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Vinden har vänt
– Sänkta ekonomiska trösklar för medlemskap
har gett ﬂer medlemmar

www.sollentunagk.se
sollentunagk@sollentunagk.se

Under vintern
KANSLI
Fredrik Heinmets, Evalena Guelli
Tel. må-fre 10-14
08-594 709 95
Niclas Björnsson
073-505 22 10
Jonas Lekman
070-858 42 29
RESTAURANG
Jimmy Nygren

08-754 36 31

Bilden sidan 1, foto Peter Cordén:
Vattenhindret mellan hål 6, 7 och 8 på
Sollentuna Golfklubb.
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Viktig information från kansliet

Det beslut som klubbens medlemmar tog
på Höstmötet 2011 har gett avsedd effekt.
De sänkta ekonomiska trösklarna för medlemskap har lett till att de två senaste årens
trend av sjunkande medlemsantal vänts till
en välbehövlig ökning av medlemsantalet.
I skrivande stund har det totala antalet aktiva medlemmar ökat från 1404 den 31/12
2011 till 1 450. Toppnoteringen från 2009
är 1 523 aktiva medlemmar.

”produkt”. Vi har satsat pengar och energi
på det som vi anser främjar golfen i vår
golfklubb.
Istället för stora ombyggnadsprojekt av
banan så har vi gått vägen med långsiktiga
och strategiska renoveringsprojekt. Detta
är en mindre kostsam väg och kräver inte
heller att banan behöver stängas under en
till två säsonger. Vi har också de senare
åren sett en avsevärd förbättring av våra

Utveckling av medlemsantal
i Sollentuna GK 2001-2012

Utveckling av inträden/utträden för
seniorer i Sollentuna GK 2001-2012

HANDICAPREGISTRERING
Medlemmen ansvarar själv för att rättvisande handicap alltid förs in på ”min hcp” på
www.golf.se eller via receptionen. Minst 4 ronder bör finnas registrerade per säsong.
Revision görs 2012-12-31. Klubbens handicapansvarige är Bertil Sköld.
HANDICAPBEVIS
Handicapbevis för utlandsresa kan skrivas ut från Internet. Gå in på www.golf.se
”min golf”– ”min hcp” >> visa handicapbevis och skriv ut.
KATEGORIÄNDRINGAR
Eventuell kategoriändring skall skriftligt ha inkommit till kansliet före den 5 december
2012.
KATEGORIINFORMATION
Se klubbens hemsida www.sollentunagk.se ”Klubben” – ”Medlemskap”.
BAGSKÅP
Töm gärna skåpen (risk för fukt- och råttangrepp) men låt skåpet vara låst.
Uppsägning av skåp skall göras före 5 december för att avgiften för 2013
skall frånräknas fakturan.
MEDLEMS- OCH SPELRÄTTSAVGIFTER
Årsfaktureringen sker i mitten av december, med sista betalningsdag 31 januari 2013.
För obetald faktura skickas 1 betalningspåminnelse med en påminnelseavgift på 250 kr,
inga ytterligare påminnelser skickas ut. Därefter sker automatiskt utträde ur klubben.
Årsavgiften från er medlemmar är en betydelsefull intäkt för golfklubben. Vänligen
respektera detta.
KÖAVGIFTER
kommer att faktureras under februari 2013. (Vid Internetbetalning, var noga med
att endast ange OCR-nummer). Observera att köfakturorna inte åtföljs av någon
påminnelse, den köande ansvarar själv för att upprätthålla sin köplats genom att i tid
betala sin årsavgift.
KVARGLÖMDA EFFEKTER
Klubbor, headcovers, handskar m m finns att återfå i receptionen. Vid nästa säsongstart
kastas allt som inte uthämtats.
ADRESSÄNDRING
Om ni byter adress, telefon eller mail, ändra detta omgående på www.golf.se ”mina
uppgifter” eller till kansliet.
HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER

Medlemsavgiften på en golfklubb
Många golfklubbar tror att en differentiering av priset, det vill säga medlemsavgiften, ska hjälpa dem att attrahera ﬂer
medlemmar. Nyligen kunde vi läsa att Nynäshamn från 2013 inför olika medlemsavgifter baserat på hur många ronder man
spelar där ett minimedlemskap med max 10
ronder ska kosta 3 300 kr. Jag undrar om
detta betyder att Nynäshamn nu betraktar
alla medlemmar som greenfeegäster som får
mängdrabatt ju ﬂer greenfeecheckar som
köps? Vi får hoppas detta system fungerar
för Nynäshamn.
På Sollentuna tänker vi på ett annat sätt.
Vi har under ﬂera år arbetat med att underhålla och utveckla vår anläggning och vår

greener tack vare ett av dessa renoveringsprogram.
Nästa mål är att lyfta kvaliteten på
fairway vilket kommer att resultera i starten av ett långsiktigt åtgärdsprogram för
denna del av vår bana. Vår Bankommitté
har också till årets driftsbudget äskat extra
pengar för dessa insatser vilket du kan läsa
mer om på annan plats i denna upplaga av
Skillingetrycket.
En bana i god kondition lockar medlemmar
och gäster
Tillgänglighet och speltempo är också två
viktiga kärnvärden i en välmående golfklubb. Klubben har den senaste 5-årsperioden tagit in cirka 600 nya medlemmar som

ersatt medlemmar som i många fall slutat
på grund av att de spelat relativt lite golf.
Dagens medlemmar spelar i genomsnitt
mer golf och detta medför konkurrens om
de mest populära speltiderna. Ett sätt att
främja tillgängligheten för medlemmar är
att arbeta aktivt och anpassat med prissättningen av greenfee och företagsgolf samt
med planering av tävlingsverksamheten.
Det är också viktigt att arbeta med de
idéer som verkar mot långa rondtider. Våra
nerklippta ruffar minimerar letandet efter
bollar men vi behöver också informera alla
om hur vi kan spela tidssmart golf utan
stress.
Nu när medlemstrenden vänt så har
också styrelsen och klubbens personal med
Fredrik Heinmets i spetsen, aktualiserat en
diskussion om vad som är ett långsiktigt
rimligt medlemsantal på Sollentuna GK
och hur vi ska se på proﬁleringen av vår
golfklubb.
Ett ﬂexibelt bokningssystem och 4-timmars
ronder lockar medlemmar och gäster
Vår anläggning består förutom banan även
av våra byggnader som ska rymma funktioner som stödjer golfen. Sammanslagning
av kansli, reception och shop till en enhet
har tillsammans med årets renovering och
ombyggnad restaurangen har inneburit en
deﬁnitiv kvalitetshöjning. Renoveringen av
herrarnas omklädnad (efter en vattenskada)
och inrättandet av en tränings-/gymlokal
har också tagits emot positivt av medlemmarna. Det ﬁnns dock alltid åtgärdsbehov
i våra byggnader och Fastighetskommittén
har i budgetarbetet uppdaterat vår lista på
sådana åtgärder. Näst på tur är bland annat
damernas omklädningsrum.
Funktionella och inbjudande lokaler lockar
medlemmar och gäster
Klubben bedriver en bred verksamhet ge-
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nom Idrottskommittén, Juniorkommittén
och Elitkommittén vilket vi som vanligt
och även i denna elektroniska upplaga av
Skillingetrycket kan läsa om i ﬂera artiklar
längre fram i tidningen. I klubben präglas
vår idrottsverksamhet av en breddverksamhet från knattar i 6-7-årsåldern till seriespel för Damer 70 och Herrar 75. En
helt fantastisk breddverksamhet som vi
kan vara väldigt stolta över.
De som deltar i idrottsverksamheten
omfattas också av de gruppträningsprogram som erbjuds av klubbens tränare,
Niclas Björnsson och Jonas Lekman. Inom
IK ﬁnns också tävlingssektionen som planerar och administrerar all tävlingsverksamhet i samarbete med övriga sektioner
och kommittéer.
Klubbens ideella verksamhet engagerar cirka 25% klubbens aktiva medlemmar antingen som ledare, funktionär eller
deltagare. Ett riksgenomsnitt för golfen i
Sverige är 15%. En klubb med en uttalad
och genomarbetad verksamhetsidé lockar
medlemmar och gäster.
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Organisationsprojekt
Sedan 2005 har jag i rollen som ordförande
varit med om att initiera en rad olika projekt i syfte att skapa åtgärdsplaner, med
tydlig förankring bland klubbens medlemmar, som möter kraven på dagens svenska
golfmarknad.
Våra åtgärder på banan och i våra byggnader har föregåtts av en bred diskussion
där klubbens funktionärer och medlemmar
på olika sätt bjudits in att delta. Tack alla
som gjorde det och som även fortsättningsvis deltar i vårt ständiga förbättringsarbete!
Näst på tur är att se över vår organisation. Styrelsen har därför tillsatt en arbetsgrupp med Ingrid Rolfsson som ansvarig.
Syftet med det som kallas organisationsprojektet, OP, är att vända på alla stenar
vad gäller vår ideella organisation och den
kommersiella verksamheten i klubbens dotterbolag Skillingegården AB.
I projektplanen ﬁnns exempelvis följande
viktiga frågor:
• Vad efterfrågar dagens medlemmar de
kommande 3-5 åren och vad gör vi för att

2012 är året
då trenden vände
Det ﬁnns många förklaringar till varför
medlemsrekryteringen äntligen har vänt;
klubben röstade igenom ett historiskt ﬁnansieringsförslag på höstmötet 2011, banan har varit i bra skick hela säsongen och
tillgängligheten på vår ﬁna bana har blivit
bättre. Klubbens fastigheter har som bekant
också fått sig ett efterfrågat ansiktslyft med
nya fräscha toaletter och matsalsmöbler, för
att inte glömma köket och kiosken mellan
hål 9-10. Helheten har nu börjat komma
på plats med bra service och en trevlig restaurangmiljö.
I år har vi lyckats med att rekrytera 252
nya medlemmar – jag önskar er varmt väl-

komna till Sollentuna Golfklubb.
Nya medlemmar innebär även nya kravställare och nya förväntningar, vilka vi gör
allt i vår makt för att tillgodose. Frågan är
alltid fri, dock kan svaret ibland bli ett nej.
Vi har, som många av er märkt, även
börjat med att mäta kundnöjdheten hos
våra gäster och en del av er slumpartat utvalda medlemmar. Jag valde att använda
samma frågor och tillvägagångssätt både
för er medlemmar och våra gäster, och det
har visat sig vara ett bra och kostnadseffektivt sätt för klubben att få mera information om det som fungerar bra, men också
om våra förbättringsområden.

möta detta?
• Vilka kommande utvecklingsprojekt är
viktiga?
• Vilka krav och mål ska gälla för den
ideella föreningen och Skillingegården AB
• Hur ska vi rekrytera nya ledare och
funktionärer?
Projektet kommer sträcka sig över säsongen
2013 och in i 2014. Initialt kommer styrelsen arbeta med projektets ramar för att
därefter involvera klubbens funktionärer,
medlemmar och personalrepresentanter.
Till sist:
• Tack medlemmar, funktionärer, gäster,
företagsgäster, personal och entreprenörer
för en bra men ovanligt regnig säsong.
• Årets höstmöte hålls återigen i klubbhuset torsdagen den 29 november
19.00. Kallelse och Handlingarna, de
”Rosa Sidorna”, skickas ut med post i
början av november. Välkommen. ●
Bo Cederberg
Ordförande Sollentuna GK

Ett stort tack till alla er som har lagt ner
tid på att vara med i undersökningen, den
hjälper oss att bli bättre.
Nu väntar jag som bäst på en lång och
härlig ”brittsommar” som förhoppningsvis
kan hjälpa oss att hålla banan i bra skick
hela vägen in i november. Jag vill samtidigt
passa på att tipsa er alla om vinterträning.
Klubbens tränare arbetar hela året och
kommer att bedriva största delen av sin
vinterverksamhet i Golfpunkten i Rosenkälla.
Våra samarbetsklubbar vill även skänka
er ett stort tack för den gångna säsongen,
det var totalt 65 stycken som valde att uppgradera sitt medlemskap för endast 2.500
kr till ”Mer medlem” vilket innebar fri
tillgång till Täby Golfklubb och Bro Bålsta
Golfklubb. Vi klubbchefer är just i skrivande stund i färd med att skapa ett lika
attraktivt erbjudande för 2013.
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bete även nästa säsong!
Nu börjar dessvärre golfsäsongen lida
mot sitt slut men vi hoppas på att få upp-

Kansliet
Vi har haft en hektisk och händelserik tid här
på kansliet efter att det nya ﬁnansieringsförlaget röstades igenom, effekten av detta
beslut bar med sig ett stort tapp av medlemmar vilket naturligtvis är tråkigt, men med
ett attraktivt medlemskap så lyckades klubben värva många nya medlemmar, vilka vi
härmed vill passa på att önska välkomna!
I shop och reception har vi i år haft nöjet
att ha Linnea och Maria på fulltid samt
vår duktiga extrapersonal som framför allt

arbetat på helgerna. Ett stort tack till er
alla! Vi i personalstyrkan har haft en bra
säsong, det är en härlig miljö att arbeta i
med många givande möten!
Vad det gäller shopen så har vi även i år
har vi haft ett bra utbud. Vi utökade sortimentet med bl a skor och GPS-klockor vilket gått bra. Vi vill också passa på att tacka
Kenneth Högberg för sitt stora engagemang
med bl a med många ﬁna erbjudande från
PUMA och vi hoppas på ett fortsatt samar-

leva några riktigt ﬁna höstgolfdagar till,
innan klubborna ställs in för vinterförvaring. Kanske ses vi på banan bland höstlöven.

Tack alla för ännu en härlig säsong på
Sollentuna Golfklubb! ●
Evalena Guelli

Kategoriändring
Tack för den här säsongen, hoppas vi
ses för vinterträning i Golfpunkten. ●
Fredrik Heinmets, Klubbchef

Eventuell kategoriändring skall skriftligt ha inkommit till kansliet före den 5
december 2012. Använd gärna blanketten
här intill. Mer information på vår hemsida: www.sollentunagk.se / Klubben /
Medlemskap. ●
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Tränarsidan
RESOR
Spanien 16-23/3

INOMHUSTRÄNING
Nybörjarkurser - Grönt kort
Privatlektioner
Kompis/gruppträning
Företagsevenemang
Fortsättningskurser
Juniorkurser

Rutinen avgjorde än en gång
Elitserien Lag-SM Herrar, Barsebäck 18-21 augusti

För mer
information, se
hemsidan!

