instrument ger hög precision i mätningarna och hjälper oss i 
utprovningen av utrustningen. Bokas hos Jonas, Niclas eller Nikhil 

 

 

Rörlighets- och styrketest i gymmet (TPI) 

Rörlighets- och 
styrketest (screening) - 
16 olika tester görs och 
utefter resultatet så 
skräddarsys ett 
individuellt 
träningsprogram. För 
dig som tar din golf 
seriöst och vill utveckla 
din fysiska förmåga att 

svinga en golfklubba så effektivt som möjligt (skadeförebyggande är det också). 

Bokas med Jonas på telefon 070-858 42 29 eller jonas@sollentunagk.se  

Pris: 995 kr / 1 895:- inkl. uppföljning efter 6 veckor och ny screening 

Utrustningsservice 

Vi hjälper dig med service 
av din utrustning! 
Greppbyte samt loft- och 
lieändringar. Vi har en 
massa olika grepp i olika 
storlekar och färger. Ett 
fräscht grepp får klubban 
att kännas som NY! 

Lämna in klubborna i 
shopen så har du nya grepp inom ett par dagar!  

Pris på grepp från 65:- / Pris för byte per klubba 35:- 

 

 

mailto:jonas@sollentunagk.se
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Intervju med Jens Fahrbring om hans väg till Europatouren 

                                                                            
                                            (ET)                        2015?  

- Hade nog ingen speciell känsla hur det skulle gå inför 2015. Jag brukar försöka 
att känna efter så lite som möjligt när det gäller mitt spel. Jag hade haft en bra 
försäsong med teknik- och fysträning och kände att det gett resultat ganska 
tidigt. Så jag kände mig ganska lugn och harmonisk. 

                             ”cut ”      , Syd-Afrika och Marocko. Vad var 
det då som inte                 ? Hur gick tankarna runt detta?  

- Ja det stämmer. Det var en bra erfarenhet! Spelet kändes väldigt bra i 
Sydafrika (sköt tex 61 -10, på inspelsvarvet) men spände mig för mycket sen 
under tävlingen. Så även fast jag missade cutten i båda så kände jag att spelet 
fanns där. I Marocko hann jag inte spela in banan pga av inställt flyg från 

Madeira, så det blev en väldigt konstig uppladdning den veckan. 

                                                 ?  

- Jag spelade egentligen sämre i Kenya än i både Sydafrika och Marocko, fast 
jag scorade bättre. Det är små marginaler i golf, och jag fick momentum varje 
varv med bra par saves och sänkta birdieputtar när jag som mest behövde det. 
Men det var skönt med en bra start på CT! 

                                                                               
                                                   ? Litet panik?  

- Absolut inte! Inte panik, snarare press. Men den pressen tror jag dom flesta 
golfare känner 11 månader om året. Det spelar inte så stor roll vilka resultat du 
presterar. I takt med resultaten förändras också målsättningarna i mångt och 
mycket, men pressen jag sätter på mig själv är relativt konstant. 

                                        . Antar att sj                                 
                  ?  

- Ja, den kom plötsligt, för veckan innan slog jag bollen sämre än på mycket 
länge. Men jag stod i timtal och slog drivar på måndagen och kände mig väldigt 
trygg med drivern sen under tävlingen. Och jag fortsatte att putta fantastiskt 
bra! Självklart är det en kick att vinna, men direkt efter kände jag mer lättnad 
än någonting annat. Ville heller inte bli för glad, för jag visste att det var långt 
kvar på säsongen och spelare går snabbt om på rankingen om man inte 
fortsätter att leverera. 

Var det din ranking eller något annat som gjorde att du sedan fick  
                                         ?  

- Jag fick en inbjudan via promotorn, men jag hade kommit med på min kategori 
hur som helst! 

                                                           ?  

- Jag var ganska trött efter Tjeckien, det sliter en del mentalt att slåss i toppen 
på en tävling, och framför allt att vinna! 

