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1. Ordföranden har ordet
Kära nya och gamla medlemmar!
Solen lyser alltjämt fint. Vi har haft en fantastisk säsong och
sommar. Förhoppningsvis kan vi spela golf på vår
exemplariskt skötta bana ännu någon vecka. Begreppet
Brittsommar inträffar då Birgitta har namnsdag, 7 oktober,
visste ni det? Ungefär då brukar en andra sommar inträffa.
Men nu har vi ju haft sommar i flera månader i sträck!
Medlemsundersökning
Under september har en tredjedel av våra medlemmar kunnat delta i en
medlemsundersökning genom Sveriges Golfförbund. Sammanställning och
utvärdering av denna har vi ännu inte fått men den ska bli ytterst intressant att ta del
av. Det kommer också ge oss information om på vilket sätt vi kan gå vidare med
medlemsundersökning av hela medlemskåren. För att kunna sätta målen rätt och
veta att vi gör rätt sak för att nå målen.
MMK är det nya!
MMK står för Medlems och Marknadskommittén och leds av Peter Strömberg.
Caroline Holmblad, Karin Björk och Peter Alexandersson är också
kommittémedlemmar. Annonsering till förstärkning, som ni säkert har sett, har gett
några intresserade svar. Intervjuer med hugade medlemmar pågår i detta nu.
Kommitténs uppdrag är framtaget och fastställt och jag tror att vi har många väldigt
intressanta vägar att går för stärka vår position och göra oss ännu tydligare, vassare,
bättre o starkare.
Sollentunagk.se kommer inom en snar framtid att få ett nytt fräscht och modernt
utseende och en ny teknisk plattform, som blir lätt att arbeta med. Vi har valt att köpa
tjänsten från en leverantör som har gott renommé inom golfvärlden. Naturligtvis
kommer vi se till att allt vårt intressanta och fylliga historiska material landar inom
ramen för den nya hemsidan, men en del sannolikt tillgängligt för medlemmar blott.
Mer sen!
Jubileumsgeneral för 50 årsjubileet är Ingemar Swedén, med lång erfarenhet av
klubben och goda känningar på alla möjliga håll. Tillsammans med bla Inga-Lill Norlin,
Karin Björk och Ulf Hagman sätter han ihop ett trevligt jubileumsprogram för nästa års
event. Han tar säkert emot idéer och support från fler håll!
Rangeområdet kommer att få ett nytt ansikte, absolut! Men riktigt hur linjerna ska dras
är inte klara ännu. Beklagar. Ett omtag för att hitta den mest vettiga satsningen, för att
nå den mest optimala lösningen pågår.
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Nyhetsbrevet som jag skrev om sist, är nu up & running. Två gånger i månaden
skickar kansliet ut detta och styrelsen har ett litet avsnitt för att kunna ge aktuell
information om vad som sig tilldrager i styrelserummet.