FYSTRÄNING
Rörelse- och styrketester
Personlig träning
Gruppträning

Kom ihåg att Golfen
inte slutar nu.
Det är nu träningen
inför 2013 börjar!

UTRUSTNING

Custom fitting
Greppbyten
Reparationer

”Det har varit en tuff vecka. Jag har spelat tre matcher
och bara träffat tre fairways, jag har rensat alla ruffar
och buskage på banan och är säker på att medlemmarna
på Oak Hill inte kommer att ha några problem att hitta
sina bollar framöver”
Seve Ballesteros, RyderCup 1995

FlightScope
Nytt för i år är att vi arbetar med FlightScope. Det är ett mycket bra hjälpmedel
för inomhusträning. Så ring och boka lektioner med oss.

Läs mer på www.ﬂightscope.com ●

Årets Lag-SM såg till en början ut att bli
tävlingen där Sollentuna föll ur elitserien för
första gången sedan vi senast gick upp för
15 år sedan.
De första två dagarna spelade vi Donald
Steel Course (5 910 meter) för att sen avsluta
på Master Course (6 630 meter) de sista två
dagarna vilket skulle visa sig vara en fördel
för oss med fyra spelare med rutin från Europa, Asien, Challengetour och Nordeadito.
Alla de andra lagen vet vad Sollentuna kan
när vi vill och det är också en fördel.

Jonas Lekman
Club Professional PGA Sweden
Telefon: 08-594 709 90
Mobil: 070-858 42 29
Mail: jonas@sollentunagk.se

Niclas Björnsson (Golfansvarig)
Club Professional PGA Sweden
Telefon: 08-594 709 90
Mobil: 073-505 22 10
Mail: niclas@sollentunagk.se

Vi insåg redan efter dag 1 att vi skulle
bli tvungna att spela hela tävlingen med bara
fyra spelare eftersom tävlingen dels blev så
oerhört jämn. Och dels för att vi saknade
Jesper Jurell, som blev sjuk och inte kunde
åka med, och Fredrik Antholm som tagit en
paus från tävlandet i år. Axel Hellström och
Pontus Kjell, som var med i laget, får genom
att det blev så tajt, vänta något år på sin
debut liksom Jack Alexandersson. Men de
har en mycket stor del i framgången genom
sitt caddande. Och vi hoppas att de har fått
inspiration att träna ännu mer genom att de
fick vara med för att se vad som krävs, och
hur svår en golfbana kan vara när det blåser
från havet.
När vi summerade första dagens spel
(Fousome och bästboll) var Öjared och AIK
i ledning på 265 slag, två slag före Barsebäck. 9 lag låg inom sju slag (271 till 278).
Sollentuna var då sist med 283. Två slag
före oss låg Kalmar och Landeryd.
Fousomen var en besvikelse medan bäst-

bollen aldrig varit en bra spelform för oss
– men inte hade vi räknat med att ligga sist.
Dag 2 med singelspel var ingen höjdare
de första nio hålen heller. Men sen! Jensa
kom in 5 under par, Leffe W 3 under, Mattias 3 under och Niclas Björnsson 2 under
par. Sammanlagt 13 under par och en klar
andraplats efter Vasatorp som var ett slag
före oss, men 8 slag före trean Borås och
18 slag före Öjared som var i ledning efter
första dagen. Vi klättrade till 5:e plats totalt. Som parentes kan man konstatera att
Henrik Stensson kom in på +1, Joakim
Haeggman och Oscar Florén, på par, för att
nämna några.
Dag 3 kändes väl som första dagen.
Inget rullade i. Bägge paren krånglade sig
ur de två första hålen nere vid vattnet, och
den hårda vinden, på par vilket visade att
rutinen skulle komma att bli avgörande för
hela tävlingen. En elfteplats i fyrbollen, på
-2, följdes upp med en sjundeplats i foursome på +10. Här kan noteras att Öjared
var sist i foursomen på +18 medan AIK toppade på +4.
Inför sista dagens singlar var det stenhårt med sju lag som hade mellan 2 och 8
slag till godo till nedflyttningsstrecket. Efter
9 hål låg vi bara ett slag före Högbo och
4 slag före Landeryd och nedflyttning. Men

då klev både Jens och Mattias fram och gick
1 under par på sista nio hålen, Björnsson,
+1 och Leffe, +2 så att vi till slut klarade en
sjundeplats med 12 slag tillgodo till Landeryd och nedflyttning och bara 8 slag upp till
tredjeplatsen. ●
Kenneth Andrén
ordförande Elitkommittén
SLUTSTÄLLNING LAG-SM HERRAR
1. Barsebäck
1138
2. Vasatorp
1146
3. AIK
1153
4. Haninge
1157
4. Delsjö
1157
6. Borås
1160
7. Sollentuna
1161
8. Kalmar
1162
8. Upsala
1162
10. Flommen
1165
11. Ale
1167
12. S:t Jörgen
1168
13. Öjared
1170
NEDFLYTTADE
14. Landeryd
1173
15. Halmstad
1177
16. Högbo
1179
17. Österåker
1184
18. Viksjö
1199

Jens Fahrbring fyra finalen i Nordea Tour
– och klar för Challengetouren 2013
Jens Fahrbring kvaliﬁcerade sig för ﬁnalspelet i Nordea Tour på Kungsbacka
GK den sista helgen i september. Han
fortsatte att imponera och slutade återigen på en topp-tio-placering. Den här
gången blev det en ﬁn fjärdeplats efter
71 – 68 – 71.
Första helgen i oktober spelade Jens

en av årets viktigaste tävlingar, ﬁnalen i
Nordic Golf League på Himmerland i
Danmark. Han kom på sjunde plats vilket gjorde att han behöll sin tredje plats
på rankingen. Detta betydde att Jens
klarade Challengetourkortet för nästa
säsong. Grattis! Nu ser vi fram emot Europatourkvalet i november-december. ●
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Elittjejerna delad tvåa i div. 1
Seriespel Damer
Troxhammar GK,
18 – 21 juli
Sollentunas elittjejer visade att de snart kan
uppfylla klubbens mål och ta steget upp i
elitserien. Nu delade tjejerna andraplatsen
med Lidingö, som förra året spelade i elitserien. Laget bestod av Linnea Schölin,
Madeleine Holmblad, Erika Lundberg,
Sarah Schylander och Lina Linder.
Nytt för i år var att vi i division 1 spelade fyra dagar i rad mot tidigare två omgångar med två dagar vardera.
Dag 1: Onsdagen inleddes med foursome
på förmiddagen och fyrboll på eftermiddagen. Madeleine och Linnea samt Erika och
Sarah spelade i par på förmiddagen. Under eftermiddagen skiftade vi till Madeleine
och Erika samt Sarah och Linnea. Tjejerna
gjorde bra ifrån sig och vi låg tvåa efter första dagen.
Dag 2: Andra dagen spelades endast
singlar och vi skötte oss helt okej. Samma
spelare spelade även dag två! Placeringen
efter dag två var 4!

Namn: Madeleine Holmblad.
Började spela golf: Som 11-åring (1995).
Tourer jag spelat på: Nordea Tour (Telia
Tour), Futures Tour (USA).
Hcp: +0.6.
Favoritslag: Svag draw.
Lägsta Score: 67 (-5).
Favoritklubba: Driver.
Favoritbanor förutom Sollentuna GK:
Barsebäck, Gasparilla GC (FL).
Golfmeriter: 2 vinster på Telia Tour.
Intressen: All sport!
Bästa golfresetips: Florida. ●

Dag 3: Tredje dagens spel var åter igen
fyrboll och foursome och nu fick Lina spela
istället för Erika som kände av sin rygg och
behövde vila. Madeleine och Lina spelade
tillsammans och Sarah och Linnea kompade
återigen bra ihop. På eftermiddagen spelade
återigen Erika tillsammans med Madde och
Lina fick vila upp sig efter bra spel på förmiddagen. Inför finaldagens singlar så låg vi
nu på en tredje plats 38 slag efter Troxhammar som hade dragit ifrån men endast 15
slag efter Österåker.
Dag 4: Lördagens singlar spelades av
Madde, Erika, Linnea och Sarah. Efter oss
jagade Lidingös tjejer som var hungriga på
att avancera. Vi spelade bra och tog ikapp
alla slag på Österåker samt gick förbi med
två slag till slut. Lidingö tog igen två på oss
och delade till slut andraplatsen med oss.
Jag är väldigt nöjd och glad över tjejernas fina insats och vi hade väldigt roligt på
seriespelet vilket delvis ledde till en bra andraplacering i division 1.
Roligt var också att flera av tjejernas
föräldrar var med och hejade och gick caddie. Tack också till Barbro Mörck för din
närvaro och stöd under seriespelet! ●
Jonas Lekman, coach

Madeleine
Holmblad i
Sverigefinalen i
Nordea Tour
Madeleine Holmblad kvaliﬁcerade
sig för ﬁnalspelet
i Nordea Tour på
Kungsbacka GK
den 28-30 september. Madde trodde
själv inte på att hon skulle klara topp
30 för att få vara med – efter sex
veckor utan spel – men bestämde sig
för att försöka när hon ﬁck chansen.
Det hela slutade med en ﬁn 19:e
plats. Scoren 74 – 75 – 82 berättar
en hel del om vilka förhållanden de
spelade i, framförallt den sista dagen.
Med den här säsongsavslutningen är
Madde full av tillförsikt inför nästa
säsong. ●

Vinnare KM
Damer 2012

Running Eclectic
till förmån för Världens Barn
Running Eclectic har i år spelats av något färre medlemmar än 2011. De riktiga
entusiasterna har dock starkt bidragit till
att de pengar som vi gemensamt skänker
till Världens Barn 2012 blir betydande och
att det spelats drygt 1.000 rundor. Världens
Barn får drygt 30.000:- från spelare och
klubb. Tre rundor sista speldagen 30/9 trots
tung bana visar GO!
Flitigast har Mathias Österdahl, Göran
Rolfsson, Marianne Waldemarsson, Gunilla
Andersson och Agneta Danielsson Härner
varit. Denna ﬂit har också gett resultat

Mathias
Österdahl

med vinst för Mathias i hcp-klass 2 och
för Marianne i klass 3. De övriga klasserna
vanns av Rolf Svenléen i klass 1, Magnus

Marianne
Waldemarsson

Rolf
Svenléen
Magnus
Lindström

Lindström i klass 4, Marie Seger (trots förkortad säsong pga olycka) i klass 5 och Rolf
Claesson i den lilla klassen H75.
Bäst bruttoscore har Rolf Svenléen och

att fortsätta med Running Eclectic för Världens Barn även 2013 men i en förändrad
form som gör administrationen mindre omfattande. Mer om detta nästa år. ●
Bertil Sköld,
tävlingsledare Running Eclectic

Marie
Seger

Mathias Österdahl uppnått med 56 slag.
Endast en eagle har gjorts nämligen av
Mathias Österdahl på hål 4. Vi kommer

Rolf
Claesson

Hellström och
Kjell skaffade sig
kategori till
Nordeatour 2013
Vi gratulerar Pontis Kjell och Axel
Hellström som båda klarade cuten
under Nordeatuor-kvalet i Skåne.
Därigenom får båda säkert chansen
att spela några Nordeatourtävlingar
under 2012. ●
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Då har hösten infallit och vi har ännu en
golfsäsong bakom oss. Och som vanligt
har det varit full aktivitet bland damerna
på och omkring banan.
Tjejerna på Sollentuna GK trivs och det
märks om inte annat på uppslutningen på
Onsdax-tävlingarna och ﬂera av de andra
arrangemangen och sammankomsterna som
ordnas av Damsektionen. Vi är väldigt glada för att så många tar med sig nya vänner och väninnor till våra sammankomster.
Men vi nöjer oss inte där utan uppmanar
alla att fortsätta detta goda ambassadörsarbete även under 2013, så att målet ”attrahera ﬂer tjejer att spela golf och umgås
på Sollentuna Golfklubb” fortsätter att
uppfyllas.
Vårmötet 2012
Vårmötet spelades i år den 2 maj och 47 tjejer ställde upp i tävlingen. Efter genomförd
rond anslöt ytterligare ett 20-tal tjejer till
den fantastiska middagen som serverades
av vår nya krögare Jimmy Nygren. Det blev
med andra ord helt fullproppat med damer
som dinerade i glada vänners lag. Tävlingen
var uppdelad i 3 klasser och som segrare i
A-klassen stod Marianne Waldemarsson. Bklassen vanns av Anita Nygren och C-klassen vanns av Agneta Danielsson-Härner.
Onsdax och Order of Merit
Onsdax och Order of Merit spelades på
onsdagar från den 18 april till och med den
29 augusti, både på förmiddagar och eftermiddagar av entusiastiska damer Nästan
varje onsdag sken solen och humöret var
på topp, vi ﬁck ju spela golf med trevliga
vänner! De trettio bäst placerade i Order of
Merit, vid augusti månads slut blev kvaliﬁcerade till ﬁnalen. Finalen spelades onsdagen den 5 september.
Order of Merit vanns av Ingrid Rolfsson, som toppade listan med 40 poäng.
Tvåa kom Birgitta Kullgard med lika
många poäng och Saara Bengtsson kom på
3:e plats. Finalen vanns – inte helt ovanligt
– av Marianne Waldemarsson. Hon kom-

mer nu ännu ett år att få njuta av att ha
vandringspriset ”tanten” i sitt hem. Tvåa
i ﬁnalen kom Ingrid Rolfsson och på 3:e
plats kom Anja Nordwall.

SKI LLI NG ETRYCKET

Käser Training Int. AB för ett sprudlande
prisbord.