 
 
 
 
 



 Skillingetrycket december 2015  

Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995                   S i d a  | 8 
 
 

 
                                                    (Frankrike,  
                                                                             
                        . Var du m                 ?   

- Ja det var jag, låg på 15:e plats inför Kazakstan! 

                                                                            
             -15?  

- Vill inte kalla det för vändning. Kom 12:a i Tyskland 20:e i Slovakien och 12:a 
och 20:e på 2 tävlingar i Frankrike. Men visst det var skönt att få till ett bra 4:e 
varv i Kazakstan när det som mest behövdes. Efter Kazakstan hoppade jag 
nog upp till 4:e plats på rankingen. 

                                , i Italien Open och gjorde stor              
                                                                              
                                            ? Du spelade under veckan m   
                              ?  

- Har nog aldrig varit så besviken någonsin, som jag var veckan efter Italien 
Open. Grubblade nog på sista varvet ett par veckor efter! Många sömnlösa 
nätter blev det! Men det var kul att få spela under den pressen och upptäcka 
att det faktiskt är som vilken tävling som helst.  

Efter ET i Italien ytterliga                                                       
                                                                      -
                                   ?  

- Efter Kazakstan sa de allra flesta att jag var klar för ET. Men själv kände jag att 
så inte var fallet. Tittade ganska mycket på rankingen under denna tid,  vilket 
jag normalt inte brukar göra. Ja, det var en väldigt nervös månad. Hade svårt 
att sova i perioder och spelade väldigt spänt på tävlingarna. Väldigt lättad att 
det gick vägen till slut! 

                                                                             
           väl så mycket hur andra spelare                                     
                 -                                 ?  

- Återigen, lättnad! Lättnad att allt var över. Var extremt skönt att kunna andas 
ut. 

                                                                            ? 
Antar att du spelar Nordea Masters?  

- Jag har faktiskt inte tittat så mycket på schemat ännu. Jag vet att jag kommer 
spela en eller två tävlingar i Sydafrika och sen "öken-svängen" Abu Dhabi, 
Qatar, Dubai. Sen får jag se lite. Nordea masters kommer jag absolut att spela. 
Den tävlingen vill jag inte missa! 

                                                                            ?  

- Oj! Vet inte riktigt. Något som jag har lärt mig med åren är att vi är alla olika, och 
det som funkar för mig funkar troligtvis inte för någon annan. Men ett bra citat från 
Ben Hogan (tror jag) är " The biggest hazard on the golfcourse is your fear"! Så 
svinga loss och skippa konsekvenstänket så kommer det att gå bättre 

Bertil Sköld intervjuade Jens Fahrbring 
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Marocko-resan oktober 2015 

 

Många hade pratat väl om Mazagan Golf and Beach Resort och därför valde vi det 
som resmål i oktober. Det visade sig vara ett fantastiskt bra val där bana, hotell, mat 
och service höll en väldigt hög nivå till ett vettigt pris.  

Vi blev till slut 16 stycken som drog ner till norra Afrika och efter mycket blåst och 
några riktiga regnskurar dom första två dagarna så sken det upp och avslutningen på 
veckan blev väldigt bra. Lagom temperatur runt 22 grader och det kändes som några 
härliga svenska sommardagar. 

Tiderna för spel var lagda till förmiddagarna och efter lunch så tränade vi tillsammans 
på olika saker. Bland annat så lades mycket tid på chip och pitch men vi övade även 
på utslag som är en viktig del av golfspelet. Endast ett fåtal besökte gym och spa 
men man kan inte hinna med allt!  

Middagarna kunde intas på fyra olika restauranger och vid ett par tillfällen åt vi alla 
tillsammans. 

Under veckan arrangerades två tävlingar tillsammans med övriga resenärer från 
golfresearrangören. Det var uppskattat och vi hade väldigt trevligt. Dessutom hade vi 
en egen tävling som vanns av Stig Lindström. Fina priser från Callaway, Puma och 
Srixon delades ut! 

