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1.Ordföranden har ordet
Hej medlemmar i Sollentuna Golfklubb!

Medio juli 2016

Sommaren står i sin fulla prakt, solen lyser och vår bana är
hur fin som helst.

Ett lyckat och oerhört uppskattat arrangemang av Junior SM
har avlöpt. Väldigt fint arbete och stora och många insatser
ledde fram till det fina resultatet. Som arrangemang och för
tävlande. Mer om det under annan rubrik i denna upplaga av Skillingetrycket.

Styrelsen har nu under min ledning haft tre sammanträden. Uppgifter och
ansvarsområden har successivt fördelats. Några ledamöter har ännu inte klara
ansvarsområden men det är bara en tidsfråga. Alla har ju sina speciella kompetenser
och möjligheter och det gäller att hitta rätt.

Vår klubbchef Caroline Holmblad har ju genomgått en klubbchefsutbildning som hon
var klar med under våren 2016. Som examensarbete har Caroline och en person till
presenterat ett sätt att driva ett utvecklingsarbete i en golfklubb, baserat på att flera
golfklubbar har behov av att tydliggöra sin klubbs identitet och att säkerställa sin
gemensamma målbild. Arbetsmodellen som presenteras i examensarbetet kommer
styrelsen att använda för att skapa tydlighet i vilka vi är och vad vi gör. Ett regelrätt
affärsutvecklingsarbete helt enkelt. Det finns så mycket bra gjort och skrivet i vår
golfklubb och den här modellen kommer att hjälpa oss att lägga det på rätt ställe och
skapa tydlighet och ställa de rätta frågorna på vilket sätt vi ska gå vidare. Och för att
senare kunna paketera det tydligt.

En hel del insatser kan inte vänta på att en affärsplan blir klar och sammanfattad utan
man måste agera här och nu. Och vara öppen för korrigeringar efter vägen. Så några
punkter på vägen:

- en marknads-medlems kommitté är beslutad och under bildande. Uppdraget för
denna kommer att fastställas inom kort. Det innebär att det kommer att finnas fina
möjligheter för hugad medlem att aktivera sig i en sådan kommitté.
Kompetenskraven återkommer vi till på lämpligt sätt, när dessa är definierade, i
nyhetsbrev och/eller på hemsidan.

- vår hemsida kommer att få en annan teknisk plattform och sannolikt utseende. Vår
en gång så premierade hemsidan har en teknik som nu bör ersättas med en som är
lättare att arbeta med. Nu finns verktyg för det, verktyg som inte fanns när vår
hemsida byggdes.

- sannolikt återupptar vi en nyhetsbrevsfunktion, korta aktuella meddelanden en gång
i veckan, per mail. Information som är mera här och nu och som är direkt riktade till
dig som medlem och inte publik.

- Sveriges Golfförbund har erbjudit sina klubbar att delta i en medlemsundersökning i
ett verktyg som man köpt in från Danmark. Vi har sagt ja tack och hoppas på accept.
Det ger oss i så fall en kickstart i medio augusti och till i så fall en tredjedel av
medlemskåren. Så watch out!
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- Jubileumsår 2017. Många insatser kommer att behövas till att forma ett eller flera
events för att fira vår 50 åriga historia som golfklubb. Hör av dig med ditt intresse att
delta i det arbetet!

Tills härnäst, alltid anträffbar på styrelsen@sollentunagk.se

och däremellan på banan och lite varstans i omgivningarna

Sommarhälsningar

Birgitta Gure

2.Klubbchefen informerar
2.1 Junior SM

I juni 2015 lyftes frågan i styrelsen om det inte snart var dags
för SoGK att återigen arrangera en större tävling av nationell
klass. Syftet var att få visa upp en bana i toppklass, och få dit
elitspelare som annars inte besöker vår klubb så ofta. Ett sätt
för oss att stärka vårt varumärke och sätta Sollentuna GK på
kartan.
Positiva diskussioner ledde till att vi anmälde vårt intresse till

förbundet, och i december 2015 stod det klart att Sollentuna GK fått den stora
äran att stå som värd för JSM slag 1-3 juli 2016. Tävlingen spelas över 72 hål i
flick- och pojkklass.