Snart är det allmänt höstmöte och vi kommer att sammanfatta året så långt som det
då gått, och lägga planen för nästa år. Budgetarbetet och analyser av årets
verksamhet är alltså i full gång. Utvecklingen inom klubben fortsätter, i den takt som
organisationen klarar av.
Genom insats från Sveriges Golfförbundets satsning på klubbrådgivning har en
utvecklingsprocess påbörjats. I ett strukturerat och utprovat program kommer vi ännu
bättre kunna genomlysa vår verksamhet och sätta adekvata mål. Genom att räkna
fram nyckeltal för vår kärnverksamhet, golfspel, så kommer vi även att kunna göra
kvalificerade jämförelser med klubbar av jämbördig organisation och storlek. Det ger
oss möjlighet att vässa våra insatser och göra ett ännu bättre jobb.
Några av målen är att:
- optimera upplevelsen för olika målgrupper
- öka omsättningen och kassaflödet för att täcka framtida investeringsbehov
- nå medlemsantals och nöjdhetsmål
Arbetet har just påbörjats och här kommer information löpande att kunna ges.
Tills härnäst, alltid anträffbar på styrelsen@sollentunagk.se
och däremellan på banan och lite varstans i omgivningarna, ofta med en pärm under
armen…
Soliga hösthälsningar
Birgitta Gure
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2. Klubbchefen informerar
Kommer vi någonsin att få uppleva en septembermånad som denna igen? Shorts &
piké hela månaden, och temperaturer som vilken sommarmånad som helst! Att
dessutom kunna erbjuda en bana i toppskick gör det väldigt tacksamt att jobba med
golf. Vi har sedan augusti registrerat 30 nya medlemmar, även det är ett kvitto på att
vi är på väg åt rätt håll.
Det fina vädret har naturligtvis lockat till mycket spel, både hos medlemmar & gäster.
Jämför vi september 2016 med samma period 2015 så har vi 888 fler registrerade
medlemsronder samt 228 fler greenfeegäster. Tävlat har vi gjort något mindre i år
jämfört med 2015, men det har varit ett medvetet val att ha färre tävlingar på helgerna.
Avbokningsregler
Vi har tidigare inte upplevt något större problem med så kallade ”no show” på våra
starttider. Dessvärre har det inträffat allt oftare denna säsong, och det skapar inte
bara irritation bland övriga spelare, utan även en förlorad medlemstid, alternativt en
förlorad greenfeeintäkt.
Vi har en regel som säger att man ska ankomstregistrera sig 15 min innan start.
Oavsett om du är gäst eller medlem så ska du alltid registrera dig, vilket vi uppmanar
till att bli ännu bättre på.
Vi har redan nu börjat titta på en ”no show-avgift” för att minimera detta problem, och
kan komma att införa det till säsongen 2017.

Nedslagsmärken
Pekpinnen är sällan rolig, men senaste gångerna jag spelat har jag blivit väldigt
besviken på hur många nedslagsmärken som lämnas kvar!
Laga åtminstone ditt egna, men gärna ett till! Vi får alla njuta av betydligt jämnare
greener om vi hjälps åt att laga våra nedslagsmärken!
”Ett nedslagsmärke som inte lagas självläker inte, utan kan vara kvar flera veckor
beroende på när det luftas och/ eller sanddressas nästa gång. Först då blir ytan jämn,
men för fläcken med döende gräs som sedan blir en bar fläck kan det ta ytterligare
några veckor innan den växer igen. Om man lagar sitt nedslagsmärke ordentligt läker
det inom några timmar och puttytan är reparerad i samma sekund som du lagat det.”
Information
Ännu är säsongen inte slut, utan vi hoppas oktober bjuder på många härliga
höstdagar.
Som många säkert redan uppmärksammat har vi nu bollränna fram till kl. 09.00 för att
minimera förseningar vid frostmornar. När frosten ligger kvar längre än så får vi
justera starttidsschemat, och bollränna kan bli aktuellt fram till kl. 10.00. Shop &
reception har fortsatt öppet alla dagar i veckan, mån-fre 09.00-16.00 och lör-sön
09.00-15.00.
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Facebook
Ni har väl inte missat att vi även finns på facebook? Där tar ni del av senaste nytt,
arbeten på banan, resultat och fina bilder på ett snabbt och enkelt sätt. Ni får mer än
gärna dela våra inlägg, så når vi tillsammans ut till fler medlemmar & gäster.

Caroline Holmblad
Klubbchef
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3. Medlems- och Marknadskommittén
Styrelsen för SoGK tog tidigare i år ett beslut att forma en Medlems- och
Marknadskommitté (MMK) för att tydliggöra vikten av att se medlemmarna som
klubbens kunder och att arbeta mot marknad och kund på ett strategiskt,
affärsmässigt och långsiktigt hållbart vis.
Kommittén börjar ta form och vi arbetar nu med att resursförstärka denna. MMK
kommer att arbeta inom 3 huvudområden Medlemsvård, Kommunikation och
Marknad och huvudsyftet är att se till att de ekonomiska och värdemässiga målen
nås för den kommande 5-års perioden.
Några exempel på MMK-aktiviteter blir att inhämta synpunkter från medlemmarna,
rekrytera nya medlemmar, marknadsföra vår produkt, utöka våra reklamavtal och
sponsring med mera. Vi är säkra på att detta kommer att förbättra vår förmåga att
kommunicera både internt och externt och att vi i förlängningen kommer att få en
ännu bättre klubb och produkt.
MMK består idag av mig själv, Peter Alexandersson, Karin Björk och Caroline
Holmblad. Vi tror att vi behöver 2 medarbetare till, en som fokuserar på marknad
och sponsring och en som jobbar med medlemsvård.
Vi ser alla fram emot detta arbete och ett intensifierat samarbete med
medlemmarna och externa intressenter.