Nu ser vi fram emot vårens resa som går till Costa Navarino i Grekland 9-16 april. Ett 
relativt nytt resmål som av många klassas som ett av de bästa i Europa! Passa på att 
anmäla er dit då antalet platser är begränsat till 24 st. Anmälan görs direkt på 
www.golfplaisir.se/sollentunagk, jonas@sollentunagk.se 070-858 42 29 
niclas@sollentunagk.se 073-505 22 10 

Jonas Lekman 
 

HIO-summering 

2015-04-30 Glenn Wigren Sollentuna GK 14 

2015-05-09 Gustaf Bellman Sollentuna GK 5 

2016-06-26 Torbjörn Lindgren Sollentuna GK 5 

2015-07-15 Inger Lindström Sollentuna GK 17 

Saknar du en HIO i sammanställningen ovan som du gjort på Sollentuna under 2015 
så beror det på att du inte anmält din HIO på HIO-klubben (www.hioklubben.se). 

Bertil Sköld 

http://www.golfplaisir.se/sollentunagk
mailto:jonas@sollentunagk.se
mailto:niclas@sollentunagk.se
http://www.hioklubben.se/
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Julrea 

Specialerbjudanden nedan. Dessutom massor av nedsatta produkter från säsongen. 
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Niclas Björnsson bäste ”Instruktör” 

2015 blev året då Niclas vann sitt första ”Instruktörsmästerskap”. Inte bara det utan 
detta var Niclas första vinst sedan… Jag kan via golfdata inte hitta någon vinst men 
väl andra- och tredjeplatser. Återstår att se vad Niclas anser om det. Jag har lånat 
texten och bilderna nedan från golf.se. 

Flommens golfbana i oktober kan vara riktigt besvärlig. Men inte när 
instruktörsmästerskapet avgjordes i går. Sol och lite vind bäddade för fina resultat. 
Bäst trivdes Sollentunas Niclas Björnsson som tog hem sitt första mästerskap. 

”Jag har varit tvåa och trea förut. Skönt att få vinna till slut”, säger Niclas, som gick ut 
med sex slags ledning i finalronden. Det räckte med att han bevakade sin ledning 
och avslutade med 74 slag. Den som främst hotade, Christoffer Wahlgren, 
Tegelberga, fick inte i puttarna och kom in på 76. Halkade därmed ner i prislistan. 
Andraplatsen togs istället av Peter Grimfjord från Hook, som avslutade med 69, men 
var ändå sex slag bakom Niclas. 

”Jag kände mig ganska trygg när jag gick ut. Det var skönt att ha en rejäl ledning, 
fortsätter Nicklas Björnsson. I dag puttade jag inte så bra, men spelet var stabilt.” 

25 000 kronor gav segern i VW PGA Open, eller ClubPro Mästerskapet. Dessutom 
en biljett till EM för instruktörer. 

”Jag spelar inte så mycket nu för tiden. Vi har stor verksamhet på Sollentuna och 
mycket idrott. Det är egentligen bara Elitserien och det här mästerskapet som gäller. 
Annars håller jag mest till på rangen.” 

Den riktiga tävlingskarriären avslutade han i mitten på 90-talet efter flera säsonger 
med framskjutna placeringar på såväl Telia Tour som Challengetouren. 

Nu är han Sveriges bäste instruktör - i alla fall på banan. 

”Och jag har fått en ny favoritbana också. Det här var första gången jag spelade 
Flommen. Måste säga att jag gillar banan skarpt.” 

Inte så konstigt med tanke på att Niclas med sina 65 slag under första ronden 
tangerade banrekordet. Hans totalscore var 208 slag. 

