Skillingetrycket juni 2016

Nuvarande och blivande golfproffs poserar framför rangen.
Missa inte när “vår egen” Jens Fahrbring spelar Nordea
Masters denna helg (2-5 juni på Bro Hof)
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1. Ordförande har ordet
Kära medlemmar i Sollentuna Golfklubb!
När jag skriver det här har det inte ens gått en månad sedan
årsmötet. Då, i april så fick jag, Birgitta Gure, mötets
förtroende att axla rollen som ordförande i klubben.
Jag känner stor ödmjukhet inför uppdraget, som är både stort
och viktigt.
Jag är medlem sedan nästan 10 år och kom med i det första stora intaget av
medlemmar på många år, då kösituationerna på landets golfklubbar tämligen abrupt
smälte ihop till nästan ingenting. Min egen golfkarriär, tveksamt om man kalla den så,
hade börjat bara fem-sex år innan. Medlemskapet gick över Torsby i Värmland, där
jag har mina rötter, sen Hässelby, för att till sist beviljas inträde i Sollentuna GK. Som
boende i Viby så var det ju här jag ville vara! Från 12:an är det bara ett stenkast hem.
Den röda tråden i min yrkesmässiga bana är att jag haft jobb där förmågan att
utveckla, leda och fatta strategiskt viktiga beslut som håller på lång sikt varit de
viktigaste egenskaperna. Det har jag gjort som anställd i både kommun och näringsliv
och sedan ett antal år i eget företagande. Att skapa strukturer så att det dagliga
arbetet löper smidigt och helst snabbt, för att sedan kunna använda tiden till att se
framåt, vara kreativ och hitta lösningar på framtida utmaningar, är mitt bästa
kännemärke.
Jag är som sagt mycket ödmjuk inför det uppdrag jag nu fått förtroende att inneha och
jag ska göra mitt allra yttersta för att förvalta det på det bästa sättet.
Intrycken är oerhört många och om jag ska sammanfatta det i någon form av
programförklaring till hur jag ser uppdraget och vartåt jag vill leda oss så är det några
huvudpunkter jag vill lyfta fram. Jag vill:
-

Bygga vidare och utveckla allt det fina som finns i klubben.
Stärka och utveckla klubbkänslan
Skapa tydlighet i vilka vi är och vad vi gör, både internt i klubben och externt
Skapa en positiv delaktighet och en gemensam syn i styrelsen för vad vi ska
och bör åstadkomma
Bygga en marknadsplattform så att det blir självklart hur vi kan attrahera och
behålla nya och gamla medlemmar och sponsorer
Vara en stabil partner till klubbchefen/VD och därmed till den operativa delen
Vara tillgänglig, inte dygnet runt, men mycket!

Arbetet har just inletts och självklart är du välkommen att höra av dig till
styrelsen@sollentunagk.se om du har idéer eller funderingar.
Vi ses på banan! Vårliga hälsningar, Birgitta Gure
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2. Klubbchefen informerar


Sedan säsongsöppningen i mitten av april har det minst sagt varit ett härligt
tempo! Intensiva veckor med mycket spel, träning och andra givande
aktiviteter. Vi har sedan öppningen 11 april haft 923 startande i våra klubb/veckotävlingar och strax över 3000 medlems- och gästvarv på banan.



Vi har arrangerat klubbens största demodag någonsin, med hela 9
leverantörer representerade.
En väldigt lyckad dag med fina försäljningssiffror.
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Utöver våra Balance golfkurser, temakurser, Grönt kort-kurser och
privatlektioner har vi sedan i början på maj hela 110 stycken juniorer i träning,
i åldrarna 5-18 år. Fantastiskt kul att se glädjen hos barnen.



Vi har sedan 1 april registrerat 36 nya medlemmar (15 juniorer och 21 seniorer)
och totalt 90 nya medlemmar för 2016. Ännu finns det lediga medlemskap
kvar, både för juniorer och seniorer, så har du vänner och bekanta, kollegor
eller grannar som söker ny hemmaklubb, så är det bara att hänvisa dom till
SoGK så tar vi emot dom med öppna armar.



Våra nya krögare, Ulf & Lena med personal, har varit igång nu drygt 1 månad.
Både medlemmar, gäster och externa lunchgäster var varit väldigt nöjda över
maten, och inte minst det härliga salladsbordet. Och nu när
serveringstillståndet är klart hoppas vi kunna locka även middagsgäster till
restaurangen. Har du ännu inte provat våra nya krögare så rekommenderar
jag er starkt att göra det.
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2.1

Shopens helg 4-6 juni
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3

Rapport från Idrottskommittén

3.1

Golfresan on Tour

Golfresan on Tour gästade klubben för andra året i rad under maj månad. I år
startade dock bara 30 par i greensome mot 51 par under förra året och rena
gästbollar utgjorde 50% av startfältet jmf med 2015 med bara 13%. Hemmaspelarna
svek alltså tävlingen i år. Delvis kan det bero på att väderleksutsikterna inte var de
bästa. Kallt och vind förutspåddes.
Resultat under 70 netto var i år sex mot tre förra året medan segrarresultatet i år blev
67,0 mot 65,6 2015.
1. Jan & Svante Ödman Åkersberga/Djursholm