Damsektionen
Tack alla positiva och glada damer som
hade överseende med ”sent uppsatta resultat”. Vi syns nästa säsong, om inte förr!
/Mia Holm
Sommarsolståndet
Den 20 juni – midsommarveckan – hade
sommaren anlänt och 50 förväntansfulla

damer ställde upp i Sommarsolståndet. ICA
i Edsberg hade sponsrat en ﬁn ”Midsommar-godis-korg”, som bruttopristagaren
Marianne Waldemarsson ﬁck ta emot. Stor
glädje eftersom Marianne även vunnit Aklassen och kommit närmast hål på ett av

korthålen. Full pott, alltså! Övriga vinnare
blev Lena Lindroth i B-klassen och Marie
Seger i C-klassen.
ICA hade även skänkt goda äpplen och
ﬁna bananer som alla deltagarna kunde få
med sig vid ettans
utslag.
Många
damer hade också sponsrat med
priser förutom de
priser som undertecknad packat
med mig från min
resa i Thailand i

februari. Det blev en ﬁn dag och allt tycktes
ha uppskattat tävlingen och dagen.
/Kerstin Anderson
Sommarmatchen
Precis som förra året var det 32 damer fördelade i två grupper, A och B, som var med
och spelade matchspel under sommaren.
Det har varit väldigt trevligt och spännande
att följa alla duktiga damer. Oavsett vilken
grupp man har tillhört har alla kämpat väl
för att till sist få en vinnare. Som vanligt
var det fyra deltävlingar där man slog ut sin
motspelare och till sist stod som vinnare.
Tyvärr blev det sjukdomar och annat
som kom emellan för 3:an och 4:an i grupp
A. Men med deras ”goda minne” har vi därför två 3:or i år. Resultat grupp A: 1:a Blanca
Frostig, 2:a Lena Lindroth, 3:or Marianne
Karlsson och Birgitta Steffensen. Grupp B:
1:a Rika Thorn, 2:a Madeleine Gravell, 3:a
Karin Ström, 4:a Birgit Dahlqvist.
Vi som varit huvudansvariga för denna
tävling i år vill tacka alla trevliga damer
som ställt upp under hela sommaren och
spelat både i ur och skur, och det var kanske skurarna som dominerade denna sommar. Men det verkar inte ha avskräckt våra
fantastiska damer på Sollentuna GK som
genomförde tävlingarna med bravur. Tack
för i sommar!
/Maria Danielson och Marianne
Waldemarsson
Jag vill samtidigt passa på att tacka för
mig och tre härliga och roliga år i Sollentuna damsektion. Nu överlämnar jag till
andra att ta över. Stort tack för mig.
/Marianne Waldemarsson
Damernas tjuv
Trots att tävlingen ﬂyttats till semestermånaden juli blev det en succé. 52 lag kämpade om segern i härligt sommarväder och
en fantastiskt ﬁn bana, vilket visade sig på
scorerna, överlag mycket bra resultat.
Flertalet stannade kvar och åt en härlig
Janssons Frestelse med goda tillbehör. Stort
TACK till sponsorn Tommy Lindqvist och

Höstmötet
Vid säsongens avslutande Höstmöte den
26 september deltog 44 damer som tillsammans åt ännu en fantastisk middag komponerad av allas vår kock Kalle på restaurangen. Innan middagen spelades det som
vanligt en golftävling, där 29 kämpande
tjejer gjorde upp i en lagtävling med fyra
spelare per lag. Det blev en lerig och något blöt tillställning, som till slut vanns av
Team Lena Lindroth med Tina Larsson,

Glada vinnare!
De som ”dansade” bäst var:
1. Lena Johansson/Bengt Linder
2. Marie Ström/Stefan Karlsson
3. Kerstin Österman/Kjell Adle
/Lena Lindroth, TL

45 p
44 p
44 p

Ladies Invitation
Tävlingen spelades den 1 augusti i för sommaren riktigt bra väder. Det var ett mycket
bra deltagande då vi var hela 28 lag som
startade! Resultatet var helt fantastiskt
– tre lag spelade ihop 44 poäng! Vinnande
lag blev Barbro Andersson, Sollentuna GK
tillsammans med Eva Hedenström från
Fågelbro GCC. Tvåa kom Pepsa Ramsell,
Sollentuna GK och Yvonne Söderberg från
Wäsby GK. Trea blev Marianne Lindström
Sollentuna GK och Margith Melander från
Wäsby GK. Nästa år återkommer vi och då
hoppas vi på ännu ﬂer lag som spelar.
/Gunilla Andersson
Hemliga resan
Den 8 september klev 40 pigga och glada
damer på bussen i Rotebro, för avfärd
till Orresta GK. Dock blev inte resan så
”hemlig” i år, då Orresta råkade lägga ut
den i GIT. Väl framme väntade frukost,
där Christer Johansson, VD och banchef,
välkomnade oss och berättade om förutsättningarna för dagen på banan. Det var
många som inte hade spelat på klubben förut och de ﬂesta tyckte om banan, som var i
mycket bra skick. När man såg på längden
av banan kunde man tro att den var kort
och lättspelad, men många av hålen var riktigt svåra.
Deltagarna ﬁck ta med sig varsitt pris
för att ge känslan av att alla ﬁck vinna något. Det blev ett uppskattat inslag, även om
det var mest för skojs skull. Övriga priser
kämpade Mona hårt med för att införskaffa. Det blev till slut ﬁna priser för vinnaren
Marianne Genmar, inbjuden gäst från Saltsjöbaden, tvåan Birgit Dahlqvist och trean
Blanca Frostig.
Stort tack till alla som var med och gjorde dagen till vad den blev!
/Blanca Frostig och Mona Granholm

Marianne Lindström och Marie-Louise
Werner i laget. Vi vill tacka alla som bidrog
till det fantastiska prisbordet!
Carina Hellströmer tackar för sig
Det har nu gått fyra år sedan jag ﬁck möjligheten att få delta i arbetet inom Damsektionen, därav de sista tre åren i rollen som
damordförande.
Under denna tid har jag fått möjligheten
att få lära känna många golfutövande damer, såväl tidigare medlemmar som många
nytillkomna vilket verkligen berikat mig.
Sammankomsterna, ibland innehållande
”tjejkvällar”, med olika teman har under
åren blivit alltmer besökta, vilket varit fantastiskt trevligt då det är en del av den sociala gemenskapen efter 18:e green.
En annan, för mig, rolig och trevlig utkomst har varit att antalet spelande damer har ökat år för år, vilket var ett av de
mål som vi inom damsektionen tidigt satte
upp, dvs ”att attrahera ﬂer damer att spela
golf”.
Innan jag på riktigt tackar för min tid

11

som Damsektionens ordförande vill jag
passa på att tacka för den ﬁna avslutningspresenten som ni samlat in till, stort TACK!
Nu lämnar jag med ”varm hand” över stafettpinnen till Maria Danielsson. Tack för
fyra fanastiska år & svinga lugnt, tills vi ses
igen till våren.
/Carina Hellströmer
Tack
Damsektionen vill passa på att tacka kansliet för all hjälp vid våra arrangemang och
tävlingstillfällen. Ett stort tack vill vi också
rikta till vår fantastiska banpersonal som
har hållit banan i sådant ﬁnt trim över säsongen. Avslutningsvis vill vi tacka Carina
Hellströmer och Marianne Waldemarsson
som lämnar sina platser i damsektionen.
Carina har suttit som ordförande i tre år,
fyra år totalt i DS och Marianne var med i
DS i tre år. Både Carina och Marianne har
verkligen entusiasmerat oss genom sitt härliga sätt på golfbanan och utanför. När man
träffar dessa två möts man alltid av ett stort

leende. Tack båda två för ert fantastiska engagemang bland damerna!
/Tack till alla damer för säsongen 2012!
Carina Hellströmer, Marianne Waldemarsson, Mia Holm och Maria Danielson
KM Foursome 2012. Fr vänster: tvåorna
Lotta Eriksson/Saara Bengtsson, segrarna
Tina Schölin/Cissi Nyberg samt treorna
Blanca Frostig/Rigmor Malm.
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Driving Competition på 1:an.
Maria Hallme slår en drive.

Juniorkommittén
– träffas, trivas, träna, tävla!
Nu är det den tiden igen när regnet faller
och leran kryper upp på fairway. Nu är det
den tiden igen då det är bättra att ligga i
ruffen är på fairway. Visserligen är det
troligen lägesförbättring på den ﬁnklippta
delen av spelfältet men det är ändå mindre
lera där gräset är lite längre. Greenerna är
fortfarande snabba om än lite sandiga med
många små hål. Men det är fortfarande kul
att spela golf.
Nu är den tiden igen då årets juniorsäsong tar slut. Den ofﬁciella avslutningen
hade vi den 23 september med sedvanliga

tävlingar och prisutdelningar. Tyvärr var
värderleksprognoserna inte det bästa vilket
gjorde att antalet deltagare på avslutningen
inte va så stort, men de som var där verkade
trivas bra.
Även verksamheten har i år haft något
färre deltagare än de senaste åren. Anledningen till detta är inte helt klar. Det vi vet
är att ungefär samma sak drabbat andra
klubbar i vårt närområde. Historiskt vet vi
också att antalet juniorer går upp och ner.
Vi hoppas också att tillströmningen av nya
medlemmar i klubben medföra att vi också

Soﬁa Gustafsson, Maria Hallme och Soﬁe Börjesson

får ﬂer juniorer i vår verksamhet.
Att träning ger färdigt är en gammal
sanning och gäller för många av våra duktiga juniorer som tränar ﬂitigt. Det visar sig
inte minst på resultaten som de presterar.
Soﬁe Börjesson som avslutade förra säsongen starkt har fortsatt utvecklas under året
och har nu etablerat sig på Regional nivån
med ﬂera ﬁna placeringar där med en andra
plats i årets sista tävling som höjdpunkt.
Soﬁa Gustafsson, som nu studerar på golfgymnasiet i Bro, har fått säsongen spolierad
av en krånglande handled men visade stabil
form i de två tävlingar hon spelat.
Bland killarna visade redan förra året
Viktor Forslund och Jack Alexandersson att
de var på gång. Båda har i år gjort många
bra resultat. Ett som sticker ut lite är
Viktors framgångar i årets Skandia Cup. På
väg till Riksﬁnalen vann han klubbkvalet
och Regionkvalet som gick på Wäsby där
Viktor noterade ﬁna 72 slag dvs lika med
par. I Riksﬁnalen slutade Viktor sedan på
en meriterande 4e plats. Även Jack spelade
bra i Skandia Cup där han vann Gruppkvalet som spelades på Kungängens Queens
course på 66 slag, dvs 4 under par. Tyvärr
höll inte formen i sig till Regionkvalet. Men
Jacks säsong i övrigt har varit mycket bra
med ﬂera bra insatser på Skandia Tour Riks.
Även Viktor har spelat bra hela säsongen,
framförallt under den senare halvan då han
radat upp ﬁna placeringar. En andra plats
i SGDF Tour ﬁnalen gav honom en plats i
SGDF lag som mötte Göteborg i årets dist-

riktsmatch. Även Max Thiel, Adrian Vågberg, Markus Lindgren och Jonty Marshall
har under säsongen gjort bra insatser i de
tävlingar de spelat. Som vanligt ser vi fram
emot allas utveckling nästa säsong.
Kvalet till årets JSM för klubblag spelade vi år hemma på Sollentuna. Som vanligt
hade vi svåra moståndare in vår grupp. Lag
som Stockholms GK, Bro-Bålsta GK och
Österåkers GK är erkänt duktiga lag. Kvalet spelas över 2 dagar och efter dag 1 låg
vi på 3e plats. Inför dag 2 ﬁck 1an 2an och
3an välja motståndare och när det var vår
tur återstod bara Österåker. Tyvärr lyckades
vi inte dra riktig nytta av hemmabana så
matchen slutade 3-2 till Österåker. Vår insats var dock väl godkänd med tanke på att
vi hade 5 rookie i laget. Nästa år är det vår
tur att gå vidare.
I slutet av 2011 avslutade vi Tjeligan
och Lilla Stockholmsligan på ett fantastiskt
sätt med en vinst en 2a och 4e plats, ett
resultat som kändes tufft att följa upp, att

Om du vill veta mer om våra duktiga
juniorer så kika in på juniorsidorna där vi
försöker rapportera om deras framgångar.
Som vanligt vill jag också passa på att tacka
alla ledare som är en viktig del av vår verksamhet, utan dem skulle det inte fungera så
bra som det gör. Hur vår verksamhet ser ut
nästa år och vem som leder den återstår att
se, förändringens vindar har börjat blåsa.
Det jag vet är att det som vanligt blir inomhusträning i Rosenkälla på måndagar mellan 19 och 21 med start i januari. Inbjudan
till detta kommer i brevlådan under oktober. ●

Emma Pettersson och Matilda Larsson
i landet. Det är ju tävlandet som är en rolig
del av golfen. Dessutom är det ju så att golf
är en sport som går att utöva under lång
tid.

Tack för denna säsong
och tills vi ses igen
glöm inte vårt motto:
TRÄFFAS – TRIVAS
– TRÄNA – TÄVLA
För Juniorkommittén
LG Larsson

Killarna gör sig redo för den avslutande pictchtävlingen:
David Andresson, Joel Larsson, Gustav Ljunggren, Erik
Lagesson, Axel Roman och Alfred Åkesson.