Bertil Sköld 
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Elitjuniorernas 2015 

  
 

 

 

Sofie Börjesson, 18 år 

Hcp = 2,8 

Spelat 10 tävlingar under året; även spelat i dam-lag elit i  
division 1 och JSM 

Spelar huvudsakligen på Skandia Tour Riks  

Årets bästa resultat är seger i KM Damer 

 

Jack Alexandersson, 17 år 

Hcp = +0,7 

Spelat 12 tävlingar under året varav 4 utomlands; även spelat i 
herr-lag elit, Sthlm-serien och JSM-lag 

Spelar huvudsakligen på Skandia Tour Elit  

Årets bästa resultat är seger i KM Herrar 

 

Viktor Forslund, 17 år 

Hcp = +0,4 

Spelat 18 tävlingar varav 2 utomlands; även spelat Sthlm-serien 
och JSM-lag 

Spelar huvudsakligen på JMI 

Årets bästa resulat är seger på Skandia Tour Riks, Sunne GK 

 

Adrian Vågberg, 17 år 

Hcp = 0,2 

Spelat 8 tävlingar; även spelat Sthlm-serien och JSM-lag 

Spelar huvudsakligen på Skandia Tour Riks  
 
Årets bästa resultat är seger på Skandia Tour Riks, Bollnäs GK 

 

Jonty Marshall, 16 år 

Hcp = 0,8 

Spelat 11 tävlingar; även spelat i herr-lag elit, Sthlm-serien och 
JSM-lag 

Spelar huvudsakligen på JMI 

Årets bästa resultat är seger på JMI, Magnus Jacobssons 
Memorial, Vadstena GK 

  

Markus Lindgren, 17 år 

Hcp = 1,3 

Spelat 16 tävlingar varav 1 utomlands; även spelat Sthlm-serien 
och JSM-lag 

Spelar huvudsakligen på JMI 

Årets bästa resultat en 2:a plats på JMI, Cobra Puma Junior 
Challenge, Burviks GK 

  

I gruppen har också under året ingått Joshua Wallcot, Oscar Lundmyr och Joel Larsson 
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Alexander Rönnquist, 17 år 

Hcp = 3,8 

Spelat 11 tävlingar varav 1 utomlands 

Spelar huvudsakligen på JMI 

Årets bästa resultat en 6:e plats på Skandia Tour Regional, 
HaningeStrands GK 

 

Gustav Adeström, 16 år 

Hcp = 4,0 

Spelat 11 tävlingar 

Spelar huvudsakligen på JMI 

Årets bästa resultat en seger i korthåls KM med tidernas lägsta 
score 

 

Andreas Wirth, 16 år 

Hcp = 4,7 

Spelat 10 tävlingar 

Spelar huvudsakligen på JMI 

Årets bästa resultat en fjärdeplats på Skandia Tour Regional, 
Vassunda GK 

 

Leo Holmlund, 18 år 

Hcp = 5,3 

Spelat 7 tävlingar 

Spelar huvudsakligen på Skandia Tour Regional 

Årets bästa resultat en seger på Skandia Tour Regional, 
Djursholms GK 

 

Erik Lagesson, 15 år 

Hcp = 5,4 

Spelat 7 tävlingar 

Spelar huvudsakligen på Skandia Tour Distrikt 

Bästa resultat är en seger Skandia Tour Distrikt,  
Motala GK 

 

August Brehm, 16 år  

Hcp = 7,0 

Spelat 8 tävlingar 

Spelar huvudsakligen påSkandia Tour Distrikt  

Bästa resultat är en seger på Skandia Tour Distrikt,  
Waxholms GK 

 

David Andreasson, 16 år 

Hcp = 10,5 

Spelat 7 tävlingar 

Spelar huvudsakligen på Skandia Tour Distrikt  

Bästa resultat en sjunde plats på Skandia Tour Distrikt, 
Huvudstadens GK 

Peter Alexandersson, Team Sollentuna 
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Herrsektionen blickar bakåt och framåt 

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. Ett arrangemang som växer år från år, 
vilket är kul. Lite statistik: 

·       2013: 888 starter ·       2014: 923 starter 2015: 973 starter 

      Vår ambition är likt förgående år att starta Torsdax så fort banan öppnar. Upplägget 
vad det gäller när och vilka som spelar från Tee 59 och Tee 62 är samma som 
förgående år.  