Peter Strömberg
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4. Rapport från Idrottskommittén
4.1

CERVERA-tävlingen 28 augusti

Först ett stort tack till Cervera som sponsrar med priser till denna äkta
makar/sambo foursome-tävling som spelades i slutet på augusti. I år ställde 45 par
upp och som segrare i A-klassen har vi Tanja & Anders ”Fjuppen” Johansson från
Gävle GK på 69 slag netto, 2:a blev Tina Schölin & LG Larsson 71 slag och 3:a
blev Sara & Rickard Lagesson också de på 71 slag.
I B-klassen vann Jan & Aina de Besche på fina resultatet 64,5 slag, 2:a Sylvia & Ulf
Aronsson 68,5 slag och 3:a blev Peter Hyvönen & Åsa Hallgren på 69,5 slag.
I samma tävling avgjordes också KM äkta makar/sambos där Tina Schölin & LG
Larsson tog hem den prestigefulla titeln på 78 slag brutto! Ewa Nilsson & Peter
Hellström knep 2:a platsen på 85 slag och som 3:a hade vi Marie Lienzen & Björn
Gustavsson 86 slag.

Fjuppen och Tanja från Gävle
Vinnare i A-klassen Cervera.

Jan & Aina de Besche

Tina & LG tog hem KM äkta makar

.

Åsa Bräster

4.2

Senior 50+ - rapport från andra halvlek på golfåret

Under perioden april tom september har Senior 50+ haft 26 tävlingar på hemmaplan
och ett utbyte på Bro-Bålsta och Sollentuna med Bro-Bålsta och Täby. Av tävlingarna
på tisdagar har fyra varit par-/lagtävlingar och resten singeltävlingar. Vi har haft ca 1
200 starter vilket är 15 % upp jmf med 2015. Antalet damer som deltagit är 30 %
vilket väl motsvarar medlemsfördelningen i stort.
Dessutom har vi genomfört KM för D70/H70 och den nya veckotävlingen H60dax på
torsdagar för herrar 60 år eller mera. Den har haft ca 300 starter vilket ger 13
deltagare per vecka. Ett speciellt tack till Christer Lindroth som i stort sett själv skött
resultatredovisningen för H60dax.
KM Damer 70 vanns i år av Anita Astner följd av Inga Kjellberg och Rigmor Malm. I
klassen Herrar 70 vann Ulf Aronsson tätt följd av Christer Billing och Hans Krüger.
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I de individuella tävlingarna inom ramen för Tisdax Order-of-Merit har i snitt 54
medlemmar spelat varje tisdag. Tisdax Order-of-Merit vanns efter viss spänning av
Marianne Waldemarsson följd av Bertil Sköld och Per Forsberg. OoM utgjorde som
vanligt kvalificering för Seniormästerskapet som spelades 20 september (30 bästa till
Seniormästerskapet). Mästerskapet vanns av Bertil Sköld följd av Kurt Maxé och Gert
Sandberg.
Ett HIO har gjorts under året på Tisdax. Det var Kjell Adle som hålade en järn-5 på
hål 2 tisdagen 9 augusti. Stort grattis till Kjell!
SILUX Cup som sponsrades av Isabelle Roux och Stig Fölhammar spelades 26 juli
med 60 deltagare som kanonstart. Priser i vinets tecken utgick till top-3 i varje klass
och specialpris för längsta drive respektive närmast hål likaså. Top-3 i klassen tee 49
var Karin Helander, Inga Kjellberg och Gunilla Andersson. Dito i klass tee 54 var
Bernt Svensson, Per-Olof Englund och Bertil Sköld. Vore trevligt med denna typ av
tävling även 2017. Någon intresserad sponsor??
I klubbutbytet med Täby och Bro-Bålsta, kallat Treklövern, spelades årets andra
omgång på Sollentuna 23 augusti. SoGK’s lag om 18 spelare segrade för andra
gången detta år och behöll vandringspriset som sitter uppe i klubbhuset. Individuellt
placerade sig sex klubbspelare top-10 (Bernt Svensson, Christer Lindroth, Lars
Thorell, Bertil Sköld, Lars-Olof Andersson och Inga Kjellberg) och segern gick denna
gång till en Täby-spelare. Nästa år spelar vi på Täby och Bro-Bålsta.
Årets seniorresa 12/8 till Grönlund blev mycket lyckad med drygt 40 deltagare. Nästa
år blir det femte året för denna resa som får bli tradition.
I seriespelet i distriktet gick det mycket bra för H60 som vann finalspelet. Laget i H50
hamnade sist i sin Div 1 medan lagen i H70 blev trea i Div 1 och Div 3. Återstår att se
om formatet på seriespelet behålls inför 2017 eller om det kommer att ändras. Kritik
har framförts från många klubbar.
Seniorsektionen har fått två nya förslag på tävlingsformat av Ivar Aretjärn som vi
kommer att beakta inför planeringen av 2017 års tävlingsprogram. Tveka inte att
komma med förslag till förändringar/nyheter du med. Skicka till
bertil_skold@hotmail.com eller slå en signal 076-789 3346.
Bertil Sköld för Seniorsektionen
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4.3