överhuvudtaget ta sig till ﬁnal är bara det
en bra prestation. Det visade sig dock att
tjejerna och killarna ville mycket även i år.
Båda lagen lyckades även i år att ta sig hela
vägen och på höstens regningaste dag kämpade alla fantasktiskt. Slutresultatet blev en
3e plats i Tjejligan och en 3e plats i Lilla
Stockholms ligan.
Förutom alla duktiga juniorer som jag
nämnt vid namn här så har vi många andra
sådana i vår verksamhet som vi ju givetvis
hoppas fortsätter att utveckla sin golf så att
de får uppleva glädjen med att spela tävlingar med jämnåriga från klubbar runt om
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Ledare sökes till juniorerna!
Vi behöver inför nästa säsong ﬂer ledare till juniorverksamheten. Att
du har ett stort golﬁntresse och tycker om att umgås med ungdomar är
det viktigaste. Det kommer inte vara din uppgift att lära ut golfteknik,
det gör våra tränare. Din uppgift blir att hålla ihop gruppen och se till
att alla är på rätt ställe vid rätt tillfälle. Om du är intresserad av att vara
med så kontakta mig. Min mailadress ﬁnns på klubbens juniorsida.
För Juniorkommittén, LG Larsson
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Näst mest prestigefyllda mästerskapet, Seniormästerskapet, vanns 2012 på en mycket
blöt bana av Lars-Olof Andersson tätt följd

LOA

Senior 55+
– vad hände under året?
Av kända skäl hade vi inom SoGK färre seniorer 55+ vid säsongens början än vad vi
hade inför 2011. Intressant kan dock vara
att se hur situationen förändrats under
tiden från augusti 2011 till motsvarande
tidpunkt 2012.
Under denna period lämnade ca 190
medlemmar 55+ av olika kategori klubben
för att spela golf någon annanstans eller
valde att sluta spela golf. Av de som lämnade klubben har ca 24% gjort det senare
eller åtminstone valt att inte gå in i någon
annan svensk klubb. Den klubb som mottagit ﬂest SoGK-medlemmar är Wäsby GK
som tagit emot 35 personer. I övrigt är det
hela 56 klubbar i Golfsverige som har en
eller ﬂera fd SoGK-medlemmar i sin medlemskader numera.
Under samma tid har SoGK fått ca 70
nya Senior 55+ som medlemmar. Tar vi
hänsyn till att ca 50 gamla medlemmar under 2012 blivit ett år äldre och nu är 55+ så
är vi i klubben ca 75 personer mindre som
uppnått 55 år. Av nuvarande medlemmar
55+ är en större del fullvärdiga än under
2011. Situationen ser just nu ut som följer
för Senior 55+

Tisdax under året
Den i särklass största och viktigaste aktiviteten för seniorer 55+ är spelet på tisdagar
kallat Tisdax. Ca 900 starter under året
talar sig tydliga språk. Eftersom underlaget i klubben för att spela Tisdax minskat
enligt ovan och då speciellt för 65+ har
deltagandet i Tisdax under 2012 minskat
med ca 20%. Denna minskning har samtidigt inneburit ökad tillgänglighet för andra
medlemmar. Jag är dock helt övertygad om
att spelet på tisdagar kommer att öka de
kommande åren.

Under året introducerades en ny Orderof-Merit baserad på erhållna poäng enligt
den princip som under ﬂera år använts av

blev dock god trea. Bästa dam i OoM blev
Sylvia Aronsson på en ﬁn nionde plats.

MEDLEMSFORM

ÅLDERSFÖRDELNING

FÖRDELNING KVINNOR/MÄN
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Order-of-Merit 2012
Rolf Zetterlund
Ove Berglund
Roger K Andersson
Ulf Aronsson
Christer Lindroth
Lars Thorell
Per Forsberg
Ronny Nord
Sylvia Aronsson
Lars-Olof Andersson

72,5
70,2
70,2
65,5
56,6
56,2
56,0
54,0
53,5
52,3

damer på Onsdax och herrar på Torsdax.
Förutsättningar liksom resultat och rapporter ﬁnns på hemsidan.

Rolf
Zetterlund
Segrare i denna nya OoM blev Rolf
Zetterlund som i sista omgången 25/9 tog
sig förbi Roger K Anderson. Ett stort grattis till Rolf! Tvåa blev Ove Berglund som
också passerade Roger på mållinjen. Roger
Sylvia
Aronsson
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Seniorer 55+ har till övervägande del ofﬁciell handicap och snittet för kvinnor är 26,2 och för män 17,6.

���
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av Lars Thorell och Gunilla Andersson.
Roland Cup, seniorernas enda matchtävling uppkallad efter tidigare medlemmen
Roland Källs, vanns 2012 av undertecknad

Båda resultaten visade att det skulle bli näst
intill omöjligt i september på hemmaplan
att vända till vinst. Wäsby besökte oss 18/9
och damerna ﬁck tyvärr se sig besegrade
med totalt 10-22. Herrarna gjorde dock ett
Hodinitrick och vände helt mirakulöst till
seger 35-29. Rättvisa kan vi säga skipades
i båda matcherna eftersom Wäsbys damer
aldrig tidigare segrat och Sollentunas herrar aldrig tidigare vunnit. Efter tre säsonger
har våra damer två segrar och våra herrar
en seger. Vi ser redan fram emot kampen
mot Wäsby 2013. Detta är nämligen tävlingsformen match!

i en hård ﬁnal mot Per-Olov Wikner. Spela
mera match!!

Klubbmatchen Fyrklövern
Den nya klubbmatchen, Fyrklövern, mot
Drottningholm, Bro-Bålsta och Täby, de senare våra mermedlemskapsklubbar 2012,
inleddes med kamp på hemmaplan i juni.
Inte helt oväntat segrade hemmalaget
ganska stort och ﬁck njuta av det ﬁna vandringspriset som suttit i klubbhusentrén.
Andra omgång av Fyrklövern spelades på
Täby i september och där vann också hemmalaget med viss marginal före Sollentuna
och Bro-Bålsta. Drottningholm ﬁck tyvärr
inte ihop ett lag denna gång men kommer
tillbaka 2013 då de tar emot oss för spel
tillsammans med Bro-Bålsta.

Klubbmatcher mot Wäsby
Klubbmatchen mot Wäsby började litet
tungt på Wäsby GK i juni med underläge
5-11 för våra damer och 6-26 för herrarna.

Senior 55+ - enkät 2012
Under september genomförde Seniorsektionen en enkät för att bättre förstå hur
utforma tävlingsprogrammet för Tisdax

Bertil Sköld
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under 2013. Vi ﬁck 44 svar vilket får anses
vara helt ok eftersom ca 120 medlemmar
spelat minst en Tisdax under året. En sammanställning över enkätsvaren ﬁnner du
på hemsida under klubbtävlingar/Tisdax/
Rapport&Resultat. ●
Bertil Sköld,
för Seniorsektionens styrelse

Vinterträning
för Senior 55+
Vinterträning för Senior 55+ (naturligtvis för både damer och herrar)
kommer i år att ske på Golfpunkten
och genomföras av Niclas.
Träningen sker på följande dagar: tisdag 12/2, tisdag 19/2, tisdag
5/3 och tisdag 12/3 mellan 9.00 och
12.00 i entimmespass.
Max 8 deltagare per pass, varför
antalet deltagare är maximerat till 24
st. Först till kvarn men ni som inte
var seriespelare 2012 kommer att
prioriteras. Priset är 250: -.
Anmälan skall ske senast 31/1
2013 till Bertil Sköld 076-789 33 46
eller bertil_skold@hotmail.com
Ange önskemål om vilket pass du
önskar, kl 9, 10 eller 11. ●

Per Naess
I somras avled Per Naess efter en tids sjukdom. Per var medlem i Sollentuna Golfklubb från 1969. Med sitt politiska engagemang i kommunen hade han nära relationer
med de som aktivt drev idén att starta en
golfklubb i samspel med kommunen. Dessa
goda relationer har kommit klubben till del
i olika skeden av klubbens utveckling exempelvis i samband med klubbens förvärv av
marken för några år sedan. Pers mångåriga
vana att svinga ordförandeklubben har vi
medlemmar också haft glädje av.
I supporterklubben har Per visat sitt
stora engagemang för klubbens ungdomar.
Under många år har Per som ordförande drivit supporterklubben. Den årliga traditionella
scrambletävlingen har både roat oss deltagande medlemmar och medfört intäkter till
supporterklubben som sedan kommit våra
aktiva ungdomar till del. Vi som deltagit
på de rekordsnabba årsmötena minns den
goda stämningen som Per skapade och alla
golfhistorier som han hade i bagaget.

Per hade alltid nära till skratt och spred
värme och glädje runt sig. Han var alltid
beredd att ställa upp för klubben med sina
tjänster när så behövdes. Sollentuna Golf-

klubb har förlorat en viktig medlem som
bidragit till klubbens bästa. ●
Britt Hernell
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Klubbmästerskap

17

KM Damer
och
KM Damer 22
Madeleine
Holmblad

Under året genomfördes inte mindre än 14 klubbmästerskap. Segrarna presenteras med bilder här intill. KM Flickor
blev dessvärre inställt. Mer detaljer finner du på hemsidan,
Klubbtävlingar/klubbmästerskap SoGK. ●
Bertil Sköld,
Idrottskommittén

KM Herrar
Mattias
Damberg

KM Pojkar
Axel
Hellström

KM Damer
Foursome
Kristina
Schölin &
Cecilia
Nyberg

KM D60
Isabelle
Roux

KM H35
Henrik
Alexandersson

KM H45
Thomas
Forsell

KM H65
Ulf
Aronsson

KM H55
Mats
Fungdahl

KM H75
Rune
Ström

KM Äkta
Makar/Sambos
Henrik
Alexandersson
& Madeleine
Holmblad

Fastighetskommittén

KM Herrar
Foursome
Thomas &
Niklas
Bergström

KM Två
Generationer
William &
Lena
Vågberg

Nu när golfsäsongen 2012 håller på att
rinna ut både bokstavligt och bildligt är
det dags att summera och blicka fram mot
2013. Fastighetskommittén har varit delaktig inom två viktiga projekt detta år. Dels
är det LUP (Lokalutvecklingsprojektet) och
det mer ordinarie arbetet med att förvalta
och underhålla våra byggnader. Det sistnämnda har ju varit lite på undantag då
resurserna fokuserats på ombyggnaden av
restaurangen och köksregionen.
Efter alla diskussioner under 2011 om
omfattning och inriktning satte vi spaden i
jorden för LUP 2 under december månad.
Projektet var förankrat i styrelsen och medlemsmöte i november. TH-Bygg AB ﬁck
efter upphandling totalentreprenaden att
bygga om vårt kök och restaurang mm.
Budgeten var på knappt 3,0 miljoner. För
det beloppet skulle vi försöka nå en påtaglig ansiktslyftning av de offentliga utrymmena som restaurang, bardisk, rotunda,
kiosk (ny) och de tre toaletterna i entrén
samt en grind som skärmar mot det fula
lastintaget. Bakom ”kulisserna” dvs i köket med förråds- och kylrum samt personalutrymmen skulle vi göra lite tyngre insatser. Köksregionerna var mycket slitna och
delar av kylutrymmena fanns embryon till
mögelangrepp. Ute på lastintaget stod en
containerfrys som hyrts ”temporärt” i mer
än fem år. I paketet som sedan genomfördes
ﬁck vi in en ny med köket integrerad kiosk
och två altaner på ömse sidor om rotundan.
Vi bibehöll personalutrymmen med dusch
och WC men de ﬁck en viss uppfräschning.
Vad vi också åstadkommit utan att det inte
direkt syns men upplevs är att vi satt ljudab-

sorbenter i tak och vissa väggpartier för att
kunna höra varandra bättre i restaurangen
och rotundan.
När vi nu griper in så kraftigt i beﬁntligt hus dyker alltid något oförutsett upp.
Dels var det några köksmaskiner och elförsörjningen som gjort sitt och dels fanns
det mer eller mindre ruttna partier i golvet
under kyl och fryszonen som nu byts ut.
Även delar av avloppsrören – i krypgrunden – under huset var vi tvungna att byta
ut mot rostfria rör som klarar hettan från
diskvatten och potatiskokare. Ett annat
problem som vi löst eller avsevärt förbättrat är den unkna doften som kommit från
fettavskiljaren. Alltför många gånger har
vi möts av illadoftande odörer precis utanför entrén. Orsaken var att den biologiska/
kemiska nedbrytningen som vi har i källarregionen inte hade fungerat under en lång
period pga bristande skötsel.
Förhoppningsvis har ni också tittat in i
restaurangen och besökt våra fräscha och
numera avsevärt mer hygieniska toaletter.
Våra insatser har ju syftat till höja trivseln
i klubben med ekonomiskt välavvägda insatser sam tar tillvara vårt gemensamma
kapital.
Det vi konstaterat, är förutom att det
ser bra ut, är att driftskostnaderna avsevärt
har förbättrats. Bland annat har vår elförbrukning nästan halverats detta år pga av
ﬂera orsaker. Dels är det bättre utrustning
främst av moderna kylrum och maskiner
men inte minst ansvaret för drifts- och värmekostnaderna har delats upp på de olika
funktionerna som kök och restaurang resp.
kansli, shop och konferens. Egenansvar

leder nästan alltid till medvetenhet och
minskade driftskostnader.
Som nämndes inledningsvis har vi i
kommittén också tagit tag i driften och underhållet av våra fastigheter som varit eftersatta en längre tid. I år har vi i första hand
identiﬁerat brister, i syfte att mer planmässigt och prioriterat vidta åtgärder och nå en
mer långsiktig plan, hållbar ur ekonomisk
synvinkel. Budget för 2013 medger inte fullt
ut att kommer i kapp det eftersatta underhållet men vi tror att vi kommer en rejäl bit
på väg. Vi skall också mer systematiskt försöka använda egna resurser såväl personal
som ideella insatser. Men det behövs också
professionella insatser utifrån. Det som ligger högt upp på åtgärdslistan är säkerhetsoch myndighetsåtgärder men också sådana
som höjer attraktivitet och skydd av fastighetsbeståndet.
Det ni kommer att märka om vädergudarna är med oss i vår, är förbättring och
ommålning av våra hus och förhoppningsvis en ersättning av vårt klimatskydd vid
rangen som nu håller på att falla ihop.
Vi i fastighetskommittén tar tacksamt
emot synpunkter och givetvis insatser på
våra fastigheter. Kontakta gärna KarlHenry Gidbark, Stellan Axelsson eller våra
nya ledamöter
Anders Nyberg
och Björn Rosander samt undertecknad. ●
För Fastighetskommittén
Erik Barkman
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Torsdax och Order-of-Merit
Även 2012 utgjorde Torsdax en viktig golfupplevelse för ett stort antal herrar i klubben. Tävlingen genomfördes vid 21 tillfällen
och nytt för i år var att det regnade en hel
del även på torsdagar. Normalt brukar vädergudarna vara med Torsdax-gänget men i
år i mindre omfattning. Trots detta spelade
40 medlemmar och ytterligare några gäster
i snitt varje vecka. Totalt inte mindre än
850 rundor fördelade på drygt 120 spelare.
De ﬂesta har spelat både ordinarie Torsdax
och det extra lagspel som ﬁnns i tävlingen.

upp i klubbhuset. Trots att en hel del ändringar gjorts genom åren som inte nödvändigtvis gynnat Christer så är han omutlig.
Ett stor grattis till en otroligt bra golfare!