Inför säsongen startades en ny tävling, Vårscramblen, som upplevades mycket 
positivt av deltagarna. Vår förhoppning är att även starta upp kommande säsong med 
denna tävling. Beroende på när banan öppnar hoppas vi att 23 april kan vara ett 
lämpligt datum. Vi var runt 100 deltagare förra året varför vi hoppas kunna genomföra 
tävling med kanonstart då vi har middag och prisutdelning på kvällen. Vi planerar för 
24 lag. 

Vi önskar nu alla God Jul och Gott Nytt År och så håller vi tummarna för en tidig vår 
så vi kan få en bana i fint skick så fort som möjligt. 

Väl mött under 2016! 

Rolf Svenléen för herrsektionen 

Årsavgift 2016 

Under vecka 50 skickas fakturan ut via mail så håll koll på att den kommit till er. Om 
ni mot förmodan saknar den så kontakta kansliet så skickar vi en kopia.  

Vi räknar förstås att du respekterar förfallodagen och gör du det får du ett exemplar 
av nya regelboken 2016-2019. 
 

Fastighetskommittén behöver fler medlemmar 

Klubben har en rad fastigheter, allt från klubbhuset till starterhuset. 
Fastighetskommittén har ansvar för att dessa fastigheter utvecklas och får det 
underhåll som krävs för att bevara fastigheterna i gott skick.  Kommittén är också 
ansvarig för att uppföra nya byggnader som t.ex. de nya range-byggnaderna som nu 
är aktuella. 

Kommittéarbete utförs med planeringsmöten (nio möten under 2015), med 
uppföljning och ansvarsfördelning på medlemmarna, men också genom att vi är 
behjälpliga med diverse praktiska saker allt efter kunskap och intresse. Underhållet 
sköts annars av klubbens egen personal eller av upphandlade entreprenörer.  

Kommittén har idag tre medlemmar förutom vår klubbchef Carro. 

Vi vill nu utöka gruppen med en eller flera medlemmar. Om du är intresserad av 
fastighetsfrågor i någon form och tycker att du har tid att engagera dig i ideellt arbete 
på kubben. Hör av dig till kansliet eller direkt till mig. 

Anders Nyberg, 070-567 57 68, för Fastighetskommittén 
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Regeländringar 2016 

 
Regeländringarna inför perioden 2016-2019 är inte speciellt omfattande. De flesta 
görs för att tydliggöra en redan befintlig regel. Följande ändringar är dock bra att 
känna till. 

 Regel 6-6d: Fel score på hål – Ingen diskvalificering om du lämnar in ett scorekort 
med en score på ett hål som är lägre än du haft på detta hål när detta beror på att 
du missat en plikt som du inte känt till att du borde haft. Du får nu i stället två slags 
plikt på det hål där din score är för låg. 

 Regel 14-1b: Förankring av klubba – Förbud att förankra en klubba då du slår ett 
slag (Bertils kommentar: mest aktuellt för putters; långa putters är inte förbjudna 
men förankring är det) 

 Regel 18-2: Boll i vila rubbad – Om bollen rör sig efter det att spelaren adresserat 
bollen är det nu bara en fråga om det är spelaren som förorsakat att bollen rörde 
sig. 

 Mobiltelefoner får nu användas för avståndsmätning även om de innehåller 
funktioner som inte får användas tex termometer, vindmätare mm. 

 Vi räknar förstås att du respekterar förfallodagen och gör du det får du ett 
exemplar av nya regelboken 2016-2019. 

 
Handicaprevision inför 2016 

Handicaprevisionen inför 2016 kommer att genomföras under andra halvan av 
januari. Om ni skulle vilja ha en översyn innan dess för att ni t.ex. skall resa 
utomlands och tävla så hör av er till någon av undertecknade. 