67,0

2. Björn Sundberg & Magnus Huss AIK/Kungl Drottningholm

67,2

3. Pontus Lindberg & Jakob Pettersson Kungsängen/Brollsta

67,4

4. Mikael Thiel & Anders Jäderling Sollentuna

68,6

5. Ingrid & Göran Rolfsson Sollentuna

68,6

6. Amanda & Nicklas Manns Tyresö

69,6

En glad vinnare som sa många
positiva ord om vår banas status och
utveckling
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3.2

Tävlingsprogram juni, juli och augusti
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4 Nyheter från Juniorkommittén
Juniorernas utomhusträning pågår för fullt och juniorverksamheten har nu 130 aktiva
juniorer om vi summerar även knattar och elitjuniorer. Utöver gruppträningen som vi
har på vardagar är flera juniorer ute och tävlar på andra golfbanor.
Helgen 28-29 maj var det full aktivitet på juniortourerna för våra yngre juniorer. Max
Winther, Calle Theoren, Filip Saverstam, David Forslund, Emil Friberg och Oscar
Geber spelade Mini Touren på Österåkers GK medan Adam Lennermark och Victor
Janson spelade Rookie Touren på Arninge GK. Bäst gick det för Filip S som kom på
en fin 7:de plats på Minitouren med 19p i sin tävlingsdebut. Adam Lennermark
spelade bäst av killarna på Rookie Tour och slutade på en 31:st plats med en
nettoscore på +4.
Har ni barn som är intresserade av att börja tävla så hittar ni tävlingskalender på
http://www.sgdf.se/start/idrott/juniortavlingar-2016 Anmälan gör ni via golf.se (logga
in som ert barn) och har ni några frågor kan ni vända er till Martin Lennermark
(martin.lennermark@gmail.com) som sedan några år har barn som tävlar regelbundet
på tourerna för de yngre juniorerna
Den 19 juni är det Skandia Cup på klubben. Juniorer i alla åldrar är välkomna att delta
med spel på 6-hålsbanan eller klubbkval på stora banan. Anmälan går att göra på
junior@sollentunagk.se eller på en lista på juniorerna anslagstavla.
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5 Damsektionen
5.1

Vårträffen

Den 27 april kickade igång årets säsong och det med en scramble. En tuff utmaning
då vädret inte riktigt var med oss och där temperaturen envist höll sig runt 5 grader.
Desto varmare hade vi på kvällen när middagen intogs och det välfyllda prisbordet
delades ut. Verkligen roligt att så många var med (55 st) och gjorde kvällen till en
höjdpunkt!
Resultat i tävlingen
1:a 62,1 netto - Mia Holm, Anita Godeau, Mimmi Dymling och Annika Hellewell
2:a 64,7 netto - Barbro Andersson, Yvonne Rossander, Inger Westerberg och Gunilla
Andersson
3:a 65,4 netto - Mona Fridell, Anita Astner, Kerstin Sterneryd och Anita Nygren

5.2

Träningar

Vi har haft några anordnade träningstimmar med Niklas under maj som snabbt blev
fulltecknade. Det har slipats både på svingen och puttningen! Eftersom det var
sådant intresse lades fler tillfällen in och vi kommer även se om det kan bli något i
höst.

5.3

Order of Merit

Så här är ställningen per 31/5 i Order of Merit. Än så länge har bara ett fåtal tävlingar
spelats så det är inte för sent att ge sig in i kampen om att få vara med att spela final
den 7 september. De 30 bästa går vidare till finalen, man måste dock ha spelat minst
3 tävlingar för att kvalificera sig.
Placering 31/5 Namn

Total

1

Mimmie Dymling

27,5

2

Aina de Besche

21,0

3

Inger Lindström

15,0

4

Katarina Fahlander

12,5

5

Inger Westerberg

12,5

6

Birgitta Steffensen

12,0

7

Lena Grevér

12,0

8

Pepsa Ramsell

10,5

9

Rigmor Malm

9,5
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5.4

Ingrid Rolfsson

7,5

Running Eclectic

Säsongstävling där man får ihop sin toppscore! Gäller att ha lyckats bra på varje hål
men det kan ske under helt skilda rundor! Mer information och anmälan görs till
damseksogk@gmail.com
Finns många roliga tävlingar att spela så håll koll på tävlingsprogrammet! Här i juni
kommer Sommarsolståndet, Damernas tjuv och så har vi förstås alla Onsdax.