Mats Fungdal
Även om det inte har med Torsdax att göra
skall nämnas att Christer i september tog en
bronsplats på Fågelbro i konkurrens med
alla Sveriges bästa H55or på SGF Senior
Tour endast ett slag från särspel och ett internationellt uppdrag.

Bertil Sköld, Tävlingsledare

HIO gjorda på
SoGK 2012

Christer Jansson
Ganska många nya ansikten har tillkommit
under året vilket är särskilt trevligt. Vi ger
ett hedersomnämnande till nye medlemmen
Per Geber som efter bara 4 tävlingar kom
på tolfte plats i OoM.
Eftersom vinst i Order-of-Merit kräver
såväl hög spelstandard som spelfrekvens
kanske det inte är så förvånande att Christer
Jansson vann OoM för sjätte gången av de
sju vi spelat. Detta kommer att ﬁras genom
en ny OoM-tavla med vinnarnas namn
(Christer och Ante) som kommer att sättas

slutställning i OoM ﬁnns på hemsidan och i
klubbhuset och alla torsdagstävlingar ﬁnns
på hemsidan.
Torsdax-ﬁnalen dit de 50 bästa på OoM
kvaliﬁcerat sig vanns i klass A av Mats
Fungdal på 72 slag och i klass B av Johan
de Bremond på 68 slag.
Nytt för i år har varit spel från Tee 54
var fjärde torsdag. Hur detta uppfattats/
uppskattats kommer jag att undersöka under hösten. Sannolikt är dock att utnyttjandet av ﬂera tees kommer att fortsätta även
nästa år.
Under året har också ett antal juniorer
tävlat i en egen klass med högst deltagande
under sommarlovet.
Synpunkter på eller frågor om Torsdax
mottages tacksamt på bertil_skold@hotmail.
com ●

Johan de Bremond
God tvåa i år var Åke Fredriksson följd
av Ola Lejeby, Stefan Gustafsson, Björn
Sundberg och Arne Granholm. Komplett

16/9 Pierre Leijon. Viksbergs GK,
hål 5.
15/9 Ola Samuelsson, SoGK, hål 17.
30/8 Gustav Bergstedt, SoGK, hål 17.
16/8 Christer Jansson, SoGK, hål 2.
9/8 William Sheehy, Vassunda GK
hål 17.
31/7 Gösta Henriksson, SoGK, hål 14.
3/7 Bosse Kennmar, SoGK, hål 2.

När får man kratta
en bunker?
Först om frågan jag ställde i regelartikeln
i Skilligetrycket nr 1/2012. Vid droppning
för MUA har spelaren korrekt hittat närmaste punkt för lättnad vilken han markerat med en peg. Sedan mäter han korrekt ut
en klubblängd och markerar med en peg.
När han droppar träffar han peggen. Vad
gäller nu?
Svaret som det står i Regel 20-2a: Bollen skall träffa marken inom en klubblängd.
Om bollen träffar peggen och sedan marken
inom en klubblängd är droppen OK. Om
den träffar marken bortom en klubblängd
skall man droppa om.
När det gäller den nya regelboken som
kom inför säsongen så verkar den mildare
tillämpningen av krattningsförbudet i bunker (när bollen man ligger i bunkern) ha
skapat mest osäkerhet. Man tillåter numera
krattning innan slag från en bunker om
detta görs av omsorg om banan och inget
görs som bryter mot Regel 13-2 med hänsyn till nästa slag. Man får alltså inte förbättra läge, område för avsedd stans eller
sving, eller spellinjen. Detta beskrivs i ett
undantag till Regel 13-4, i själva regeln står
att man inte får prova hindret eller något
liknande hinders beskaffenhet. D v s man
får inte kratta för att kolla bunkern och inte
heller kratta i en annan bunker för ett få en
uppfattning om bunkerns beskaffenhet.
Ett annat undantag till Regel 13-4 säger
att man får kratta utan begränsing när bollen är utanför bunkern.
Bakgrunden till regelförändringen sägs
bland annat vara en plikt Stewart Cink råkade ut för. Han krattade en bunker på väg
till en annan bunker där hans boll låg. För
detta ﬁck han 2 slags plikt för brott om Re-

gel 13-4. Dock gjorde han detta enbart för
att städa bunkern för andra spelare.
Det ﬁnns en antal decisions (decisionboken är R&As tolkning av reglerna och
beskriver verkliga fall och hur regeln skall
tillämpas) angående krattning. Några punkter att observera:
• En spelare slår ett bunkerslag och kommer
inte ur bunkern, han slår sedan klubben i
sanden. Detta är plikt (2 slag eller förlust av
hålet) då undantagen till 13-4 inte gäller för
detta fall (man får inte beröra sanden med
klubban innan slaget).
• En spelare slår ett bunkerslag upp i gräset ovanför bunkern, slår sedan klubban
i sanden, men bollen rullar tillbaka ner i
bunkern. Ingen plikt om bollen var utanför
bunkern när han slog i sanden, annars plikt
(d v s om bollen hunnit rulla tillbaka till
bunkern när spelaren slog i sanden).
• En spelare slår från bunker och out, han
får då kratta innan han droppar i bunkern
då bollen nu är utanför bunkern.
• En spelare slår ut baklänges och krattar
sedan bunkern som nu är i spellinjen. Ingen
plikt då undantaget till Regel 13-4 gäller.
• En spelare slår ett bunkerslag till en annan bunker. Man får då kratta i första bunkern då undantaget till Regel 13-4 gäller.
Om spelaren däremot stannar kvar i
första bunkern får
han bara kratta om
han inte förbättrar
läget med avseende
på nästa slag. ●
Roar Hagen
Regel & Hcp

Vinnare KM
Herrar 2012

Namn: Mattias Damberg.
Började spela Golf: med blöja...
Tourer jag spelat på: Nordea Tour,
Challenge Tour, Sunshine Tour, Tour
de Las Americas & European Tour.
Hcp: +2,4.
Favoritslag: En lång draw.
Lägsta Score: -8.
Favoritklubba: Driver.
I bagen: Cobra driver ZL 8,5G,
3-PW Cobra AMP forged, Wedgear från Cobra Trusty rusty, Putter
Scotty Cameron.
Favoritbanor förutom Sollentuna
GK: Barsebäck, YAS Links (UAE),
Les Bordes (Fr), Golf National (Fr),
Kingsbarns (Sco), Pearl Valley (RSA).
Golfmeriter: SM Match 2005, LagSM 2007, 2:a plats Challenge Tour
och 12:e plats European Tour.
Intressen: Resor, sport, musik & ﬁlm.
Bästa golfresetips: Abu Dhabi,
St Andrews, Bandon Dunes (USA). ●
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Uppdraget att
förverkliga vår vision om banan
Sedan 2006, då jag ﬁck förtroendet att företräda våra medlemmar i klubbens styrelse
och som banchef, har jag tillsammans med
bankommittén, styrelsen och vår personsal
arbetat med att förverkliga vår vision om
att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för golf på Sollentuna golfbana.
Banans design är enligt min mening riktigt
bra och trots att vi slår allt längre för varje
år så visar våra resultat att banan fortfarande håller måttet som a true test of golf.
Det är riktigt kul tycker jag och vi får tacka
de som startade klubben, att de valde Nils
Sköld för att rita vår bana.

självklarhet då banan var ung. Skötsel och
underhåll har förﬁnats. Kunskapen om gräs
och underlag har gått framåt. Dräneringar
förstärks, något som gör att vi kan spela
längre varje säsong.
För tiotalet år sedan blev tillståndet
för våra greener kritiskt. Vi tog hjälp av
Stockholms Golfförbunds bankonsulent,
E Svärd, för en översyn. Han kunde snabbt
konstatera att våra greener i princip behövdes grävas upp och göras om. De skulle i
princip inte överleva ﬂer säsonger om vi
inte gjorde något. Greenerna, som bokstavligen var byggda av ihopsamlad matjord,

Det är dock mycket som skiljer sig från
när jag var junior och snart började tävla i
elitsammanhang. De träd som planterades
på vårt forna ”ﬂygfält” har växt sig stora
och vi har idag en riktig parkbana. Vi har
fairwaybevattning, något som inte var en

var mycket mjuka och hade på grund av
dålig dränering och felaktig bevattning fått
vad som kallas ”tatch”, en sorts ﬁlt-bildning i rotsystemet. Greenerna var näst intill ospelbara på eftermiddagarna och vem
minns inte höstgolfen när maskar grävde

sig upp på greenytorna och lämnade högar
av lera på greenerna som man var tvungen
att skrapa bort för att kunna putta.
Att ﬂer banor i Stockholm hade samma
problem var ett ”under statment”. Det var
i sig inget fel på designen av banorna. Det
handlade om brist på kunskap om dräneringarnas betydelse och brist på sand i
greenernas terrassbotten. Klubbarna hade
byggt ”billigt”. Att bygga om sin bana eller
greenområde hamnade i ropet. Banor som
Ågesta, Djursholm, Viksjö, Wermdö, Lidingö,
Drottningholm och många ﬂer diskuterade
och planerade ombyggnadsprojekt vilka
har genomförts under senare år.
Tidigt beslutade vi att inte gå den vägen.
Vi ville inte investera de enorma summor
som skulle krävas, kanske över 20 miljoner
kronor, och vi såg stora risker och osäkerheter med att genomdriva denna typ av
megaprojekt. Därtill fanns också hotet från
en breddning av Stäketvägen bortom hål 7.
Kanske skulle vi tvingas bygga några helt
nya hål på Vibyfältet söder om hål 12.
Vår dåvarande banchef, Åke Fredriksson,
tog då ett mycket djärvt beslut, att försöka
med det då nya sättet att renovera greener
genom ”drill and ﬁll”, en ny metod som
kommit från USA och Kanada. För att
kunna förbättra villkoren för gräsets rötter, maskar, vattengenomsläpp och mycket
annat, är man tvungen att tillföra sand,
mycket sand. Det görs genom att borra ca
30 cm djupa hål i greenytan och fylla dessa
med sand. Denna insats upprepas årligen
under en period om 5 – 10 år. Man kommer
i praktiken att under denna period ha bytt

ut den gamla greenytan av jord till en sandyta. Man når visserligen inte exakt samma
resultat som vid en ombyggnad av greenen
men den yta som skapas är mycket snarlik
en nybyggd green i kvalitet och hållbarhet.
Till en total kostnad om dryga miljonen i
jämförelse med att bygga om för minst
20 miljoner. Det beslutet som banchefen
och styrelsen fattade framstår idag som ett
mycket klokt beslut.
För ett par år sedan var E Svärd Jr, även
han bankonsulent i Stockholms Golfförbund, och gjorde samma undersökning som
sin far. Han kunde då konstatera att greenerna med dess rötter mådde mycket bra och
rötternas ﬁltbildning försvunnit efter insatserna med ”drill&ﬁll”. Som spelare märker
du förhoppningsvis också en markant skillnad jämfört med för några år sedan. Inga
eller åtminstone väldigt lite jordhögar från
maskar på greenerna på höstarna och i övrigt en jämn och ﬁn yta att putta på under
en längre del av säsongen.
Efter det lyckade arbetet med att renovera greenerna fattade vi för två år sedan
beslutet att sätta igång med att återställa
våra greenbunkrar till den ursprungliga
designen som vår arkitekt Nils Sköld en
gång ritat. Förutom det estetiska intrycket
med stora ﬁna bunkrar som ramar in våra
greener, behövde vi se över dräneringar och
kvaliteten på sandbädden. Det var nära nog
omöjligt att slå ett vettigt bunkerslag ur de
bunkrar vi hade. Arbetet slutfördes planenligt i våras och jag hoppas att ni alla sett
vilket fantastiskt resultat det blev.
Samtidigt har vi sedan några år arbetat
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med att gallra bland träd och buskar. Vi har
fokuserat mot att lyfta fram de ﬁna träden
och skapa en tydligare parkkänsla. Popplar
med markrötter som skadar våra spelytor
och omöjliggör en korrekt skötsel, tas också ned. Detta arbete kommer att fortsätta.

om vad vi behöver göra. Arbetet och satsningen är som så ofta när det gäller en golfbana, långsiktig. Det måste vara långsiktigt
för att vi ska lyckas. Framför oss ser jag,
om inte allt för många år, en spelyta som
upplevs lite stummare till skillnad från da-

Från och med 2013 är det dags att ta
nästa stora steg i arbetet med att nå visionen om banan och den nya prioriteringen
heter tee, fairway och foregreen. Svaret på
frågan är enkel. Det behövs mer sand för
att vi ska nå dit vi vill. Årets 300 ton sand
på våra spelytor räckte inte långt. 2013 planerar vi nu att öka till 800 ton sand. Det vi
gör är att i princip kopiera konceptet från
”drill&ﬁll” men nu för övriga spelytor. Vi
kommer att lägga ut sand ﬂera gånger per
säsong vilket också inkluderar hålpipning.
Jag hoppas att ni efter att ha läst denna
artikel också kommer att ha mer kunskap

gens mer svampiga. En yta som är grönare
och framförallt torrare. Gräs på fairways,
foregreens och tees mår i princip bra av
samma saker som greengräs gör. Svårare
än så är det inte.
Allt som krävs är
en klar vision, gemensamma krafter och uthållighet. ●
Claes Nilsson
Bankommitténs
ordförande
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Under året hade vi drygt 150 spelare som
representerade Sollentunas 20 lag i SGDF:s
seriespel (D22-H75), en ökning med 6 lag
jämfört med året innan. Roligt att så många
vill tävla och extra roligt att så många vill
ta på sig uppgiften att vara lagledare. Stort
tack till alla som ställer upp för att göra

detta möjligt.
I tider då seriespelet är ifrågasatt på
många klubbar är det viktigt att komma
ihåg att vi har en relativt unik situation på
Sollentuna med ett antal förmåner som våra
motståndare saknar. Låt oss värna om detta
genom att vara goda ambassadörer både på
och utanför banan.
Flera lag nådde stora framgångar, några
lag hade det tuffare. Så här slutade det:

DAMER MATCH

HERRAR MATCH

HERRAR SLAG

Sammanställning
av referat från årets
seriespel
D22. Lag 1 ﬁck en riktigt tuff utmaning i division 2, men lyckades ta tredjeplatsen och
hänga kvar. Lidingö, Ingarö och Saltsjöbaden lag 1 hade många spelare med lägre
hcp än oss. Fantastiskt kämpat av er tjejer
trots att det kändes omöjligt många gånger.
Första Lidingömatchen minns vi speciellt,
då regnavbrott och stängd bana krävde tre
försök för att kunna genomföras.
Lag 2 i div 4 mötte Saltsjöbaden lag 2,
Kyssinge och Hufvudstaden, spelade stabilt, slutade 2:a och gav segraren Saltis lag
2 en rejäl match. Nästa år är det dags att ta
klivet upp i div 3.
I D22 är det inte alltid lätt att prioritera
matcherna när barn/familj och jobb trycker
på tyvärr, så vi lagledare har ibland fått slita
hårt för att få ihop lagen. Så stor eloge till
er som ställde upp när det krisade.
I lag 1 spelade: Sarah Schylander, Tina
Schölin, Åsa Bräster, Lise-Lotte Vestling,
Malin Brolin, Tina Larsson, Maria Danielsson, Cecilia Nyberg, Ingrid Rolfsson, Ulrika
Hellström och Kristina Magnell.
I lag 2 spelade: Carina Hellströmer,
Fredrika Westerlund, Saara Bengtsson,
Annikki Schaeferdiek, Lina Linder, AnnCharlotte Eriksson, Kerstin Hammarslätt,
Mia Holm, Camilla Pettersson-Granath
och Karin Klintmalm men även Maria
Svärdsudd som spelade en match i augusti
när det krisade på spelarfronten.
/Tina Schölin, lagledare D22 lag 1 &
Carina Hellströmer, lagledare D22 lag 2

Mathias Österdahl
Idrottskommittén/Ansvarig Seriespel

D50. Dubbla seriesegrare! Med bara 6 spelare i varje lag i år ﬁck alla chans till att
spela riktigt många matcher. Och det visade
sig snabbt vara ett vinnande koncept. En
fantastisk kämpainsats av alla spelare gav
seger i både i div 3 och i div 4. Karin som ny
lagledare för lag 2 ﬁck en fantastisk start,
vad kan bli bättre än en serieseger direkt.
Lag 1 gav aldrig Wärmdö, Viksjö eller
Brollsta någon chans, ﬁck en kanonstart
och säkrade seriesegern redan i näst sista
omgången. Tappade bara 2 poäng på hela
säsongen.
Lag 2 har i år mött Rosenkälla, Björkhagen och Drottningholm som gett oss tufft
och bra motstånd i de ﬂesta matcherna, och
det var först i den sista matchen borta mot
Drottningholm som serien avgjordes.
Det har varit enkelt att vara ledare för
dessa härliga tjejer som alla har varit peppade och ställt upp storartat för det uttagna

laget i varje match.
I lag 1 spelade: Marie Lienzén-Gustavsson,
Ewa Nilsson, Carina Kvarnemark, Kristina
Schölin, Blanka Frostig och Lena Johansson.
I lag 2 spelade: Lena Vågberg, Lotta
Olofsson Lindberg, Pepsa Ramsell, Irmeli
Berggren, Karin Björk och Anette Engdahl.
Vi är alltid stolta att ha gäster på vår ﬁna
bana och den goda maten efter färdigspelad
match är uppskattad av våra motståndare
då många inte har samma fördelar på sina
hemmabanor.
Nu ser vi fram emot utmaningen i div2
och div 3 nästa år och hopas att det är ﬂer
som vill vara med oss och spela.
/Tina Schölin, lagledare D50-1 &
Karin Björk, lagledare D50-2
D60-1. Som förut nämnts har D60 Div 1
åkt upp och ner i Div 1 och 2, men år 2010
och 2011 stannade vi kvar i Div 1 efter
tuffa matcher mot väldigt duktiga spelare i
motståndarlagen.
Årets motståndare var Täby, som under många år vunnit serien, Wärmdö och
Ingarö. Täbydamerna var som vanligt svårslagna och även Wärmdö blev oss för svåra.
Vi slutade som 3:a i serien. Det betyder att
vi åker ner i Div 2.
I Div 2 ﬁnns två serier, A och B. I dagens läge vet vi ännu inte i vilken vi hamnar,
men vi ser fram emot att fortsätta spela bra
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D60-2.Vi kämpade och kämpade, men kom
till slut sist i vår grupp. Nedﬂyttning m a o.
Mitt lag spelar på hcp 17,5–19,5, då är det
jättesvårt att slå damer som har hcp 13!
Divisionsindelningen är mycket godtycklig
eftersom andra klubbar knappt kan få ihop
ett lag och då blir spännvidden stor bland
deltagarna i laget.
Vi ﬁck ta emot kritik om att Sollentunas
greener är långsamma. Vi märkte själva
skillnaden, med helt tokiga inspel när vi spelade borta på Viksjö och Haningestrand.
Har kollat med några av mina damer
och de vill gärna spela seriespelet nästa år
också (har hört att det ﬁnns planer på att
bunta ihop D60’s lag 2 och 3). Tycker det
är glädjande att så många av Sollentunas
damer vill vara med, så klubben får väl ta
sig en funderare på hur många divisioner
vi kan delta i. Om det handlar om pengar
så har Annelie och jag som förslag att man
kan skippa maten efter tävlingen. De ﬂesta
klubbarna verkar ha gått ifrån den principen, men vi har blivit bjudna eftersom
Sollentuna GK är så generös.
/Barbro Andersson, lagledare D60-2
D60-3. Vi var oerhört glada att vi ﬁck starta
ett ytterligare lag i D 60 lag 3. Alla är väldigt entusiastiska och tycker matchspel är
en rolig tävlingsform. Vi kom tyvärr sist
men matcherna var väldigt mycket jämnare

D60-3
i vilken serie vi än hamnar i. En eloge till
de duktiga spelarna i Division 1, D60-laget,
Gunilla Andersson, Gerd Nilsson, Marianne
Waldemarsson, Gunilla Zetterlund, Karin
Helander och Birgitta Stefensen samt AnnCathrin Ström Ericsson.
/Kerstin Anderson, lagledare D60-1

än vad slutsiffrorna visade. När vi förlorade
var det nästan uteslutande på de 5 sista hålen
men övning och rutin ger färdighet säger ordspråket. Trots att Sollentuna GK inte ännu
kan skörda frukterna och framgångarna av
vårt lag hoppas vi att även nästa år få delta
i seriespelet.

24 S K I L L I N G E T R Y C K E T

Vi har också diskuterat bland lagmedlemmarna om att vi kanske ska spara pengar
genom att inte bjuda på någon förtäring
efteråt eftersom ingen inom vår grupp har
gjort det när vi har spelat borta.
/Annelie Elnerud, lagledare D60-3
D70. I år har det varit 15 lag i D70 i Stockholmsregionen. Sollentuna har spelat i division 3 A. De övriga lagen i vår division var
Vallentuna, Arninge och Waxholm. Totalt
sett har Sollentuna mött jämnstarka motståndare. Vallentuna var dock något bättre
än vi andra. Sollentuna och Arninge delade
andra platsen och Waxholm kom sist.
Nästa år kommer vi förmodligen att
möta Haninge, Arninge och Waxholm. Det
kan ju bli så att ﬂer klubbar anmäler ett
70-lag och då kan det ske förändringar i de
olika divisionerna.
Nästa år kommer den rekommenderade
starttiden för D-70 att bli kl.11.00-11.30.
Vi ser fram emot nästa år och hälsar nya

SKI LLI NG ETRYCKET

att vinna båda våra serier. Det var också
riktigt nära att vi nådde hela vägen fram.
Lag 2 vann division 4A i utklassningsstil
– en serie som redan var avgjord före sista
omgången. Nu visade laget efter andraplatsen förra året att vi ska spela i en högre division. Ska bli spännande att se vad vi kan
åstadkomma nästa säsong.
Lag 1 kom tvåa i en stenhård division
(2B). Slutställningen avgjordes på målfoto
och vi smet förbi Täby med 0,5 poängs
matchskillnad (av totalt 60 matchpoäng
under året) och knep andraplatsen. Den
jämna serien kan illustreras genom att vi
lika gärna hade kunnat vinna serien – med
bäst matchskillnad av alla lagen saknade vi
en lagpoäng. Men som vi kunde konstatera
redan förra året med Lag 2, vinner man inte
sina matcher hemma blir det tufft att vinna
serien...
Truppen omfattade under året 22 spelare varav 20 spelade minst en omgång – ett
bättre snitt än 2011 och trenden att ﬂer vill

D70
fräscha 70-åringar välkomna till lag D70. I år bestod vårt lag Kerstin Anderson,
Ing-Britt Andersson, Inga Kjellberg, Anita
Nygren, Karin Ström, Laila Englund, Maj
Britt Bohlin och Barbro Mörck.
Kerstin var lagets klippa. Hon vann alla
sin fyra matcher som hon spelade, Ing-Britt
vann tre matcher, Karin två och en halv
match och Inga två matcher och Laila en
match. Detta blev 12,5 poäng.
Resultat: Vallentuna 14 p, Sollentuna
och Arninge 12,5 p och Waxholm 9 p.
/Barbro Mörck, lagledare D70
H35. När jag tittar tillbaka på säsongen
känns betyget ”med beröm godkänt” nästan
i underkant. Vi hade det självklara målet

spela är godis för en lagledare. MVP-titeln
gick i år till Johan Ideström som lyckades
dra in 19 poäng genom att vinna 9 av 12
matcher och dela 1 match. Johan efterträder
Joakim Nordenstam på den högst interna
men inte desto mindre åtråvärda hederspositionen, Most Valuable Player.
Nästa säsong spelar vi i division 2 och
3. Det ska bli spännande att se om vi kan
klättra vidare. Vi förlorar tre spelare till
nästa säsong som med ålders rätt får kliva
fram till gul tee. Jag hoppas därför att vi
kommer att få komplettera med några nya
unga förmågor som vill ansluta vårt illustra
sällskap av lagom mogna pojkar i 40-årsåldern! Vi kämpar vidare!
/Mathias Österdahl, lagledare H35

H45-1. Div 2B 2012 – Konsten att åka ur
utan att spela dåligt. Österåker - Sollentuna
- Stockholm - Kungsängen. Så såg turordningen ut. Första omgången bjöd på blåsigt
men ﬁnt väder. Österåkers bana var i ﬁn
kondition. Så sa i alla fall Thomas Forsell
som var tf lagledare. Stockholm vann och vi
kom på tredje plats. Hemma på Sollentuna
blev det jämnt så det förslog. Delade matcher mot såväl Stockholm som Kungsängen
och vinst mot Österåker gav en andra plats.
Soligt och ﬁnt, lätta vindar och goda räkmackor.
Direkt efter KM-veckan var det dags
för Stockholm att stå värd. Den klassiska
Kevingebanan var i kanonskick. Hemmaspelarna påstod att de supersnabba greenerna var långsamma jämfört med helgens
KM. I det soliga och varma vädret spelades återigen en mycket jämn omgång med
en knapp förlust mot Kungsängen, delning
mot Stockholm och vinst mot Österåker,
som gav en andraplats.
Inför ﬁnalen på Kungsängen låg vi på
tredje plats i tabellen och på nedﬂyttningsplats. På Kungsängen kämpade vi mot såväl
blåst som det faktum att vi var en man kort.
Trots detta lyckades vi vinna mot Stockholm, dela med Kungsängen och en knapp
förlust mot Österåker.
När krutröken lagt sig, pytten njutits
och resultaten räknats visade det sig att vi
snubblade på mållinjen med sämre matchskillnad än Stockholm. Det hjälpte inte att
vi besegrade dem i två av omgångarna och
delade de andra två. När hela säsongen
summeras och alla slag räknats, konstaterar jag att vi var ett enda slag från att hänga
kvar. Så jämnt var det i div 2B 2012. Nu
tar vi nya tag 2013 och med tanke på hur
nära det var i år så räknar vi med att vara
tillbaka i div 2 2014!
/Peter Westerling, lagledare H45-1
H45-2. Först vill jag tacka alla som ställt
upp i H45s 2:a lag! Vi föll på målsnöret och
lyckades ta en 2:a plats med endast en poängs
skillnad till 1:an. Vi får vara stora och gratta
Täby GK som går upp i serien, Vi får kämpa i samma div nästa år, en stor prestation
av alla spelare! En liten uppmaning, träna
till nästa sässe för då ska vi ta dom! Oxå ett
stort tack till restaurangen.
/Tony Guelli, lagledare H45-2
H55 Slag. Laget hamnade på en sjätteplats
efter en stark inledning som tyvärr havererade helt i den tredje omgången. Spelade
för laget gjorde Thomas Bergström, Mats
Fungdahl, Åke Fredriksson, Jan Bohlin,
Lars-Göran Larsson, Jan Söderström, Björn
Sundberg och Sven Linder. Lagledare var
Thomas Leijon.