Redan nu kan sägas att det förslag till förändringar av hcp som GIT ger oss som 
underlag visar följande. Av drygt 1 150 medlemmar som omfattas av revisionen bör  

 83 st höjas med +1 

 51 st höjas med +2 

 37 sänkas med -1 

 31 sänkas med -2 

Vi kommer dock inte att göra något förrän efter distriktets handicapmöte 16/1 2016. 

Bertil Sköld & Kjell Anvreten 
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Vårresan 2016 till Grekland 

Följ med Sollentuna GK till Grekland! Costa Navarino, 9-16 april 2016. Anmälan görs 
till www.golfplaisir.se/sollentunagk. Vid frågor ring till Golfplaisir 08-505 759 00 eller 
Jonas 070-858 42 29  
 

 

http://www.golfplaisir.se/sollentunagk
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Resultatbörs 2015 

Månad Tävling 1:a 2:a 3:a 
Maj Vårscramble Hampus Lindvall 

Jacob Lindvall 

Kristoffer Lindgren 

Viktor Cedersjö 

Roger Lindgren 

Torbjörn Lindgren 

Carl Johan Näsmark 

Jens Thörnberg 

Nikhil Dhawan 

Jesper Jelvin 

Joakim Lennred 

Oscar Nilsson 

 Golfresan on Tour Rolf Svenléen 

Jimmy Nygren 

Ola Lejeby 

Roger Lindgren 

Peter Strömberg 

Jouni Koskela 

 Två Generationer  Marie & Johan Lienzén Mats& Simon Fungdal Adam & Martin 

Lennerrmark 

 KM Två Generationer Marie & Johan Lienzén Mats& Simon Fungdal Joakim & Magnus 

Lennred 

Juni Nationaldax  Gunilla Andersson Joakim Bergström Ronny Nord 

 KM Foursome damer Carro Holmblad & Mimmie 

Dymling 

Annika Hellewell & Mona 

Fridell 

Kristina Schölin & 

Marie Lienzén 

 KM Foursome herrar Johan Mörck & Mårten 

Larsson 

Jan Bohlin & Stefan 

Gustafsson 

Adrian & William 

Vågberg 

 Damernas Tjuv Eva Jurell & Michael 

Burman 

Carina Hellströmer & Jimmy 

Nygren 

Evalena Guelli & 

Rasmus Magnusson 

Juli Par 54 – korthåls-KM Gustav Adeström Axel Hellström Viktor Forslund 

 Flaggtävling Oscar Nilsson Jan de Besche Jouni Koskela 

Augusti KM kategori D22 Sarah Schylander Mimmie Dymling Åsa Bräster 

 KM kategori D50 Marie Lienzén Kristina Schölin Carina Kvarnemark 

 KM kategori D60 Gunilla Andersson Blanca Frostig Irja Berg 

 KM kategori D70 Inga Kjellberg Barbro Andersson Liisa Kuula 

 KM kategori H21 Jack Alexandersson Markus Lindgren Jonty Marshall 

 KM kategori H30 Nicklas Bergström Jonas Andersson Niclas Hellqvist 

 KM kategori H45 Stefan Gustafsson Jan Bohlin Peter Westerling 

 KM kategori H55 Jan Bohlin Claes Nilsson Thomas Leijon 

 KM kategori H65 Bertil Sköld Ronny Nord Peter Hellström 

 KM kategori H75 Ove Berglund Per-Olov Wikner Roger K Anderson 

 ICA’s kräftgolf Cattis Granath & Jesper 

Berg 

Gustaf Swedén & Nikhil 

Dhawan 

Axel Hellström & 

Pontus Kjell 

 KM herrar Jack Alexandersson Nicklas Bergström Pontus Kjell 

 KM damer Sofie Börjesson Sarah Schylander Mimmie Dymling 

 Cervera Trophy klass A Göran & Ingrid Rolfsson Camilla Frykman & Hans 

Bergendorff, SGK 

Grazyna Ystmark & 

Pelle Bruhn, 

HaningeStrand 

 Cervera Trophy klass B Eleonor & Göran Tejbrant Annika & Arne Bernström Annika & Björn 