En tävling av denna storlek och klass kräver en hel del förberedelser, och vi var
enade om redan från början, att tar vi oss an detta så gör vi det helhjärtat och med ett
stort engagemang från både personal och ideella resurser.
Redan i början av året tillsattes en ideell arrangörsgrupp på 10 personer, som leddes
av Tomas Lindgren med mottot: ”JSM på Sollentuna GK, ett trivsamt och välordnat
arrangemang”.

Med tydliga riktlinjer från Svenska Golfförbundet, SGF, hade arrangörsgruppen en
bra grund att utgå ifrån, hårt arbete och många planeringstimmar lades ner för att få
alla bitar på plats. Med hjälp av ett formulär som skickades ut till alla medlemmar fick
vi till slut ihop ca 50 funktionärer till tävlingsdagarna. Ett funktionärsmöte anordnades
ett par dagar innan tävlingsstart, för att delge information om de olika sysslorna som
var alltifrån starter, forecaddie, parkeringsvakt, helpdesk, scorerapportering & allt-i-
allo.

Tävlingsdagarna flöt på helt enligt plan, tidiga morgnar för såväl spelare, funktionärer
& personal. Stämningen var på topp och engagemanget och glädjen var påtaglig. Det
bjöds på en hel del bra golf, i både flick- och pojkklassen.

mailto:styrelsen@sollentunagk.se
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Pi-Lillebis scorekort sista ronden var ett hett samtalsämne bland åskådarna. Från och
med hål 6 gjorde hon hela sju birdies i rad! Det tog henne till toppen men inte till
ensam ledning. På det sista hålet såg hon till att sänka en lång putt för ytterligare en
birdie, nytt banrekord (64 slag) och senare visade det sig att den även avgjorde
vinsten.

Jesper Svensson som har varit högst upp på leaderboarden sedan rond 1, fick inför
sista ronden sällskap av Philip Jensen från Ljunghusens GK. De gick ut sista varvet
på -5 men Jesper drog snabbt ifrån då han gjorde en birdie på det andra hålet. Under
sin rond lyckades han med fyra
birdies, en eagle och två bogeys.

Vi har fått se golf i sin allra bästa
form, en kämpaglöd utan dess like,
ett nytt banrekord och rejält många birdies. Vi har också fått två nya svenska
juniormästare i slagspel – Pi-Lillebi Hermansson från Stockholms GK och Jesper
Svensson från Bro-Bålsta GK

Under tävlingens gång har spelarna fått känna på ett flertal olika moment då det
regnat, blåst och även varit soligt.
- Sol, vind och vatten är några gamla ord som en av våra medlemmar var först med
för en lång tid sedan, Kenneth Gärdestad. Han var alltså med och skrev texten till
denna låt, berättar tävlingsledare Tomas Lindgren på prisutdelningen.

Junior-SM är nu över och lovorden för banan och arrangemanget strömmar in. Nöjda
spelare säger att dem aldrig spelat banan så här bra, och att det märktes tydligt att
hårt arbete ligger bakom.

"Fantastisk bana, suveränt arrangemang och all heder o Credit till organisationen. Vi
har Skandia Junior Open på Vasatorp i september o Sollet skickade upp nivån ett
antal snäpp"

”Grattis till Sollentuna GK och alla medverkande!”

”Tomas och Peter förtjänar ett mindre nobelpris för arrangemanget! Det var så väl
genomfört. Allting klaffade. Jag vet att dom var på plats från 5 varje morgon, för att se
till att allt var tipp topp! Ett tack också till er på kansliet. Ni har också arbetat hårt för
detta. Och så banan! Superfin! Vilket jobb som ligger bakom. Detta arrangemang ger
god PR för klubben. Vi var många glada frivilliga som bidrog. Det är kul och
stimulerande, och vilken fin golf som bjöds”
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Tävlingskoordinatorn Frida Bräster från SGF var väldigt nöjd med arrangemanget,
och vi fick mycket beröm:

”Jag är riktigt nöjd och vet att även spelarna är det. Inte bara över att banan var så fin
utan även för att alla på klubben var engagerade i tävlingen och välkomnande mot
spelarna. Jag kommer inte glömma dessa dagar i första taget, det har varit så enkelt
att jobba med alla och samarbetet har fungerat utmärkt.”