6 Några ord från våra tränare
6.1

Vårens resa till Costa Navarino

Vi var ett stort sällskap på 22 personer som i våras kom iväg till Grekland. Vi hade
hört mycket positivt om ett ställe på Greklands västra kust, ”Costa Navarino” cirka 8
mil väster om Kalamatas flygplats.
Åh vilket ställe! Två fantastiska banor av olika karaktär, en lite kuperad med fantastisk
utsikt över bukten och en lite tuffare mästerskapsbana (men inte alltför svår). Skicket
var väldigt bra, service och allt runtomkring golfen var perfekt skött av deras personal.
Vi tränade alla dagar utom en då vi hade fridag. Under denna dag så varierade
aktiviteterna, en del spelade golf, andra badade och läste böcker eller gick på
promenader för att upptäcka omgivningarna. Det fanns otroligt mycket att göra på
denna anläggning som en Grekisk redare anlagt för cirka en miljard! För att nämna
något om anläggningens utbud så fanns ett museum om områdets fauna och naturliv,
bowlinghall, idrottshall, biograf samt ett helt underbart spa.
Hotellet var av hög kvalité och servicen på yppersta nivå! Maten var väldigt
uppskattad och med olika teman varje kväll på olika restauranger så kunde vi bara
njuta.
Sammanfattningsvis så var resan väldigt lyckad och vi fick spela mycket golf i soligt
väder, äta god mat och fick fantastiskt fin service under hela veckan. Vi var väldigt
nöjda och jag tror att alla som var med på resan håller med.
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Vi kan verkligen rekommendera Costa Navarino!
Hälsningar,
Jonas Lekman och Niclas Björnsson
Tränare och reseledare
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6.2

Höstresan

Höstens resa går till Valle del Este i Spanien.
Vi har varit där vid ett flertal tillfällen tidigare och väljer att åka dit igen då det är
prisvärt och håller bra standard!
Det blir flyg till Alicante och sedan en transfer på cirka 2 timmar söderut där vi till slut
landar i Europas enda öken. Det är många soltimmar här men som tur är så vattnar
dom banan som brukar vara i väldigt bra skick. Banan är rolig med ganska många
nivåskillnader vilket gör att det kan var bra att ha golfbil om man inte orkar gå så
mycket i backar. Det finns en fin driving range, en mycket bra green för puttning samt
närspelsområde för lite längre slag.
Vi hoppas att denna resa kan vara en rolig avslutning på säsongen och dessutom få
lite sol och värme i november när det är grått och trist hemma i Sverige!
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6.3

Balance Golf

Balance golf-kurserna har varit en riktig succé och vi har haft flera kurser igång
samtidigt. Det finns både 3-veckors och 7-veckors att välja på , skillnaden är i stora
drag att på 7-veckors kurser så kombinerar vi golfsving/rörelse med fysträning och
rörlighetsträning i gymmet.
Under sommaren ligger fokus på 3-veckors kurser då många är bortresta på
semester. Men vi kommer under slutet av sommaren att dra igång flera 7-veckors
kurser! Vi ser verkligen fram emot att få träffa flera av våra medlemmar och hjälpa er
att komma igång och utveckla era svingar och fysik!
Balance golf ger dig en ren bollträff – varje gång!
Släpp alla dina begränsningar, i såväl kropp som tanke. Du kan bli bättre, oavsett kön,
ålder och hcp.
Vi har receptet för att du ska få en ren bollträff. Varje gång!
Som barn var du fri i tanken och vågade lyckas. Vi kan hjälpa dig att hitta tillbaka till
den naturliga känslan av frihet, där möjligheterna övervinner begränsningarna och där
din svingrörelse känns enkel och skonsam.
Med Balande Golfs ”gyllene triangel” och ”central balans” kan du realisera en ren
bollträff. Varje gång!

http://www.golfstore.eu/pros/pages/balance-golf-sollentuna-286.aspx

6.4

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 Lekman på telefon 070-858 42 29 eller jonas@sollentunagk.se
Pris: 995 kr
1895 kr inkl. uppföljning efter 6 veckor och ny screening
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6.5

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

6.6

Utrustningsservice

Vi hjälper dig med service av din utrustning! Greppbyte samt loft och lie ändringar. 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 från 65:-

byte per klubba 35:-
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6.7

Aim Point Express 18 juni på Sollentuna
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7 Fastighetskommittén
7.1

Medarbetare sökes till fastighetskommitén

Fastighetskommittén (FK) har till uppgift att förvalta klubbens byggnader och är även
rådgivande till styrelsen. FK ansvarar för nyproduktion, ombyggnader samt det
löpande underhållet av klubbens fastighetsbestånd. FK består i dag av 3st ledamöter,
som vi nu vill utöka till 4st. Du bör vara väl insatt i byggprocessen, antingen som
entreprenör, arkitekt, konstruktör, eller så har du kunskap inom VVS. Du får gärna
kunna utföra enklare kalkylarbeten.

7.2

Nu börjar vi med ansiktslyftet på torpet.

Torpet, eller enkelstugan på Skillingegården som den egentligen heter, kommer att
renoveras utvändigt i etapper. Huset som är K-märkt behöver en ordentlig
genomgång. Nu börjar vi med taket och skorsten under sommaren. Fönstren som är i
hemskt dåligt skick kommer också att renoveras.
Renoveringen kommer att medföra byggnadsställningar, en del transporter och ljud
från maskiner.
Vi som medlemmar får leva med detta. De som gör jobbet kommer att ta så stor
hänsyn som möjligt. Vi kommer att starta jobbet efter JSM är färdigspelat. Vi vill ju
inte störa klubbens stora arrangemang.
Hoppas på överseende.
Anders Nyberg
Fastighetskommittén.
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