Hedlund 

 KM äkta makar Kristina Schölin & LG 

Larsson 

Ingrid & Göran Rolfsson Gunilla & Lars-Olof 

Andersson 

September Femslaget klass A Sigge Bjerregaard, 

Arninge 

William Sundberg, Österåker Niklas Sköldengren, 

Täby 

 Femslaget klass B Johan Samuelsson, 

Österåker 

Ted Norlander, Österåker Paul Tolj, Sollentuna 

 Femslaget klass C Marcus Keife, Österåker Eili Fredholm, Täby Siw Pettersson, 

Österåker 

 Krögargolfen Resultat okänt   

 Tisdax Order-of-Merit Ivar Aretjärn Ronny Nord Tore Ackerheim 

 Onsdax Order-of-Merit Gunilla Andersson Ingrid Rolfsson Karin Helander 

 Torsdax Order-of-Merit Christer Jansson Mattias Pirmann Nikhil Dhawan 

Sammanställt av Bertil Sköld 
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Tillgänglighet och beläggning 2015 

Den exakta tillgängligheten är svår att mäta. Viss information finns GIT men allt spel 
registreras inte i GIT. Från 2015 finns bland annat följande information om vårt spel 
på banan. 

Kategori 2015 

Sällskapsspel, vardagar  12 287 

- varav greenfeegäster 35 % 

- andel av vardagsspel 23 % 

Företagsspel, vardagar 844 

- andel av vardagsspel 5 % 

Totalt spel, vardagar 17 011 

Sällskapsspel, helger 4 956 

- varav greenfeegäster 27 % 

- andel av helgspel 31 % 

Totalt spel, helger 7 206 

Totalt spel, veckan 24 217 

Not: Antal ronder i tabellen avser registrerat spel mellan 1 maj och 30 september 2015. Tävlingsspel 

vardagar och helger inkluderar juniorträning med totalt 474 starter. 

Källa: GIT 

(ur Verksamhetsplanen för 2016) 

Breddjuniorernas verksamhet under 2015 

Vi kan sammanfatta juniorernas golfår som en återgång till stor verksamhet med 
många juniorer och aktiviteter. Redan under vinterträningen märkte vi av ett ökat 
intresse bland juniorer för golfen. Vi fyllde snabbt platserna i Rosenkälla och 
juniorerna kämpade flitigt under vintern. Efter påsken flyttade vi verksamhet åter till 
klubben och tack vare den tidiga våren blev det mycket spel redan innan ordinarie 
start i maj.  

Ett större gäng juniorer med föräldrar passade på att starta säsongen med ett 
uppstartsläger på Landeryds GK. Alla tyckte det var superkul så vi kommer att 
kopiera upplägget även till nästa år. Vi kommer att lägga ut information om anmälan 
på hemsidan inför nästa uppstartsläger. 

Utomhusträningen med spel på banan verkligen exploderade under 2015 med ett 
stort antal juniorer.  Antalet grupper fördubblades och ökningen av flickor tillhör 
landets största. Vi är alla jätteglada för detta intresse och vi kommer att jobba hårt för 
att nästa år skapa kvalitet och varierande träning för alla grupper. Alla föräldrar som 
kan är välkomna att delta i våra aktiviteter. På detta sätt kan våra juniorer utvecklas 
både professionellt av klubbens pro och med peppande glada föräldrar som stöd. 
Inbjudan till utomhusträningen 2016 kommer under mars nästa år.  

Många juniorer har tävlat på de olika SGDF-tourer som spelas i Stockholmsområdet. 
Våra juniorer finns nu representerade i samtliga tävlingar på Mini Touren och Rookie 
Touren. Alla juniorer har gjort fantastiska prestationer och extra roligt är att finalen i 
Rookie Touren vanns av Rickard Rydell för killar och Rebecka Andreasson kom trea 
bland tjejer. Nu laddar vi om och planerar vinterträningen för 2016. Anmäl er gärna 
redan nu om tider mm passar er. 

