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SKI LLI NG ETRYCKET

Vy över rangen den härliga söndagseftermiddagen den 9 oktober 2011

www.sollentunagk.se
sollentunagk@sollentunagk.se

Under vintern
KANSLI
Fredrik Heinmets, Evalena Guelli
Telefon (må-fre 10-14) 08-594 709 95
Niclas Björnsson
073-505 22 10
Jonas Lekman
070-858 42 29
RESTAURANG
Restaurangen öppnas i ny regi i april
2012.

Bilden sid 1: Sollentuna Golfklubb i vacker
höstskrud, ån längs hål 5 och 6.
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Viktig information från kansliet
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 2011-12-31. 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 15
december 2011.
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 15 december för att avgiften för 2012
skall frånräknas fakturan.
MEDLEMS- OCH SPELRÄTTSAVGIFTER
Årsfaktureringen sker i mitten av december, med sista betalningsdag 31 januari
2012. 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 2012.
(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
15 november, se separat kallelse i tidningen.

SKI LLI NG ETRYCKET

3

Viktiga beslut på Höstmötet
När man sitter så tyst man bara kan på
ett älgpass tror man att man ska hinna
tänka många goda tankar om både det
ena och det andra. Detta är inte sant.
Precis som när man spelar golf blir
man väldigt koncentrerad på uppgiften.
Det finns dock en skillnad och det är att
man plötsligt kan slumra till när man
sitter i en tyst och rogivande skog och
då har en älg förmågan att på en wedge
avstånd ljudlöst smyga förbi passkytten.
Reflexioner om årets säsong
I skrivande stund pågår planering och
budgetering inför nästkommande säsong
i klubbens kommittéer och på kansliet.
Det kan vara på sin plats att komma
med några reflektioner över den gångna
säsongen i punktform.
• Vintern var inte lika snäll mot vår
bana som förra året.
• Tävlingsdeltagandet fortsätter att öka.
• Idrottsaktiviteten ökar i alla våra
kommittéer och sektioner.
• Tävlingskalendern förnyas exempelvis
med Eclectic för världens barn. En
liten succé.
• Mer aktiva medlemmar innebär
försämrad tillgänglighet av banan.
• Våra serielag har presterat bättre i år
än förra året, från elit till junior.
• Klubbens personal assisterar under
klubbtävlingar med färre tävlingsledare som resultat (Bra eller dåligt?).
• Restaurangen stängde för tidigt.
• Förbättrad säkerhet på rangen.
• Nyrenoverade bunkrar och berg
i dagen på hål 13.
• Banans kvalité har successivt under
säsongen höjts enligt dagliga
gästenkäter.
• Vikande medlemsantal med underskott i intäktsbudget.
• Grannklubbar i ekonomiska
bekymmer kallar till samarbetsmöten.
Några av dessa punkter kommer belysas
på andra ställen i tidningen med koppling till vår budget och verksamhetsplan
för 2012.
Viktiga beslut på årets Höstmöte den
15 november
I år kommer vårt höstmöte att gå av stapeln tidigare än vanligt. Detta för att vi
behöver besluta om drift och investeringsbudget innan vi kan starta de plane-

rade ombyggnationerna i restaurang och
kök. Mer information om detta längre
fram i tidningen och en detaljerad redovisning vid höstmötet.
Vi ska också besluta om kommande
avgifter och nytt förslag avseende medlemslån i klubben.

goda upptagningsområde i Sollentuna
och profil som en etablerad golfklubb
som drivs som en demokratisk förening
och inte en vinstmaximerande golfanläggning i aktiebolagsform är styrelsen
övertygad om att vi kommer kunna
rekrytera nya medlemmar så att vi själva

Styrelsen fick av höstmötet 2010, efter
en motion om Greenfeemedlemskap, i
uppdrag att utreda klubbens framtida
medlemsformer. Denna utredning är genomförd och presenteras längre fram i
tidningen i flera artiklar. Styrelsens konklusion är:
• Sollentuna GK bör INTE införa greenfeemedlemskap.
• Sollentuna GK bör istället sänka rekryteringströsklarna genom att ta bort den
gällande inträdesavgiften.
• Sollentuna GK bör dessutom sänka
rekryteringströskeln genom att sänka
gällande medlemslån.
Med denna förändring i de ekonomiska villkoren tillsammans med vår
långvariga satsning på banans kvalité,
pågående investeringsprogram i fastigheterna, klubbens centrala läge i norrort,

