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Nockes bänk är ﬂyttad!
Bo Cederberg, ordförande, och Tomas
Öman, greenkeeper, sitter på Nockes
bänk och samtalar.
– Bänken kan inte stå på 7:ans Tee,
säger vår greenkeeper, Thomas Öman

efter att han läst Skillingetrycket.
– Varför inte, undrade vår ordförande.
– För det första är bänken så lätt att
busungarna kastar den i ån och för
det andra är det riskabelt att sitta på

bänken när ”slicade” inspel mot 6:ans
green viner förbi bänken. Jag har därför flyttat den till 10:ans tee där vi kan
sitta på Nockes bänk och ladda för de
sista 9 hålen. ●

En kall vår är nu en het säsong
Vi är nu mitt uppe i årets golfsäsong och
det är aktiviteter på alla håll och kanter.
Flera åtgärder har genomförts för att öka
tillgängligheten på banan. Exempelvis
har olönsamma sponsorer/ företags-kontrakt avslutats. Starttider mellan 8-9 är
nu 100% bokningsbara. Startförbuden
på måndagar när vi genomför banarbeten är flexibelt. Ibland till 10.00 ibland
kortare. Startförbudet från hål 10 är
dock alltid till 12.00. ●
Den nya tävlingen Femslaget innebär att

alla klubbens medlemmar får tillgång till
5 tävlingstillfällen men på 5 olika banor
och därmed bättre tillgänglighet på vår
egen bana för de som inte vill tävla. ●
Herr och damlag genomför sina seriespel
denna vecka. Herrarna på Barsebäck
och damerna på Österåker. Vi håller en
extra tumme för tjejerna som siktar på
avancemang till högsta serien. Klubbens
övriga tävlingsverksamhet fortsätter som
planerat med lika många serielag som
tidigare år. ●

Axel Hellström vinnare av kort-håls
KM, nu i Barsebäck för att försvara
Sollentunas färger i Elitserien. ●
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Banan
Tomas Öman, vår greenkeeper, har
nu ansvaret för det löpande arbetet
med vår bana och våra fastigheter.

ringsarbete i kombination med fortsatt
förbättring av dräneringen.
Tee 43 har nu introducerats på banan
för oss som vill be spela en kortare bansträckning. Föreslår att vi alla prövar
att spela 9 eller 18 från detta tee. Tee 43
är en av många åtgärder som klubben

innebär att fler spelare kommer runt
banan.
”Stimptalet” det vill säga hur snabbt
rullar det på green påverkar rondtiderna.
Med snabba greener stannar inte bollen
för medelgolfaren och antalet treputtar
ökar.

Fastighetskommittén får därmed också
tillgång till ”resurserna” i ladan vilket
exempelvis märkts i form av genomförda målnings- och reparationsarbeten
på våra fastigheter.
Banans kvalité har inte varit på topp
i år efter den besvärliga våren men ändå
bättre än många av våra grannklubbar.
Vårt planerade förbättringsarbete med
fairway kommer att starta nu i juli vilket
innebär dressning och hålpipning på
våra inspelsområden upp till 150 meter
från green. Full effekt av detta arbete
kommer vi få först om några års renove-

vill genomföra för att säkerställa snabbare spel på banan. Inför nästa säsong
bör följande diskuteras och eventuellt
införas.
Tre-bolls tempo med företräde för
2- och 3- bollar. D.v.s. 4-bollar ska enligt
etikettsregeln släppa igenom snabbare
partier. Rondtiderna på över 4 timmar
kan då bli under 4 timmar. Hur snabbt
spelar egentligen ”daggpatrullen” 18
hål?
Starttidsintervall med 10 minuters
hjälper också till att minimera väntetider
och resulterar i kortare rondtider vilket

Om vi lyckas optimera banan för
ett snabbare spel så är det ändå till slut
vi spelare som bestämmer rondtiderna
genom att:
• Röra på benen, gå raskt
• Var beredd och förbered dig när de
andra slår.
• Håla ut korta små puttar istället för
att markera.
• Skriv scorekort på nästa hål. En
spelare skriver för hela bollen.
• Spela ”ready golf”, den som är klar
slår först inte alltid den som har honnören eller den som är längst ifrån. ●

SKI LLI NG ETRYCKET

3

Ekonomi och medlemmar
Vårt medlemsantal är stabilt och svagt
ökande. Vi har idag 1 403 aktiva medlemmar jämfört med 1 366 den 31/12

ning av lån till medlemmar genomförs
under juli/augusti månad. Därefter återstår återbetalning till cirka 200 medlem-

kostnader följer så här långt budget med
undantag för kostnader på grund av den
utökade revisionen vid 2012 års bokslutsarbete. Vi får hoppas att förra årets
regniga andra halvår inte upprepas i år
och att vi därmed kan landa ett positivt
resultat och en ökning av både greenfee
intäkter och vinsten i vår egen shop.
Priserna i vår shop är konkurrenskraftiga och det är bättre att vinstmarginalen på dina golfinköp hamnar hos
klubben istället för i fickan på de stora
kedjornas ägare.
I vår Golf Store shop kan alla medlemmar vara med i ett bonusprogram.
Vi som köper vår golfutrustning och
tillbehör i vår egen shop erhåller 1
bonuspoäng per krona i inköp. Från start,
vid första inköpet, har medlemmen 4%
rabatt vid köp i sin egen shop. När man

mar som inte har lämnat in sin revers vilket krävs innan återbetalning kan ske.
Klubbens ekonomi ser bra ut efter
vår 6-månaders rapport. Våra intäkter
är något högre än fjolåret och våra

når 6 000 poäng stiger rabatten till 5%
och vid 10 000 poäng till 6%. Över 15
000 poäng ger 7% rabatt. Ett mervärde
för oss medlemmar. Läs mer på Golfstore
eller fråga personalen i shopen. ●

2012. En ökning med 3%. Vi vet dock
att det varje år slutar ett antal medlemmar och vi behöver sannolikt rekrytera
ca 100 personer till nästa säsong. Vi
medlemmar kan hjälpa till i detta arbete
genom att övertala vänner och bekanta
att överväga Sollentuna som hemmaklubb.
Från 1 september betalar nya medlemmar ingen årsavgift eller spelrättsavgift
för 2013 om man betalar in sitt medlemslån på 11 000 kronor.
Ett bra erbjudande och enkelt att
förklara. Du kan redan i juli bjuda in
dina vänner att spela och testa vår bana
till en sommargreenfee. Gäst till medlem
bjuds också på en hyrvagn eller en pollett till rangen. Erbjudandet gäller till 4
augusti.
När det gäller omläggningen av medlemslån har samtliga medlemmar nu
betalat in 11 000 kronor och återbetal-

Uppmaningar
• Värva en medlem, under perioden 15/7 – 30/9 och meddela mig på
bosse.086267793@telia.com så får du en
inbjudan till ett höstevenemang tillsammans med den nya medlemmen.
• Spela en tävling och visa att du kan
försvara ditt handicap. Bevisa att Du ha
ren äkta handicap.

• Håll uppsikt på din egen och andras
golfutrustning så håller vi tjuvarna borta.
Stölder ar förekommit ur bilar och utanför receptionen. ●
Jag önskar dig en fortsatt skön
golfsommar!
Bo Cederberg, ordförande SoGK
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