Jesper Günther för Juniorsektionen 
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Historisk återblick till 1998 (nr 2 1998) 

 
Från 1999 har sedan elitlaget under 17 år spelat i elitserien eller vad den nu har kallats. 
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Budget 2016 

Nedan följer klubbens budget för 2016, det vill säga Sollentuna Golfklubb, ideell 
förening med dotterbolaget Skillingegården AB, sammanslaget. Samtliga belopp i 
tusentals kronor. 

Budget 2016 - Intäkter Budget 2016 Prognos helår 

2015 

Medlems- och spelrättsavgifter 7 200 6 580 

Greenfee 1 800 1 800 

Företagsintäkter 710 695 

Shop och uthyrning, golfbilar, vagnar mm 2 270 1 940 

Range 840 830 

Lektioner och verkstad 1 035 1 015 

Kommittéer 30 30 

Tävlingar 300 330 

Hyresintäkter, restaurang, skåp mm 365 345 

Totala intäkter 14 550 13 565 

 
Budget 2016 – Kostnader Budget 2016 Prognos helår 

2015 

Personalkostnader, fast och säsong - 5 845 - 5 680 

Drift och underhåll banan - 1 925 - 1 820 

Drift och underhåll fastighet - 1 015 -  920 

Inköp shop, omkostnader uthyrning mm - 1 570 - 1 465 

Drift och underhåll drivingrange - 95 - 110  

Omkostnader lektioner - 125 - 165 

IK/JK/Elit/Styrelse - 345 - 370 

Omkostnader tävlingar - 230 - 220 

Kontorsomkostnader, IT, möten mm - 240 - 240 

Information, scorekort, marknadsföring mm - 145 - 170 

Revision, redovisning - 245 - 280 

SGF/SGDF - 255 - 235 

Försäljningsomkostnader, företag, 

kortavgifter  

- 130 - 50 

Oförutsett, reserv - 100 - 40 

Summa kostnader - 12 265 - 11 765 

Avskrivningar - 1 600 - 1 460 

Ränteintäkter och räntekostnader - 275 - 250                         

Resultat 410 90 

(ur Verksamhetsplanen för 2016) 
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Juniorernas Vinterträning 2016 

Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda 
till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill vi att träningen ska 
ge en riktigt bra start inför våren så vi inför max två juniorer per träningsmatta. Niclas 
och Jonas kommer även att gå igenom fler övningar som ger en bra grund för egen 
träning. Som tidigare är vår träning på måndagar och  denna gång uppdelad i tre 
grupper, den första mellan 17 och 18, den andra mellan 18 och 19 och tredje gruppen 
mellan kl 19 och 20. Efter våra tider tränar elitjuniorerna så vi kommer att vara många 
från Sollentuna GK på plats. 

Första tillfället är den 18 januari och därefter 25 jan, 1 feb, 8 feb, 15 feb, 22 feb, 7 
mars, 14 mars, 21 mars och 4 april, dvs totalt 10 tillfällen. 

Plats:  Åkersberga. Ullna Indoor Golf 
(fd Golfpunkten), Rosenkälla 

 

Dag: Måndagar  

Tid: 17.00–18.00 samling  16.50 
 18.00–19.00   samling  17.50 
 19.00–20.00 samling  18.50 

Anmälan:  Senast 2015-01-11 

Obligatorisk bindande föranmälan via mail  
till sogk_junior@hotmail.com   

Ange vilken tid som passar dig bäst så gör 
vi så gott vi kan för att anpassa era  
önskemål.  

Du kommer att få en bekräftelse på att vi 
mottagit din anmälan.  

 

Antal deltagare: Max 36 deltagare  

Pris: 1 550: - för 10 träningspass    

 

De tre träningspassen börjar med samling 10 minuter före det att vi skall in i hallen då 
du också skall se till att bli avprickad på deltagarlistan.  

Vi samlas vid Cafeterian innanför receptionen. Välkommen med din anmälan! 

Juniorsektionen SoGK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                        

 

 