kan styra medlemsantalet på klubben.
Detaljerad information om styrelsen
förslag finner du längre fram i tidningen
men också i Rosa sidorna.
Det är med andra ord viktigt att DU
kommer på årets höstmöte i år då vi ska
besluta i frågor av större ekonomisk
betydelse för klubben.
OBSERVERA ATT HÖSTMÖTET
HÅLLS PÅ ANNAN PLATS I ÅR DÅ VI
RÄKNAR MED STOR UPPSLUTNING. LÄS KALLELSEN I ROSA
SIDORNA EXTRA NOGA! LÄS ÄVEN
TIDNINGENS ARTIKLAR OM BAKGRUNDEN TILL STYRELSENS EKONOMISKA FÖRSLAG. ●
Bo Cederberg
Ordförande Sollentuna GK

4

SKI LLI NG ETRYCKET

Vi har haft
en spelglad sommar!
I år har vi haft en fantastisk säsong som
nu tyvärr börjar lida mot sitt slut.
Golfbanan har under året varit i ypperligt skick med jämna greener och bra
fairways. Kombinationen av bra finish
på banan och fantastiskt väder, samt till
och med ett par tropiska sommarkvällar,
har gjort att spelfrekvensen ökat markant mot föregående år.
Statistiken från bokningssystemet
GIT berättar att i jämförelse med föregå-

att inför nästa säsong optimera planeringen av klubbtävlingar, företagsgolf
och juniorträningar – allt i syfte att frigöra tid för bokningsbara starttider.
Annars är ett bra tips, och ett uppskattat sätt att spela golf på Sollentuna
GK, att nyttja våra på platsen-tider.
Väntetiden brukar faktiskt sällan vara
längre än att du hinner slå en hink på vår
driving range eller ta fika i restaurangen.
Och apropå restaurangen så är den, till-

ende år har antalet bokningar för perioden maj-september ökat med hela 7 procent från redan höga 69 procent till 76
procent. Juli månad, som brukar vara en
lågfrekvent spelmånad, ökade också
med 12 procent.
Men den höga beläggningen medförde tyvärr också att tillgängligheten blev
sämre än tidigare år. Därför kommer jag
tillsammans med juniorkommittén och
tävlingssektionen att lägga stort fokus på

sammans med shopen, navet på en golfklubb. Det är där det händer. Folk möts
där för glädje och skratt, för att få inspiration och energi.
Vår stundande ombyggnad av restaurangköket är därför nödvändig för att vi
skall kunna fortsätta att servera förstklassig mat till gäster och klubbens medlemmar. Jag vill samtidigt skänka ett
tack till Leif med personal som hittills
drivit restaurangen för den tid som ni

har varit på Sollentuna Golfklubb och
önska er lycka till med era nya åtaganden.
Jag vill också passa på att rikta ett
tack till Karin och Vivi som deltagit i
Måndagspatrullen, där de med ideella
krafter hjälpt till att hålla rent och
snyggt kring vårt klubbhus, men efter
den här säsongen har valt att tacka för
sig. Stort tack för all tid och hjälp som ni
bidragit med! Dessa insatser är guld
värda för en klubb som vår och nu behöver vi således fler till vår frivilliga kår.
Gillar ni att hålla ordning på planteringar och växter eller kanske vill hjälpa till
ute på banan, tveka inte på att kontakta
mig för mer information. Ni kan vara
med och göra skillnad!
Avslutningsvis så vill jag önska er alla
en trevlig höst och en härlig vinter och
hoppas att vi ses på höstmötet den 15
november. ●

Fredrik Heinmets, Klubbchef Sollentuna
Golfklubb – årets klubb 2010.
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Kansliet
Vi lämnar nu en händelserik säsong
bakom oss för att snart ta nya tag och
påbörja förberedelserna inför en ny
spännande säsong!
Som många av er redan vet så har Carro
gått på mammaledighet. När hon berättade att hon väntade tillökning fick jag
förfrågan av Fredrik om att vikariera för
henne som Kansliansvarig. Det var ett
erbjudande som kändes både kul och
utmanande och då jag under två mycket
trivsamma säsonger i shopen och receptionen har trivts väldigt bra så var det
inte ett svårt val för mig. Carro har gjort
ett strålande jobb och jag hoppas kunna
axla hennes roll. Jag ska göra mitt yttersta för alla medlemmars bästa tills hon
kommer tillbaka från sin ledighet!
Stort grattis Carro och Rasmus till
den nya familjemedlemmen! Och välkommen till världen lilla Oliver!
Jag vill också nämna några ord om
shopen! Vi har haft en säsong med ett
brett utbud, det vi sålt bästa av i år är
damkonfektionen. Inför kommande