Stort TACK till alla ideella eldsjälar, tack till hårt arbetande personal, tack
restaurangen för utmärkt service & god mat, stort TACK till vår sponsor ICA Edsberg
som bjöd på frukt & goodie-bags till alla spelare, samt lunch till alla funktionärer! Tack
till TD, domare och övriga representanter från Svenska Golfförbundet & Skandia
Tours huvudsponsor Skandia. Tillsammans gjorde vi detta till en minnesvärd tävling!

Caroline Holmblad
Klubbchef

Spelare och publikbild

Våra hemmaspelare Adrian Vågberg, Viktor Forslund, Jonty Marshall, Sofie Börjesson och Jack Alexandersson
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3 Rapport från Idrottskommittén
3.1 Hur svåra var våra hål för JSM-spelarna jmf med för oss

medlemmar?

I bilderna ovan och nedan kan ni se hur hålen blev rankade ur svårighetsgrad under
JSM respektive hur de blev rankade under våra singeltävlingar perioden maj och juni.
Under JSM var hålen 17, 5, 16, 7 och 9 de svåraste medan under våra tävlingar
(Tisdax, Onsdax och Torsdax i första hand) hålen 16, 7, 13, 9 och 11 var de svåraste.
Denna enkla analys som alla andra jag gjort genom åren visar att man inte skall
försöka sätta hålindex efter svårighetsgrad eftersom vad som är svårt för en
spelare/grupp inte nödvändigtvis är svårt för en annan.
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De nuvarande hålindexen på SoGK följer SGF’s rekommendationer och jag uppfattar
att de huvudsakligen upplevs bra.

Bertil Sköld för IK

3.2 Korthåls KM

Den 16 juli avgjordes Korthåls-KM. För vilken gång i ordningen kommer jag inte ihåg,
men däremot kommer jag mycket väl ihåg att undertecknad vann första upplagan.
Ännu så länge min enda inteckning i ett klubbmästerskap. KM-vinnare brukar
premieras med egen parkeringsplats nära klubbhuset. Därav har jag intet sett, men
jag tar gärna emot en plats retroaktivt.

Korthåls KM spelas från alla möjliga platser men alla greener används. Banan mäter
2025 meter från herrtee och 1545 från damtee. Hållängden varierar från 40 meter till
195.
Det mest spektakulära hålet är från 6:e damtee till 3:ans green. I alla fall för herrarna.
Det kräver en carry på 180 meter för att nå över vattnet. Där avgörs vem som är man
eller mus.

Ursprunget till tävlingen är ännu mer sofistikerad. Då kallades det för orienteringsgolf.
Vi spelade i fyrmannalag i scrambleform. Tävlingen innehöll två moment. Först skulle
banan ritas. Sedan skulle den ritade banan spelas. Alla tee och alla greener skulle
användas. Vissa restriktioner fanns. Det var inte tillåtet att spela från tee X till green
X-1. För er som inte är så matematiskt bevandrade så innebär detta att man
exempelvis inte fick spela från 2:ans tee till första green. Inte heller spel över
klubbhusområdet var tillåtet. I övrigt fick fantasin flöda.
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Orienteringsgolfen spelades två gånger för ca 25 år sedan. Av naturliga skäl startade
vi kl 03 på morgonen. Vi var 60 personer som gick kors och tvärs över banan och
skrek fore var 3:e minut. Jag skrek högst. Jag är förmodligen klubbens bästa fore-
skrikare, kanske också en av klubbens fem bästa puttare med vänsterfall, men i övrigt
är det klent.

Åter till årets tävling. Banstreckningen har i stort varit densamma under alla år. Tee
har dock varierat något beroende på flaggplacering och trädens utveckling. Tidigare
har undertecknad och Ingemar Swedén satt upp banan. I år fick jag hjälp av Bertil
Sköld, tack till dig. Det var tuffare tag på Ingemars tid, Bertil är betydligt snällare, inte
minst mot damerna. En hel del träd var satta ur spel för damerna med Bertil som
dirigent.

Detta återspeglades i resultatlistorna. Väldigt många damer i toppen av leaderboard,
vilket är trevligt. Det senare noterade min gode vän Jan ”Faldo” Bohlin. Vederbörande
anmälde sig snabbt som behjälplig för kontroll av scorekort och senare som
presentkortutdelare. Etiketten föreskriver nämligen att manliga prisutdelare erhåller
en kram från kvinnliga pristagare vilket Faldo väl känner till. Det var en trevlig
prisutdelning. Andreas Wirth ska också ha ett tack för hjälpen med scorekorten. Men
Andreas är för ung för kramkalas.