Damsektionen

Vår traditionsenliga höstavslutning började i ett riktigt spöregn på morgonen och de
första startande fick streta en halvtimme i regnet innan det gav med sig. Det var ju
ändå hela 13 grader vilket var 10 grader mer än vi hade på vårträffen! Vädret vände
rätt snart som tur var och vi fick en riktigt fin dag ute på banan.
Kvällen inleddes sedan med mingel och bubbel i shopen som höll öppet längre. Vi
kunde inte bara handla golfkläder utan företagare som sålde tavlor, heminredning och
AloeVera-krämer fanns på plats. Sedan var det dags för middag, prisutdelningar och
lott-dragningar. Verkligen roligt att så många hade anmält sig och med några drop inanmälningar till under dagen så var vi uppe i 47 st till middagen.

Vi började med prisutdelningen för
höstavslutningsdagens tävling som var en 3manna scramble. Glada vinnare på netto 67
slag blev Mia Holm, Anita Nygren och Gunilla
Malmqvist!

Tvåa kom Rigmor Malm, Barbro Andersson
och Åsa Bräster på netto 68 slag

På tredje plats hade vi på samma antal
nettoslag men med högre hcp, Birgitta
Steffensen, Lena Grevér och Karin Ström.
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OoM
Under hela säsongen har det spelats onsdax-tävlingar som ingår i Order of Merit där
man får poäng utifrån placering på tävlingarna. De 30 bästa får sedan spela final,
kravet är dock att man minst har spelat 3 tävlingar under säsongen. Finalen som
spelades den 7 september vanns av Aina de Besche på netto 71 slag, 2:a blev
Barbro Andersson netto 72 och 3:a blev Christina Eskils på netto 73. Hela säsongens
OoM togs hem av Gunilla Andersson på 56,5 poäng med Birgitta Steffensen 55,8 p
som tvåa och Karin Helander 52,3 p trea.
Running Eclectic
Säsongstävlingen där det gäller att ha presterat så låg score på respektive hål som
möjligt fast man behöver inte ha det under en och samma runda. Man får alltså
plocka ut det bästa ur respektive runda man spelar och spara till en ”superscore”!
Den tävlingen vanns i år av Gunilla Andersson som landade på 58,5 slag (brutto slag
minus 50% av sitt spel hcp).
Damsektionens ledamöter
Det har blivit lite förändringar i damsektionens kommitté. Vi tackade av Anita Nygren
som suttit med i många år men som vi även i fortsättningen kommer få se som
tävlingsledare. Även Sofia Sköld lämnar men går vidare som ordförande för
bankommittén. Ulrika Hellström lämnar över ordförandeskapet till Åsa Bräster. Vi
hälsar Lise-Lotte Vestling, Birgitta Steffensen och Eila Sundström välkomna in i
kommittén och så är vi glada att ha Lena Westin Rudfeldt kvar.
Det har varit en lång och bra säsong med tävlingar, träningar och kvällsarrangemang.
Att många är engagerade, lämnar synpunkter på sådant man tycker är bra och
sådant som mindre bra är viktigt så är det något maila till Damseksogk@gmail.com!
Åsa Bräster för Damsektionen