Det hela började mycket bra på Kungsängen då vi gick upp i ledning och vi kände
oss mycket nöjda och allt var på topp. Efter
den andra omgången på Saltsjöbaden låg
vi fortfarande i en delad ledning och vi
var därför förhoppningsfulla inför fort-
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kallade A-skutan hem seriesegern före Ingarö
GK, Nacka GK resp. Huvudstaden. Bra gjort!
I laget spelade Jan Söderström, Michael
Burman, Björn Sundberg, Kjell Wängelin,
och Björn Rossander (någon gång förstärkt
med Mats ”masken” Fungdal). Nästa år

H65. Generellt gäller att framgångarna i seriespelet för H65 var ganska måttliga under
året. Det har märkts att Anders Berg ﬂyttat till Båstad och att Ove Berglund/Gunnar
Ericsson klivit in i H75.
Viss framgång hade dock lag 2 i match-

spelar vi i division 3. Det kommer också en
del nya spelare födda 1958 samtidigt som
Björn ”Sticko” Rossander kliver upp och
förstärker H 65.
I division 4 E blev Bro-Bålsta GK alldeles för svåra. Deras 2:a lag motsvarade vår
A-skuta i HCP, men det behövs ett läroår
för att etablera sig i serien, se bara på årets
resultat för A-skutan. Det innebär att förväntningarna ökar till nästa år på B-skutan.
I laget spelade: Jerry Lötbom, LOA, Dick
Olofsson, Ingemar Swedén, Björn Collert,
Tord Erixon, Bo Cederberg, Gert Sandberg.
Uttagen har även Björn Bohlin varit, men vi
tog in brodern Jan Bohlin istället. Fördelen
med att spela i div. 4 är att man inte kan
åka ur. Vi kom dock 2:a före Viksjö GK.
Vi ses på klubben. Keep Swinging och
som sagt ”Titta på bollen – det är kanske
sista gången du ser den”.
/LOA, lagledare H55 Match

spelet som under Mats Mohlins ledning vann
div 4 och således spelar i Div 3 nästa år. Där
ﬁnns redan Lag 1 som nådde en andraplats
i år.
I slagspelet var den största framgången
att lyckas behålla våra platser i Div 1 och
Div 2. Lag 1 slutade på åttonde plats och
Lag 2 på nionde plats i sina respektive divisioner. Vi ser redan fram emot nästa säsong
även om förstärkning dröjer ytterligare
några år.
/Bertil Sköld, lagledare H65

H55 Match
sättningen. Sedan kom den stora djupdykningen den tredje omgången på Kevinge då
vi presterade klart sämst av samtliga 12 lag
och därför halkade ner till en välförtjänt
femteplats.
Besvikelsen var självklart stor efter
detta misslyckande. En av oss skulle sluta
spela golf för gott och en annan skulle göra
att längre uppehåll för att slicka såren efter
45 puttar. På grund av detta misslyckande
spelade vi därför av den sista omgången på
Ågesta i ett slags vakuum. Vi kunde inte nå
toppen och risken att åka ur division 1 var
inte heller direkt överhängande.
Vi får komma tillbaka nästa säsong med
förbättrad kondition så att vi orkar genomföra alla fyra omgångar på det sätt som vi
inledde denna säsong.
/Åke Fredriksson, för H55 Slag
H55 Match. I division 4 C sopade den så

Seriecupen 2012
Under året genomfördes första upplagan
av Seriecupen som är en matchspelscup för
Sollentunas seriespelare. Damklassen vanns
av Carina Kvarnemark före Ann-Charlotte
Eriksson med Kerstin Hammarslätt på tredje
plats. Herrklassen vanns av Kennet Högberg
före Ralph Ekberg med Henrik Andén som

trea. Fullständig resultatredovisning ﬁnns
på klubbens hemsida. Grattis till alla pristagare och tack alla deltagare för en väl genomförd tävling. ●
Mathias Österdahl,
IK/Ansvarig Seriespel

H75. På prispallen igen! Grattis till silver!
Ovanligt mycket sjukdom, skador och ålderskrämpor i laget har gjort att det ”bara”
blev silver denna säsong. Våra starkaste
kort denna säsong har varit Ove Berglund,
Gunnar Ericsson och Lars-Erik Carlsson.
/Lars Arnesson, lagledare H75. ●
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Handicap inför 2013
Har du rätt handicap inför 2013? Registrera helst fyra ronder i år!
Glöm inte att bokföra fyra ronder i år.
Kanske litet sent nu men om du inte registrerat kanske du ändå kan återvinna några
ronders resultat och markörer för 2012.
Fyra handicapronder är allt du behöver
spela och registrera för att kunna tävla med
den nya handicapkategorin Exakt Tävlingshandicap nästa år. För 2013 gäller två
olika begrepp:
• EGA (European Golf Association) Exakt
Tävlingshandicap som du får i början
av januari 2013 om du registrerat minst
fyra handicapronder under 2012
• EGA Exakt Handicap som du får i
början av januari 2013 om du har färre
än fyra handicaprundor under 2012

Ställer vi rätt krav
på våra prestationer?
På TV ser vi puttar som går i från 20 meter,
sänkta bunkerslag, par 4-hål som nås på
ett slag och inspel som träffar pinnen. Vi
lockas att tro att det är så det ser ut. Verkligheten är såklart en annan.
Hur bra är egentligen spelarna på till exempel herrarnas USA-tour och hur kan vi
använda deras resultat för att ställa rätt
krav på våra prestationer?
På USA-touren (PGA statistik 2012) träffar proffsen fairway från tee i genomsnitt
6 av 10 gånger. De fem bästa spelarna klarar detta 7 av 10 gånger. Vilket krav kan vi
ha på vårt spel: 5 av 10 kanske? Det innebär att vi ska träffa 7 av 14 fairways på en
runda.
Från fairway träffar proffsen green i
genomsnitt 6,5 av 10 gånger. De fem bästa
spelarna klarar detta 7 av 10 gånger. Vilka
krav kan vi ha på våra inspel: 5 av 10 igen?
Då ska vi träffa 9 av 18 greener.
Spelarna på USA-touren hamnar i genomsnitt 9,75 meter från pinnen vid inspel
från 130 meter. Från 150 meter är snittet
11,25 meter. Här blir jämförelsen svårare,
men i princip kan vi vara nöjda med att
träffa green från motsvarande avstånd!?
På green har proffsen i snitt drygt 29
puttar. De bästa ligger på 28 eller strax under. Vad är rimligt för oss? 33-34?
Så bra är de bästa
Den amerikanske närspelsgurun Dave Pelz
undersökningar visar att proffsen sätter 50
procent av puttarna från 1,8 m, 20 procent
av puttarna från 3,6 meter och 10 procent
av puttarna från 7,5 meter. Och det är lika
stor sannolikhet att treputta som att sänka

från 11 meter. Vi kan aldrig förvänta oss att
putta bättre – sannolikt sämre...
Lee Westwood träffar i genomsnitt 81
procent av greenerna (2:a USA) när han ligger på fairway, 70 procent utan hänsyn till
var han ligger. Luke Donald snitt är 73 procent (131:a av 185 spelare) från fairway,
Luke Donald

respektive 65 procent totalt. Deras snittavstånd till ﬂaggan vid greenträff är ungefär
9,5 meter. Visst de har ofta långa inspelsavstånd, men pratar ändå om två av världens
bästa golfare...
Är du inte rätt bra ändå?
Tänk nästa gång du spelar på vilka resultat som är rimliga och försök hitta glädjen
i spelet istället för att klanka ner på dig
själv genom att ställa orimligt höga krav.
Ett inspel som stannar 7 meter från ﬂaggan
är rätt bra ändå, i alla fall jämfört med de
bästa spelarna i världen... ●
Mathias Österdahl, IK/Ansvarig Seriespel

Bli Fadder på
SoGK under
nästa säsong!
Niclas och Jonas grundutbildar under
en säsong 50-100 nya golfare inom
ramen för Grönt Kort. Majoriteten
av dessa nya är inte medlemmar i vår
klubb då de anmäler sig till kurs.
Det sista steget i utbildningen är
fadderrundor. Varje ny golfare skall
genomföra två fadderrundor över 9
hål. Målet med dessa rundor är mest
av allt att faddern förmedlar golfetikett och golfvett till de nya. Om vi
i klubben kan erbjuda faddrar som
åtar sig att vara med på dessa fadderrundor, utan att spela, ökar vi säkert
sannolikheten för att de nya golfarna
skall bli intresserade av att gå med i
just vår klubb.
Klubben behöver alltså din insats!
Bli fadder 2012 och teckna dig för
två fadderrundor och du får en greenfeebiljett efter genomförda fadderrundor att använda under säsongen.
Kontakta Niclas Björnsson. ●
Niclas Björnsson,
golfansvarig
Telefon: 08-594 709 90
Mobil: 073-505 22 10
Mail: niclas@sollentunagk.se

Egen administration av handicap
I hcp-grupperna 3 – 5 gäller även 9-håls
sällskapsronder som handicapronder.
• Föranmäla en rond kan du göra på ﬂera
sätt:
– när du bokar en starttid i Min Golf
syns en ruta där det står FS. Bokstäverna
står för ”Anmäl rond som föranmäld
sällskapsrond”. Den rutan bockar du i
om du vill att ronden ska vara just det.
– klubben kan göra en föranmälan i GIT
i samband med bokningen.
– i en Golfterminal innan du spelar en rond.
– meddela dina medspelare på första tee
att rundan skall vara en föranmäld
handicaprond (FS).
Efter ronden måste du registrera sällskaps-

ronden i Min Golf. Då klickar du på Min
HCP och Ny registrering av HCP.
Om du tillhör hcp-grupp 1-2 måste du
spela 18 hål. I handicapgrupp 2 registrerar
du dina föranmälda sällskapsronder på
samma sätt som i grupp 3-5 ovan.
I handicapgrupp 1 räknas bara tävlingsronder. I handicapgrupp 1 kan bara tävlingsronder påverka din handicap. Om du
anser att din handicap är för låg eller för
hög i handicapgrupp 1 kontakta mig för
eventuell handicap-revision. Se även nedan
för 2013.
För alla handicapgrupper gäller att tävlingsronderna registreras automatiskt när
klubben/tävlingsledningen administrerar tävlingarna i GIT.
Handicap 2013
Vad händer då om du inte registrerat fyra
ronder 2012 utan bara någon enstaka och
därmed fått EGA Exakt Handicap?
Då kan du förstås spela din golf ändå
men vill du börja tävla kan också uppgradera till exakt tävlingshandicap under 2013
genom att spela och registrera tre ronder –
tävlingar eller föranmälda sällskapsrundor.
Den nya exakta tävlingshandicapen får du
automatiskt så fort du spelat och registrerat
dina tre ronder.
Det krävs fyra ronder årligen för att få
ett exakt tävlingshandicap för nästkommande år automatiskt men det krävs bara
tre för att under innevarande år uppgradera
från exakt handicap till exakt tävlingshandicap.
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För spelare i hcp-grupp 1 gäller följande:
• För spelare som börjar 2013 utan EGA
Exakt Tävlingshandicap görs det ett
undantag från kravet på tävlingsrond för
att 2013 uppdatera till tävlingshandicap.
Hcp-grupp 1 får 2013 räkna max tre
föranmälda sällskapsronder och ronderna
påverkar även spelarens handicap. Registreras av behörig GIT-administratör.
Har du glömt hur många ronder du registrerat, så hittar du det i Min Golf och på
klubben kan personalen kolla i GIT-systemet.
Det är upp till varje golfklubb att själv
bestämma vilka tävlingar som är öppna för
båda handicapkategorierna. Det kan alltså
vara så att du får spela utom tävlan, om du
inte har nya tävlingshandicapen. Ronden
registreras men du kommer varken med i
resultatlistan eller får pris.
I och med de nya reglerna hoppas Golfförbundet att ﬂer golfare ska registrera ﬂer
ronder. Genom ändringen vill SGF ge klubbarna en möjlighet att arrangera mer rättvisa handicaptävlingar. Om ﬂer registrerar
fyra ronder så får vi förhoppningsvis ﬂer
spelare som har rättvisande handicap.
Det är kanske här på sin plats att påminna om att en rond bara skall påverka
handicap om den spelas efter bästa förmåga. Det betyder för de ﬂesta av oss att
registrering av alla golfronder inte riktigt
lever upp till tanken om rätt handicap.
Samtidigt registrerar vissa spelare endast
höjningar vid sällskapsspel men inga eller
mycket få sänkningar. Detta ger inte heller
rättvisande handicap. Att ha rätt handicap
är delvis en moralfråga. ●
Bertil Sköld, Hcp-ansvarig SoGK
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Kållerts kåseri
Avrundning
Jag har i skrivande stund hcp 9,9 och är därmed fortfarande singelhandicapare. Många
av mina konkurrenter hävdar att så inte
är fallet eftersom 9,9 avrundas till 10. Jag
är tämligen väl bevandrad i matematik så
jag kan inte förneka avrundningsreglerna,
men vem har påstått att ett exakt hcp ska
avrundas?
Inför säsongen 2010 hade jag också hcp
9,9. Som vanligt var halva torsdax-gänget
samlat i min butik Bollar på rymmen. Alla
var emot mig. Alla utom jag själv ansåg att
jag hade hcp 10 och därmed inte var singelhandicapare. Efter en halvtimme avslutade
Lars ”VL” Carlsson den högljudda diskussionen med att säga:
– Låt han tro att han är singelhandicapare,
snart är det dags för första Torsdax och
därefter har han 10,0.
Men tji där ﬁck han, undertecknad klamrar
sig fast som singelhandicapare.
Bilen
I föregående nummer beskrev jag min satsning mot bättre golf. Därav blev intet. Allt
är bilens fel.
Jag har en ganska ﬁn bil, en så kallad
”ﬂäskmerca”. Den har dock några år på
nacken och drabbas av alla möjliga problem. Så svåra att bilen har tillbringat hela
sommaren på verkstad.
Jag har i och för sig tillgång till sambons
Open Astra med ﬂammig lack och årsmodell 1994. Men jag vill inte visa upp mig i
vad som helst.

Att gå till banan är också tänkbart,
längre är det inte, men då tänker alla ”Jaha,
nu promenerar Collert till banan, han ska
säkert dricka öl”. Detta är ofta sant men
ändå inte det omdömet jag önskar.
En regnig dag beslutade jag trots allt
att ta Opeln med ﬂammig lack till banan.
Jag anlitade Björn ”LillHacke” Bohlin som
spejare, han ﬁck åka före. Efter tre minuter
ringde jag till LillHacke och frågade om det
fanns några jag känner på parkeringen eller
drivingrangen.
– Det är lugnt, ljög LillHacke.