Vilka var då vinnarna?

F: Aina De Bésche
E: Lars Andreasson
D: Kjell Adle
C: Gunilla Andersson
B: Lise-Lotte Vestling
A: Joakim Lennred

Stort Grattis till vinnarna. Extra Stort Grattis till Jocke Lennred som sköt 56 slag och
därmed blev klubbmästare. Välkommen in i klubben. 56 är ett av de bättre
vinnarresultaten men dock en bit ifrån banrekordet. Förra året sköt Gustav Adeström
51. Deltagarrekordet stod sig också. I år var vi drygt 90 startande, men vi har vid
något tillfälle varit över 100. Nästa år slår vi rekordet. Korthåls-KM är viktigt.
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Om ni tycker att jag var vimsig under prisutdelningen så är det Bertil Skölds fel. Bertil
gjorde nämligen HIO på 4:ans green och bjöd sedan frikostigt på bubbel. Grattis Bertil.

I texten ovan nämns träd. Jag tycker inte om träd på golfbanor. Jag är en
förespråkare av linksbanor. Ska det vara träd så ska det vara tallar eller ännu hellre
knotiga enar.

Sollentuna har, trots lövträd och björkar, aldrig varit i bättre skick. Det är en njutning
att spela banan ända fram till 18:e. Då dyker det upp fyra totalt malplacerade björkar
på vänster sida. Dessa har ingen naturlighet vilket är naturligt eftersom de är
planterade, inget som naturen skapat.

Jag har skrivit om detta tidigare utan gehör. Vid senaste städdagen erbjöd jag en
björkvandring för att påvisa björkarnas malplacering. Jag fick med mig fyra personer,
ingen förstod någonting.

Nästa år kommer jag att göra en mindre banomläggning. 3:e hålet kommer att spelas
BAKOM björkarna till 17:e green. Nåde den som klagar.

Björn Collert
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3.3 Senior 50+ - en halvtidsrapport

Under perioden maj tom 15/7 har Senior 50+ haft tolv tävlingar på
hemmaplan och ett utbyte på Bro-Bålsta med Bro-Bålsta och Täby.
Av tävlingarna på tisdagar har en varit partävling och resten
singeltävlingar. Vi har haft 580 starter vilket är 4 % upp jmf med 2015.
Roland Cup, vår enda matchtävling, vanns i år av Richard Warholm
över undertecknad i finalen. Vår enmannascramble spelades i tre
klasser, två herrklasser och en damklass. Rondtiderna blev för långa
både pga spelform men framförallt av att undertecknad lottat i 3-

bollar. Vi gör ett nytt försök 2017 men med en modifierad spelform.
I de individuella tävlingarna har vi haft många klassegrare – Gerd Nilsson, Gregor
Piechal, Marianne Waldemarsson, Karin Helander, Kurt Maxé, Gert Sandberg, Bertil
Sköld, Per-Ove Englund, Ulf Aronsson, Inger Westerberg, Dan Grönnå, Stig
Lindström, Owe Hinzer, Göran Rolfsson, Lars Thorell, Marianne Lindström och Per
Forsberg.
I Tisdax Order-of-Merit har spelats 8 av totalt 14 tävlingar. Komplett ställningen kan ni
se på hemsidan via Seniorbloggen. Top-5 just nu Ivar Aretjärn (försvarande mästare),
undertecknad, Per Forsberg, Gerd Nilsson och Per-Ove Englund.
I klubbutbytet med Täby och Bro-Bålsta, kallat Treklövern, spelades årets första
omgång på Bro-Bålsta under första halvan av juni. SoGK’s lag om 18 spelare
segrade och återtog vandringspriset som sitter uppe i klubbhuset. Individuellt
placerade sig fyra klubbspelare top-10 och segrade gjorde Bernt Svensson. Detta var
Bernts andra raka seger i Treklövern. Starkt jobbat! Övriga top-10 var undertecknad,
George Reispass och Conny Gustafsson. Nästa omgång går på Sollentuna i augusti
med uttagning tre veckor före.
Årets seniorresa 12/8 till Grönlund har just nu drygt 40 anmälda vilket är väldigt kul.
Detta fjärde år av seniorresa ser ut att slå alla rekord.

Bertil Sköld för Seniorsektionen
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4 Nyheter från Juniorkommittén
Sollentuna har hela 17 juniorer på Skandia Tour i år!