I foursome kan det bli nya lägen att få spela från…
Eva Nilsson som får rädda upp situationen efter Åsa
Brästers snedslag! (bild tagen av Åsa)
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4.4

Handicap? Hur ser det ut inom klubben och hur hanterar vi
vår egen?

Förra året i augusti jämförde jag handicapsituationen inom klubben före nya slopningen 2014
och ett år senare. Nu har ytterligare ett år gått och vi har vant oss vid att tappa ett eller flera
slag med ny slope. Samtidigt ändrade vi index på hålen inför årets säsong. Vi har också haft
viss medlemsomsättning. Allt som allt har vi i alla fall återtagit vårt snitthandicap som den
gällde innan slopeförändringen. Detaljer kan ni beskåda i tabellerna nedan.
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Det finns flera olika sätt som vi medlemmar hanterar vårt handicap på genom att
registrera handicaprundor
 En del av oss registrerar inga rundor
 En del registrerar alla sina golfrundor – tävlings- som sällskapsrundor
 En del registrerar alla sina sällskapsrundor men spelar aldrig individuella tävlingar
och får därmed inga tävlingsrundor
 En del registrerar bara sänkningar och tävlingsronder
 En del registrerar bara sina tävlingsrundor
Det finns naturligtvis fler varianter och alla är tillåtna så länge man följer SGF’s regler
för handicap. Förbundet inledde förra året en diskussion över vilka handicaprundor
som borde gälla. Under en kort tid fanns ett förslag om att begränsa antalet
sällskapsrundor som varje spelare skulle få ha med som del av underlaget för
handicap. Det förslaget togs snabbt tillbaka sannolikt därför att det stred mot de
gemensamma reglerna framtagna av EGA, den europeiska golforganisationen. Vi är
dock ganska många som känner viss sympati för att underlaget för handicap inte
samtidigt skall vara en logg över alla rundor man spelat under året. Det är naturligtvis
inte möjligt att spela skärpt och göra sitt bästa under alla ronder. Så här definieras en
handicapgrundande rond:
”Alla handicapsystem bygger på att varje spelare försöker uppnå lägsta möjliga
resultat på varje enskilt hål i varje enskild handicaprond och att alla spelare
registrerar så många handicapronder som möjligt. Det innebär att rond som inte
spelas efter bästa förmåga heller inte ska registreras som handicaprond.”
Min rekommendation är som följd av ovan att inte regelmässigt registrera alla
golfrundor utan bara de som spelas under förutsättningarna ovan. Ofta refereras till
handicap i USA där spelare registrerar alla rundor men i USA räknas de sämsta
rundorna bort så handicap blir på det sättet lägre än vad det sannolikt blir hos oss om
vi registrerar alla rundor.
Sedan flera år har vi tillämpat att för att få pris eller finnas med på resultatlista
krävs ”EGA exakt tävlingshandicap” (ETH) som uppnås genom att registrera minst
fyra handicaprundor under ett år. I skrivande stund har 67 % av aktiva medlemmar
äldre än 21 år ETH och motsvarande siffra för juniorer är 65 %. Kom dock ihåg att
minst fyra rundor från 2016 behövs för att ha ETH vid ingången av 2017. Av alla 22+
saknar knappt 1 % handicap men på juniorsidan hela 21 %.
Bertil Sköld för Regel & Handicapsektionen
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5. Bankommittén
Det är med stor glädje vi nu börjar summera den här säsongen, även om i skrivande
stund solen skiner och termometern visar 18 grader. Vädret har helt klart varit en
bidragande faktor till banans fantastiska skick och framförallt den långa säsongen
som tillåtit oss spela mer golf än någonsin.
Vi i bankommittén fördjupar oss nu i banans femårsplan och vi har inlett ett
samarbete med Pierre Fulke, känd banarkitekt och golfspelare. Vi vill få nya idéer och
uppslag och framförallt realisera de planer vi redan har på ett bra sätt. Målet är att vår
bana fortsatt ska stå sig väl i konkurrensen, attrahera nya gäster och givetvis hålla en
hög kvalité och ge oss medlemmar en bra spelupplevelse. Vi är mitt i planeringen
inför nästkommande säsong där fokus fortsatt kommer att ligga på förbättring av våra
tees och uppgradering av våra bunkrar.
Det var inget svårt beslut för mig att tacka ja till rollen som banchef. Det är både
kreativt och roligt och jag känner mig väldigt trygg med mina kompetenta medlemmar
i kommittén. Ni får här nedan en snabb presentation av vilka de är.

