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Efter en besvärlig vinter...
Efter en mycket besvärlig vinter som
lämnat stora skador på våra greener
med snömögel och isbränna kan vi
börja blicka framåt mot en bana som
ser mycket bra ut, men vägen dit har
varit mycket ”jobb”-ig.

våren och det är roligt att konstatera att
det är bara positiva kommentarer om
denna ”nyhet”. Hålet har fått en helt ny
karaktär och har blivit betydligt svårare
för elit-spelaren, som nu inte bara kan
”panga på” med drivern.

några skador alls på våra greener. Det är
stora kontraster nu när 6 av våra greener
hade mycket stora skador, hål 2, 3, 4, 5,
8 och 16.
Nu är vi inne i mitten av juni och kan
konstatera att greenerna läker mycket

Bunkerprojektet
Vårt projekt med att renovera greenbunkrarna (del I / II ) som påbörjades i
höstas var större i antal arbetstimmar än
vi planerat vilket bidrog i att vi fick svårt
att hinna med när det visade sig att stora
resurser behövdes för våra greener
också.
Vi är mycket nöjda med att vi fått färdigt bunkrarna och att de ser ut som de
var tänkt när Nils Sköld ritade banan.
Hål 7
Det är 20st bunkrar som renoverats och
färdigställts under april och maj. Nästa
år kommer vid steg II minst 15 bunkrar
till att byggas om.

Greenerna
Snömögel och isbränna har förstört våra

bra, Tomas Ö med sina mannar har gjort
ett kanon jobb med att bekämpa snömögel, stöd sått ytor som haft isbränna,
hand dressat, vertikalskurit och mycket
annat.
Inom två veckor kommer våra greener vara i mycket bra kvalité och som vi
hoppas i samma ”form” som förra året.
I övrigt kan vi bara konstatera att
banan är i ett osedvanligt bra skick just
nu, våra fairways har aldrig varit bättre
och inte det ”runt om kring” delen heller, även om vi vill och ska göra mycket
mera. ●

Berghällen på hål 13
Nu har det spelats ett antal runder under

fina greener från ifjol, ni kommer ihåg
hur det var förra året, då vi inte fick

Claes Nilsson,
Bankommitténs ordförande
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Säsongsöppen restaurang
till nästa säsong
Just nu pågår förberedelserna för en
ombyggnad av restaurangen. Styrelsens

songen.
Vår ambition är att komma igång

mål är att presentera ett beslutsunderlag
under hösten, dock senast till höstmötet.
Vi planerar för en ombyggnad av köket
och delar av restaurangen. Klubbhuset,
byggt på 70-talet är inte byggt optimalt
ur energisynpunkt och om vi avstår från
att värma upp huset på vintern minskar
våra uppvärmningskostnader avsevärt.
Investeringarna för att förbättra energi
och ventilation i huset blir också lägre.
Planen är därför att satsa på en säsongsöppen restaurang.
Hyresavtalet med Entercater AB, vår
krögare som året runt hyr våra lokaler
för restaurangverksamhet, är uppsagt
och löper ut sista december i år. Efter
ombyggnaden kommer vi inte att erbjuda samma möjlighet till året-runt-restaurang. Styrelsen och klubbledning planerar för kommande säsonger med en restaurang som bara är öppen under golfsä-

med en säsongsöppen restaurang i början av golfsäsongen 2012. Detta förut-

sätter förstås att investeringsbesluten fattas av höstmötet och att inga andra oförutsedda hinder kommer i vägen för
ombyggnadsprojektet. Den nya inrikt-

ningen på ombyggnationen innebär att
tidsplan för en säsongsöppen restaurang
är fullt möjlig att realisera.
Vi är väl medvetna om att medlemmarna och våra gäster inte längre är
nöjda med vår restaurang. Det framgår
dels av de svar som våra greenfee gäster
lämnar på den löpande utvärderingen
som görs och av signaler i form av klagomål från våra medlemmar. Vi önskar
förstås att vi ska få samma kvalitativa
leverans av vår krögare under uppsägningstiden som vi fått tidigare under
många år. Både klubb-ledningen och styrelsen är engagerade i detta.
Till sist: Du som har ”laddat” ditt
kort med pengar med 15% rabatt hos
Entercater glöm inte att förbruka din
insats. Klubben har givetvis inget ansvar

för en affärsöverenskommelse mellan dig
och Entercater AB. ●
Styrelsen

Status för Running Eclectic
Efter 6 veckors spel i ”Running Eclectic
till förmån för Världens Barn” har ca
130 medlemmar spelat 350 rundor. Det
innebär att vi hittills har samlat in 3
500:- via spelavgift och till detta kommer klubbens bidrag på lika mycket vilket alltså ger 7.000:- till Världens Barn
tom 17/6.
Detta är dock bara början. Dels kommer vi som hoppat på tåget naturligtvis