Redan i april startade många av våra elitjuniorer sin säsong med en tränings- och
spelvecka i Spanien på Lumine Golf Club. En vecka med fantastiskt väder och
mycket spel på banorna Lakes och Hills.

Nu är tävlingssäsongen igång och i år är vi hela 16 elitjuniorer som spelar Skandia
Tour. Vi har nu hunnit precis halvvägs i årets säsong. Nästa omgång spelas mellan
den 27 och 29 juli där det ser ut som vi kommer ha spelare igång i Skåne, Jönköping,
Uppsala, Kumla och runt om i Stockholm.

Hoppas nu att spelet som visades upp under JSM på vår fina bana och Stensons
majorvinst på The Open ytterligare inspirerat våra ungdomar till nya framgångar.
Springer du på någon av våra engagerade och duktiga juniorer så ge dem en klapp
på axeln och några positiva ord för det är de värda!

Spel och träningsvecka i Spanien

Rickard Lagesson för elitjuniorerna
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5 Några ord från våra tränare

5.1 Juniorläger vecka 33
Måndag – torsdag kl 09.00-12.00 (torsdag kl 07.00-10.00)

För barn i åldern 8-12 år som spelar golf eller vill prova på golf. Vi tränar och leker
golf på ett utvecklande och roligt sätt. Vi delar in grupperna efter ålder och kunskap
för att det ska bli så bra som möjligt.

Anmälan görs till junior@sollentunagk.se

5.2 Grönt kort kurs inklusive medlemskap 2016
Datum: 2-4 augusti
Tid : 10.00-13.00
Vuxna 2995:-
Barn/ungdom 2595:-

Anmälan görs till receptionen tel: 08-594 709 90 eller
via sms till Niclas Björnsson på 073-505 22 10

5.3 Vår golfverkstad!
Vi hjälper dig gärna med nya grepp till dina klubbor. Vi kortar och förlänger också
samt justerar loft och lie. Kom in till oss i shopen eller prata direkt med Fanny, Nikhil,
Jonas eller Niclas så hjälper vi till snabbast möjligt!

5.4 Privatlektioner
Finns att boka hos Jonas, Niclas och Fanny. Ge dig själv chansen till att utveckla ditt
golfspel! Lägg upp en träningsplan tillsammans med våra duktiga PGA tränare!

Jonas Lekman 070-858 42 29 jonas@sollentunagk.se
Niclas Björnsson 073-505 22 10 niclas@sollentunagk.se
Fanny Östlund 070-379 61 65 fahny@live.se

mailto:junior@sollentunagk.se
mailto:jonas@sollentunagk.se
mailto:niclas@sollentunagk.se
mailto:fahny@live.se
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5.5 Höstresa till Valle del Este
Följ med oss till Spanien i november! Det blir mycket träning och spel på ett solsäkert
ställe sydväst om Alicante.
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7. Fastighetskommittén
Du behövs i Fastighetskommittén!

För att ständigt utveckla och förbättra förutsättningarna för Sollentuna GK och dess
medlemmar inom alla områden så finns ett antal olika kommittéer bestående av
medlemmar med olika kompetenser och kvalitéer. Sedan länge finns en Bankommitté,
en Fastighetskommitté och en Idrottskommitté, med dess underliggande sektioner.
En kommitté för Marknad och Medlem är under bildande.

Fastighetskommittén (FK) har till uppgift att förvalta klubbens byggnader, däribland
klubbhus, restaurang, gym, omklädning, torpet & starterkuren. FK ansvarar för
nyproduktion, ombyggnader samt det löpande underhållet av klubbens
fastighetsbestånd och är rådgivande till styrelsen.

Vi söker dig som är väl insatt i byggprocessen, antingen som entreprenör, arkitekt,
konstruktör, eller så har du kunskap inom VVS. Mycket bra om du har erfarenhet av
enklare kalkylarbeten. Projekt som vi i närtid kommer att arbeta med är bl.a. torpet,
studio, regn- & vindskydd, klubbhuset & gymhuset. Fastighetskommittén har 8-10
möten per år, och består i dag av 3st ledamöter, som nu vill utöka till 4st.

Är du intresserad kontakta Anders Nyberg som är ordf. i FK på tel. 070-567 57 68
eller via mail: nyponen@tele2.se
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