säsong kommer vi ha märken såsom
Puma, Röhnisch, Footjoy och Titleist. Vi
hoppas på en fortsatt bra försäljning så
att vi kan bibehålla ett bra sortiment och
ett varierat utbud i shopen med mark-

nadsmässiga priser!
Då kansliet gör en del utskick under
säsongen så vill jag också passa på att
påminna om att ni som har bytt mailadress även ändrar den på Min Golf. Det
går även bra att maila adressändringen
till sollentunagk@sollentunagk.se så hjälper jag dig att göra ändringen i GIT.

Slutligen vill jag tacka alla för denna
säsong! Jag hoppas att vi alla ses till
våren igen. Redan nu ser jag framemot
golfsäsongen 2012! ●
Evalena Guelli

Kategoriändring
Eventuell kategoriändring skall skriftligt
ha inkommit till kansliet före den 15
december 2011. Använd gärna blanketten
här intill. Mer information på vår hemsida: www.sollentunagk.se / Klubben / Medlemskap. ●
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Deltagare och ledare Skandia Cup 2011
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En lång juniorsäsong är avslutad
Idag avslutade vi årets juniorsäsong med
vår, numera, traditionella avslutning.
Det mesta var som vanligt, fullt med
juniorer som tävlade i puttning, chipning, pitchning, long drive och ett kortare regelprov. Det gäller att få ihop så lite
poäng som möjligt. Långa drivar ger
färre poäng precis som puttar och chippar som stannar nära hål. I årets tävling
var flicksegraren Frida Bräster endast en
meter kortare än pojkvinnaren Sebastian
Wallinder i long drive.
Inför avslutningen utser vi också årets
”Bästa Kompis” i samarbete med
Supporterklubben. Priset gick i år till

finalsegern för tjejerna i Tjejligan. Det
visar verkligen att vi har några duktiga
tjejer på gång. Förhoppningsvis kan de

Redan i maj var några av våra tjejer i fin
form, Sofia Gustafsson vann på Skandia
Tour Distrikt och Linnea Schölin vann
på Skandia Tour Regional. Andreas
Wirth vann SGDF Mini Tour på

Erik Lagesson och David Andreasson
förbereder start i Skandia Cup

försvara sin titel nästa år. Samtidigt placerade sig våra två lag i Lilla Stockholmsligan på 2:a och 4:e plats i sin
final. Finalen förlorades där i särspel
mot Arninge GK som fick lyfta pokalen,
nästa år skall det vara vårt lag som gör
det! Att vi har många duktiga juniorer
visade vi när vi för första gången vann
Norrortscupen över Täby och Wäsby.

Rickard Månkell chippar på sjuan och
Vincent Hauge ser på

Björkhagen i juni. Den 4 juni vann både
Helena Ljunggren och Cornelia Ryd sina
klasser i SGDF Mini Tour på Jarlabanke.
I augusti var det dags för pojkarna att
vinna. Christian Samuelsson inledde

Lektion med Jonas

Magnus Elofsson, en kille som alltid är
juste mot sina kompisar och ledare.
Inför årets avslutning så roade jag mig
med att gå igenom alla juniorers resultat
i olika juniortävlingar runt omkring
Stockholm och Sverige. Totalt hittade jag
70 tillfällen då en sollentunajunior placerat sig på plats 10 eller bättre, av dessa
var 12 vinster.
En av de allra roligaste vinsterna var

Tjejerna på puttinggreen
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med att vinna Roslagen Junior Open.
Martin Westerlund tog också en meriterande seger då han vann SGDF
Mästerskapet i särspel. I augusti vann
Sofia Gustafsson för andra gången och i

Sofie Börjesson, i röd jacka, vinnare i
Skandia Tour SGDF Finalen

september avslutade Sofie Börjesson
vinstraden med att vinna Skandia Tour
Distriktsfinalen på Sollentuna GK. Sofia