fortsätta att jaga eagles, birdies, par,
bogeys eller kanske dubbelbogeys allt
beroende på vår spelstandard under hela
säsongen. Dels så kommer säkert många
fler att ansluta sig löpande under året.
Det är aldrig för sent att förena spänningen i att uppnå relativt sett bra resultat på varje hål med nyttan av att bidra
till en god sak.
De flesta rundorna spelas nu i sam-

band med Tisdax, Onsdax och Torsdax
men det går bra att delta genom att spela
sällskapsrundor. Har ni frågor prata med
mig eller med någon i receptionen.
Ni kan löpande följa ställningen i
denna tävling via vår hemsida. Ni hittar
aktuell lista under Klubbtävlingar/Running eclectic.●
Bertil Sköld, tävlingsledare
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Att arbeta ideellt i
Sollentuna Golfklubb
Vår golfklubb skulle aldrig fungera så
bra som vi gör utan alla ideella insatser
från medlemmarna.
Uppskattningsvis har vi redan nu ett
100-tal personer engagerade på olika
sätt i kommittéer, i styrelsen med dess
olika arbetsgrupper och projekt. På

av att hjälpa till?
Första steget är givetvis att du hör av
dig till någon av oss i styrelsen, de olika
kommittéordförande direkt, våra ”patruller” eller någon annan som du vet är
eller har varit engagerad ideellt.
Det mest aktuella just nu är ytterli-

P-O Wikner
städdagen brukar vi till exempel se ett
80-tal medlemmar vara med och bidra
med några timmar. Klubben har också
två patruller av frivilliga. En som sköter
om finishen runt våra fastigheter och en
som utför motsvarande ute på banan.
Vi som är med och jobbar ideellt kan
nog alla vittna om att det är kul och
spännande att få möjlighet att se vår
verksamhet från ett litet annat perspektiv än som en ren golfkonsument. Det
är dessutom kul att lära känna fler av
klubbens medlemmar och inte minst alla
våra anställda.
Resultaten från medlemsenkäten i
våras visade att andelen medlemmar
som kan tänka sig att engagera sig ideellt är cirka 20%. Frågan är givetvis hur
vi på bästa sätt kan få med dig och
andra medlemmar som är intresserade
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Ansvarig utgivare: Bo Cederberg.
Redaktion: Ingemar Swedén och Janis
Hartmanis. Artiklar, bilder och insändare

gare händer till arbete på banan och
övriga ytor runt klubbhus och parkering
där det två olika patrullerna av frivilliga
träffas några timmar på måndag förmiddag för lite arbete, trivsel och samvaro.
Allt avslutas med gemensam lunch. Vi
hoppas på att få se ännu fler bekanta
och nya ansikten i dessa två gäng framöver. ●
Kontaktpersoner
Styrelsen: BoCederberg 070-732 26 53.
Kommittéordförande: se hemsidan eller
be om intresseanmälan på kansliet.
Fastighetspatrull:
KarinStröm 070-373 95 38.
Banpatrull: P-OWikner 070-469 20 77.
Välkomna!
Styrelsen
sändes med e-post: janis@addition.se eller
ingemar@addition.se eller Sollentuna GK:
sollentunagk@sollentunagk.se
Artikelförfattare ansvarar för artiklarnas
innehåll. Foto: Ingemar Swedén och Bertil
Sköld. Grafisk form & layout: Janis
Hartmanis, Addition Reklambyrå.

Fler nya
medlemmar
i SoGK
Tyvärr föll ett antal av 2011 års
nya juniormedlemmar bort i förra
numret av Skillingetrycket. Vi ber
om ursäkt och presenterar dem här:
Jacob Ahlstedt
André Almgren
Axel Almgren
Sara Back
Hugo Backman
Gustaf Bellman
Jakob Bellman
Robin Borgman
August Brehm
Nicklas Brodin
Tove Brunell
Henrik Bucht
Max Cederlund
Daniela Dahlberg
Jessica Dahlberg
Ebba Davidsson
Jonas Davidsson
Adam Dejus
Fanny Doversten
Sofia Doversten
Joar Edlund
Alexander Elm
Magnus Elofsson
Evelina Emås
Anna Eriksson
Elisabeth Eriksson
Johanna Erixon Goliath
Alva Fellman
Joar Frodigh
Axel Gannedahl
Julia Gannedahl
Max Garberg
Ellinor Günther
Jacob Günther
Caroline Hammarslätt
Oscar Hamrelius
Morgan Henningsson
Jakob Henriksson
Andreas Hjorth
Eric Hjortsberg
Ville Hård
Viktor Jernberg
Emma Juserius
Sofie Klintmalm
Matilda Larsson
Elin Lidman
Emmi Lidman
Erik Lidman