Mattias Pirmann
Medlem i klubben sedan 2007 och ingår sedan några år tillbaka i
herrsektionen som bland annat ansvarar för veckotävlingen Torsdax.
Anledningen till att jag gått med i bankommittén är för att banans
utformning och skick alltid är av intresse och grunden för själva
golfupplevelsen. Klubben har sedan några år tillbaka genomfört en hel
del förbättringsarbete och det skall bli både en kul och spännande
uppgift att fortsätta denna uppgift för att göra banan ännu bättre.

Erik Svärd
Ny medlem i klubben som besitter ca 25 års erfarenhet av golfbaneskötsel
och besöker över 100 banor om året i tjänsten. Kommer gärna med tankar
och idéer om effektiviserande och kvalitetshöjande åtgärder samt hur
banan och vår anläggning kan utvecklas.

Caroline Holmblad
Som klubbchef har jag självklart redan stor inblick i den dagliga driften,
men med ett brinnande intresse för spelupplevelsen och banans
utveckling är det väldigt givande att vara en del av bankommittén. Vi har
en spännande resa framför oss!
Sofia Sköld för Bankommittén
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6. Fastighetskommittén

Christer Fjellman

Björn Rossander

Roland Ferngren

Karl-Henry Gidbark

Fr.o.m. september har det skett förändringar i FK. Anders Nyberg, tidigare ordförande,
har lämnat FK och lämnat över klubban till Björn Rossander. Anders lät meddela att
hans golfintresse, för närvarande, ligger lite på kylning. För övrigt har kommittén
utökats med 2st nya ledamöter, Roland Ferngren, en långtslående golfare och
tidigare ägare till Norrvikens glas, samt Christer Fjellman, erfaren projektledare,
certifierad kontrollansvarig etc. Förutom Christers meritlista, som är lång, är han en
mycket meriterad ”puttare”. Kvar sedan tidigare är Karl-Henry Gidbark, som under
många år suttit i FK, och är en stor tillgång med sitt kunnande, och sin erfarenhet som
snickare. Som golfare är hans största merit att han spelat golf ihop med Sean
Connery. Själv är min största golfmerit, att jag spelat ihop med Henry.
Björn Rossander för Fastighetskommittén
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7. Golfresa till Portugal
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8. Restaurang året om
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9. Collerts kåseri
Puttinuttgolf
Jag har spelat Torsdax-tävlingar hur länge som helst. Vad jag minns har insatsen
alltid varit 60 kr.
10 kr för första nio, 10 kr för sista nio, 20 till totalen och 20 till laget.
I lagtävlingen räknar vi de två bästa poängen på varje hål. Oerhört löjligt, alldeles för
puttinuttigt.
Det är ett arv från folkhemstanken som florerade på femtiotalet, landet lagom och
mellanmjölk.
Lagtävlingen går ut på att skjuta tre-poängare. De med högt HCP gör alltså mest
nytta i lagspelet. Det är inte ovanligt att en dålig golfare har dubbelslag, tre halvtoppar
och två puttar på en par-fyra ger tre taggar. Tänk dig dessutom om vederbörande
flaxar i en putt för fyra taggar. Det är ju inte klokt. Det är inte fostrande. Det är alldeles