När jag närmade banan i Opeln med ﬂammig lack stod 10 personer och vinkade till
mig. Synnerligen genant.
Annorlunda tävlingar
En del av er har säkert spelat korthålstävlingen som brukar gå av stapeln i maj. Vi
använder alla greener men utslagen sker
från alla möjliga håll. Exempelvis från tee
49 på sexan till 3:ans green, ett härligt hål,
195 meter över vatten. Ett annat exempel
är tee 17 till 4:ans green.

Ursprunget till denna tävling var ännu
mer rafﬁnerad, kallad orienteringsgolf. Vi
spelade fyrmannascramble. Alla greener
och alla tees skulle utnyttjas med några begränsningar. Vi ﬁck inte spela från tee x till
green x-1, inte heller spel över klubbhuset
var tillåtet.

Varje lag ﬁck själv rita den bana de
skulle spela. Eftersom vi gick kors och tvärs
över banan startade vi 02.30 en morgon
nära midsommar. Tror att vi var 12 startande lag.
I denna tävling gäller det alltså inte bara
att slå bra golfslag utan även vara en bra
konstruktör.
En positiv tävlingsform är bunkergolf.
Även detta spelas som fyrmannascramble.
Vi spelar banan som den är men slag till
bunker räknas inte. Det gäller alltså att
träffa bunkrar för att därmed tjäna distans.
Om laget träffar en bunker får de tillämpa
positiv lägesförbättring, två klubblängder
från bunkern ÄVEN närmare hål. Två lag
har lyckats göra HIO på par-femhål. Det
är inte vanligt i golf. Exempelvis på 12:an.

Drive till fairwaybunker. Därefter ett slag
på ca 60 meter till bunker på vänstersidan.
Därefter till greenbunker till höger om
green. Positiv lägesförbättring till greenkant
och sänkt putt. Så ska golf spelas.
För ett tiotal år sedan skulle undertecknad, Ulf ”LillFlommen” Ekberg och Johan
”Debben” DeBremond spela en runda på
Sollentuna. Dock var det frost och därmed
spelförbud. Vad gör vi då?
Jo, spelar elljusspårsgolf. Ett varv i elljusspåret, en klubba tre bollar. Tar bollarna slut är du utslagen. Minst antal slag
vinner.
När vi kommit halvvägs och för 4:e
gången blir omkörda av några rullskidåkare
kom en dam gående med sin hund. Damen
var mycket irriterad på rullskidåkarna.
– Måste de åka här. Det ﬁnns en bättre bana
i Upplands Väsby.
– Hur går golfen förresten?
Damen tyckte det var helt Ok att spela golf
i elljusspåret men inte att åka rullskidor.
Underbart. Tre gånger har vi spelat elljusspårsgolf. LillFlommen har vunnit alla tre.
Strax över 70 slag är banrekordet. Elljusspårgolf spelas företrädesvis i december när
banan är något isig.
I våras spelades första upplagan av Diabetsgolfen. Det är kul att ha diabetes. Sex
personer till start, undertecknad, Ulf ”Herr
Sylvia” Aronsson, Roger K Andersson,
Tommy ”Pastorn” Lindqvist, Lars ”VL”

Ett stort tack
till alla er som
deltagit i
Sollentuna
GKs tävlingar
under året!
Väl mött nästa
säsong!

Carlsson och Kjell ”Airbag” Lundberg. Vi
är alla glada och tacksamma diabetiker.
Vi inledde med att mäta sockret. De tre
med lägst sockervärde bildade ledarboll.
Det var Herr Sylvia, Roger K och Pastorn.

Resten gick i ”hönsbollen”, eller snarare
”sockerbollen”.
Efter 18 hål poängbogey var det dags att
återigen mäta sockret. Sockervärdet subtraherades från poängen. Det gällde alltså att
ha många poäng och lågt sockervärde.
Herr Sylvia spelade bäst golf, 35 pinnar
men hade 13 i sockervärde och ﬁck slutresultatet 21. Ändå tryckte han i sig insulin
efter 9:an. Undertecknad vann tävlingen,
31 poäng – 4 i socker = 27 trots några bira
och någon whiskypinne. Lärdomen av tävlingen är att vi diabetiker har lite olika för-
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utsättningar. Nästa gång kanske vi får ha
två klasser, typ 1 respektive typ 2-diabetes.
Jag ﬁck frågan om jag kan arrangera
alkoholistgolf. Jag är en god organisatör
men detta skulle vara en övermäktig uppgift. Det skulle bli hundratals startande.
Det dricks alldeles för mycket på SOGK. Vi
måste sätta idrotten i främsta rummet.
Björkarna
Björkarna står kvar i ruffen på vänster sida
på det 18:e hålet. Nu har jag tjatat om dessa
björkar i ﬂera år för döva öron.
Jag möter ofattbart stort motstånd.
Många tycker att björkarna är ﬁna trots att
de skymmer en vacker utsikt, till och med
styrelseledamöter sluter upp bakom björkarna.
Lyckligtvis sitter jag med i valberedningen. I det jobbet ingår att intervjua både
beﬁntliga och potentiella styrelseledamöter.
Hädanefter kommer min första och enda
fråga vara:
– Vad tycker du om
björkarna?
Är det månne det
myckna drickandet på
SoGK som gör att både
styrelseledamöter och
vanligt folk helt tappat
estetiken? ●
bjorn.collert@telia.com

Vi söker efter glada golfvärdar
Vi söker efter glada medlemmar som vill hjälpa till en eller ﬂera dagar under säsongen 2013. Arbetspassen är mellan 08.00-12.00 lördagar och söndagar, det går
bra att skriva upp sig för en eller ﬂera dagar. Arbetsinsatsen är ideell men lunch
och ﬁka utlovas.
Att vara golfvärd på Sollentuna Golfklubb innebär att välkomna klubbens gäster
och medlemmar vid första tee, vara behjälplig vid frågor och sprida en positiv
känsla till spelarna innan rundan.

Och hur det gick för de bästa ser ni i
resultatbörsen på nästa sida. ●

Har du en positiv personlighet och ett glatt humör och dessutom vill vara med och
skapa framtidens Sollentuna Golfklubb, tveka inte på att höra av dig till kansliet
för att boka upp dig på ett eller ﬂera arbetspass.

IK/Tävlingssektionen

Fredrik Heinmets, Klubbchef
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Resultatbörsen 2012
VÅRSCRAMBLE
1. Lag Niclas Börjesson
Gustaf Swedén, Karin Burman,
Niclas Börjesson, Nikhil Dhawan
2. Lag Maria Hallme
Maria Hallme, Martina Brodin,
Sofia Gustafsson, Sofie Börjesson

55,3

2. Gustaf Swedén / Nikhil Dhawan
3. Mattias Pirmann / Rolf Svenléen

154
157

KM D21
Inställt pga för få deltagare
57,4

3. Lag Kristoffer Lindgren
57,6
Kristoffer Lindgren, Axel Hellström,
Linnea Schölin, Pontus Kjell

KM H21
1. Axel Hellström
2. Victor Forslund
3. Jack Alexandersson

153
158
162

KM DAMER
1. Madeleine Holmblad
2. Isabelle Roux
3. Lise-Lotte Vestling

230
269
283

57
59
60

Klass 2.
Björn Collert
Peter Seger
Birger Hammar
Arne Granholm

KM HERRAR
1. Mattias Damberg
2. Axel Hellström
3. Gustaf Swedén

220
228
229

64
64
65
65

KM H35
1. Henrik Alexandersson
2. Johan Ideström
3. Johan Liljenberg

151
154
157

63
68
69

KM H45
1. Thomas Forsell
2. Joakim Brehm
3. Dan Kohlberg

162
162
164

68
69
69

KM H55
1. Mats Fungdahl
2. Thomas Leijon
3. Lars-Olof Andersson

157
160
164

Klass 5.
Sigyn Sköld
Åsa Boström
Mona Granholm

72
72
73

KM H65
1. Ulf Aronsson
2. Bertil Sköld
3. Ronny Nord

165
167
170

Klass 6.
Aina De Besche
Anja Nordwall
Marie-Louise Werner

74
80
80

KM H75
1. Rune Ström
2. Gunnar Ericsson
3. Lars-Erik Carlsson

160
162
166

KM D22
1. Madeleine Holmblad
2. Isabelle Roux
3. Sofia Sköld

154
184
185

KM D60 (27 hål)
1. Isabelle Roux
2. Gerd Nilsson
3. Ann-Cathrine Ström-Ericsson

130
137
144

Klass 3.
Blanca Frostig
Christer Lindroth
Karin Helander
Klass 4.
Andreas Wirth
Marianne Waldemarsson
Ann-Chatrine Ström-Ericsson

LILLA RÖDA
Klass A
1. Tony Guelli
2. Bertil Sköld
3. Christer Nilsson

38
36
36

Klass B
1. Marianne Waldemarsson
2. Madeleine Gravell
3. Saara Bengtsson

38
37
35

KM FOURSOME DAMER
1. Cecilia Nyberg / Kristina Schölin
2. Ann-Charlotte Eriksson / Saara
Bengtsson
3. Blanca Frostig / Rigmor Malm
KM FOURSOME HERRAR
1. Nicklas Bergström / Thomas
Bergström

191
193
200

153

ICA’S KRÄFTGOLF
1. Per Westerberg / Jan de Besch
2. Dennis Gustafsson / Mikael
Svensson
3. Carina Hedlund / Ulf Hedlund
CERVERA TROPHY
Klass 1
1. Johan / Marie-Louise Selander
2. Marina / Roger Jansson

59,7
61,7
62,0

68,5
73,0

Klass 2
1. Johnny / Pernilla Carlberg
2. Gunvor Gårdfalk-Öhman / Rolf
Öhman
3. Agneta Danielsson-Härner / Rolf
Härner
TURKIET GOLF CUP
1. Emma Burman / Filip Wikner
2. Jonas Bodén / Petri Keskitalo
3. Klas Primeus / Lars Alminer
LADIES INVITATION
1. Barbro Andersson / Eva
Hedenström
1. Marianne Lindström / Margith
Melander
1. Pepsa Ramsell / Yvonne Söderberg

73,5
66,5

Golfresa till Spanien

67,0
74,0
60,5
60,7
61,5

44
44
44

DAMERNAS TJUV
1. Bengt Linder / Lena Johansson
2. Stefan Karlsson / Marie Ström
3. Kjell Adle / Kerstin Österman

45
44
44

SPONSORCUPEN
1. Hans Höglund, Beans
2. Kenneth Högberg, Cobra/Puma

38
33

TVÅ GENERATIONER
1. Peter Strömberg / Lukas
Strömberg
2. Ulf Klintmalm / Sofie Klintmalm
3. Lena Vågberg / William Vågberg

31

67,5
68
71

ONSDAX FINAL Order of Merit
1. Marianne Waldemarsson
2. Ingrid Rolfsson
3. Anja Nordwall

68
72
74

TORSDAX FINAL Order of Merit
Klass A
1. Mats Fungdal
2. Mats Magnusson
3. Christer Jansson

72
72
74

Klass B
1. Johan De Bremond
2. Lars Lindgren
3. Dan Grönnå

68
70
70

FINALRUNDAN TIMBERLAND
1. Lag: Susanne Roos
Filip Roos Avelin / Marcus Jonsson /
Susanne Roos / Thomas Roos
78
SERIESCRAMBLE
1. Rigmor Malm / Sylvia Aronsson /
Thomas Leijon / Tina Larsson
60,9
2. Eila Sandström / Henrik Andén /
Ingrid Rolfsson / Lena Lindroth

60,9

3. Barbro Mörck / Blanca Frostig /
Karin Klintmalm / Ola Lejeby

62,5

Empordà, Forest Course

BOLLAR PÅ RYMMEN PAR 54
De tre första i varje klass var:
Klass 1.
Mikael Thiel
Stefan Gustavsson
Mathias Österdahl

3. Susanne Herke / Per Djerf

T
ut vå
an go
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När längtan efter våren är som starkast åker vi till den
spanska golfanläggningen Empordà Golf Resort. Här
finns ett mysigt hotell och två riktigt bra 18-hålsbanor.

Datum: lör 16-23:e mars
Pris per person: 13.200:-

I hjärtat av Costa Brava, norr om
Barcelona, ligger denna kompletta
golfresort med bl a 2 st golfbanor
alldeles utanför dörren. Slingorna
är ritade av Robert von Hagge, men
har helt olika karaktär. Forest är en
tight skogsbana i vacker tallskog och
Links erbjuder böljande fairways
och häftiga bunkersystem. Variationen gör att man inte tröttnar i första

flygskatt tillkommer (f n ca 800 kr)

taget. På rangen ger Niclas & Jonas
nyttiga svingtips.
Hotellet, vars drift tas över av
Hilton den 1 nov 2012, har alla tänkbara faciliteter såsom restaurang,
bar, inomhuspool, ångbastu mm.
Välkommen!

Niclas Björnsson &
Jonas Lekman, Sollentuna GK

I resans pris ingår:
 Direktflyg Arlanda-Barcelona T/R, inkl transport av resväska & golfbag
 Gemensam busstransfer mellan flygplats och hotell T/R
 7 nätters boende i dubbelrum på Hotel Empordà****, inkl halvpension
(frukost och middag exkl dryck)
 5 förbokade rundor på Forest & Links
 Golfträning inkl rangebollar
 1 gratis entré till hotellets Spa-avdelning
 Reseledning och tävling
Frivilliga tillägg: avbeställningsskydd 300:-, enkelrum 2.400:-.
Kontakta Niclas på 073-505 22 10 / niclas@sollentunagk.se eller
Jonas på 0708-58 42 29 / jonas@sollentunagk.se för att boka plats.

OBS! Begränsat antal platser!
Teknisk arrangör:

www.timetravel.se

|

info@timetravel.se

|

0431-36 80 36

Skillingegården, 192 77 Sollentuna. Telefon 08-594 709 95.