för mycket puttinuttgolf.
Jag föreslår att vi räknar de två sämsta resultaten på varje hål. Då måste alla prestera.
Det går inte att gömma sig bakom andra. Du måste ta ditt ansvar. Slut med folkhem,
lagom, mellanmjölk och puttinuttgolf. Usla golfare ska få betala, det är fostrande.
Jag tycker vi bör höja insatsen till en hundring för varje Torsdax. Har man under 30
taggar får man lägga en extra hundring, under 25 kostar en ”röd”. Bort med puttinutttänkandet. Är du usel ska det smälla i plånboken.
Nu är det många som tänker:
- Hur kan du, Björn Collert, föreslå denna elitistiska tanke. Du som inte presterat
något vettigt på länge.
- Jo, just därför. Jag är nog inte ensam om att bli bättre om det ställs krav.
För tillfället är jag långt ifrån vita dojjor, det känns inte bra. I vintras fick jag ett mail
från HCP-kommittén. Jag kommer inte ihåg den exakta ordalydelsen men budskapet
var följande:
”eftersom du är en usel golfare föreslår vi en HCP-höjning med ett slag”.
Jag tycker inte om den typen av mail.
Sollentunas sämsta golfare
Som ett avstamp från avgrunden ska jag arrangera en mindre tävling där Sollentunas
sämsta golfare ska utses. Förutom undertecknad är Björn ”SkrikHacke” Bohlin och
Lasse ”VL” Carlsson inbjudna. SkrikHacke har knappt skjutit över 30 taggar sedan
han åkte husbil i fem veckor i början av sommaren. Vet inte vad som hände i husbilen
och vill inte heller veta, men golfbefrämjande övningar lös uppenbarligen med sin
frånvaro. VL har spelat sparsamt och dåligt de senaste åren eftersom han har alla
skador som finns.
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Vi spelar en Köpenhamnare över 15 hål, vilket är VL’s favoritdistans. Normalt betalar
3:an en öl till segraren, men i denna tävling betalar 2:an ölen eftersom det är
tillräckligt illa för 3:e gubben att bli kallad Sollentunas sämsta golfare.

Etikett
Det är lite si och så med etiketten på Sollentuna. Fortfarande ser jag alldeles för
många med alldeles för vita dojjor och som har alldeles för högt HCP. Singel gäller för
vita dojjor, annars får ni köpa nya.
Det är också si och så med algebran. Egentligen ska den med lägst HCP ha
huvudansvaret för notering av score. För att uttrycka det milt är inte alla lämpliga för
scorekortshantering, därför hamnar denna uppgift ofta hos undertecknad.
När man hålat i säger man högt och tydligt scoren i sifferform och i förekommande fall
poäng på hålet. En del säger bogey om de överhuvudtaget säger någonting. Hur
fyller jag i bogey i scorekortet?
Hur adderar jag bogey? Ett scorekort innehåller siffror. Skärpning.
Till hösten ska vi göra reklamfilm hos BollarPåRymmen på Rotsunda Torg. Ni med
skådespelartalang är välkomna att meddela intresse till undertecknad.
Nu kan jag inte skriva mer. Min katt Herkules hoppade upp i min famn. Herkules och
jag är Radisar för vi bor i radhus, är radarpolare och är puttinuttiga.

Herkules

&

Björn Collert
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