Gustav Ljunggren svingar

och Sofies fina säsonger gav dem placering 2 och 3 på OoM för Distriktstouren. Detta i sin tur kvalificerade dem
att delta i en ”Ryder Cup-match” mot

Sponsorcupen
Historiskt. För andra året i rad tog Rolfs
kök hem den prestigefyllda sponsorcupen, Grattis Linus! Sponsorcupen har

spelats i snart 30 år och aldrig tidigare
har tävlingen vunnits av samma företag
två år i rad. Rolfs Kök är sedan tre år
tillbaka en flitig företagspartner till klubben och en utmärkt krog som ni finner
på Tegnérgatan. ●
Fredrik Heinmets, Klubbchef SoGK

Treknack med
Fredrik och Jesper

ett lag från Göteborg. Sofia hade inte
möjlighet att delta men Sofie åkte med
och vann alla sina matcher. Mycket tack
vare detta vann Stockholm hela matchen.
Just nu känns det som om säsongen
är slut när vi är på topp. Året har som
vanligt varit fantastiskt roligt. Hela
vägen från loppisen i början av maj till
dagens avslutning. Nu börjar vi planeringen inför nästa säsong. Vi drar igång
med inomhusträning i Rosenkälla i slutet
av januari. 9 måndagar senare är det
april och nästa utesäsong är precis runt
hörnet. Det är inte långt dit. Även nästa
säsong kommer att bli mycket spännande. Tidningen är tyvärr inte tillräckligt
tjock för att jag skall räkna upp alla duktiga juniorer som nästa år är ett år äldre
och starkare. Förhoppningsvis får vi då
fortsätta att följa deras utveckling och få
del av den glädje och oräddhet med vil-

Vem är Rolf? 1989 var vår grundare
Rolf Nilsson trött på jobba i restaurangkök med stängda dörrar. Han ville ha ett
öppet kök och kontakt med gästerna.
Kollegan Guy Taylor hittade lokalen på
Tegnérgatan. Med fanns också kocken
Rolf Dürr, så namnet var givet.
Arkitekten Jonas Bohlin ritade lokalen med kollegan Thomas Sandell. Men
istället för skisser höll Jonas Bohlin upp
en bult, lite läder, en bit ask och ett
stycke ölandssten mot en putsad vägg.
Rolf Nilsson nickade ja och grunden till
en av Sveriges mest omtalade och
omskrivna restauranginredningar var
lagd.
Lokalen är som maten på Rolfs Kök:
sparsmakad och originell, traditionell
och nytänkande. 1999 hoppade Klas

ken de tar sig an golfen.
Jag vill också passa på att tacka alla
ledare för årets insatser, utan Er kan vi

Det finns inget dåligt väder

inte han en så bra verksamhet som vi
har. Tills vi ses igen vill jag bara påminna om vårt motto:
TRÄFFAS – TRIVAS –
TRÄNA – TÄVLA. ●
LG Larsson,
Juniorkommittén

Ljungqvist av Handels, började servera
på Rolfs Kök och blev med tiden restaurangchef. Sedan 2003 äger han och
barndomsvännen Johan Jureskog, tidigare medlem i Svenska Kocklandslaget,
tillsammans Rolfs Kök.
På Rolfs Kök lagas det bara mat som
Klas och Johan själva tycker om. Den
bygger på enkelhet och kvalitet, utan
krångel och krusiduller. Här är matglädje och stämning viktigare än trender och
vad som är ”inne” eller ”ute”. Maten
serveras från ett öppet kök, så att du kan
se när maten lagas, medan kockarna
direkt kan se hur rätterna tas emot. Här
är det lika okej att ta en öl i baren som
att njuta en trerättersmiddag med goda
viner. Stämningen är alltid på topp och
här känner sig alla välkomna.
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Ännu en säsong är snart till ända. Fortsatt fokus har varit ”hur kan vi tillsammans utveckla damgolfen och attrahera
fler kvinnor”.
Riktigt trevligt är att intresset för damgolfen ökar inom vår klubb. Deltagarantalet
har ökat år efter år vid våra gemensamma sammankomster och arrangemang.
Ett exempel på detta är våra Onsdaxtävlingar där vi under säsongen i snitt
varit 35 spelande damer per tillfälle. En
klar ökning i jämförelse med säsongen
2008 som då hade ett snitt om 18 damer.
Vårmötet
Vårmötet spelades i år den 4 maj och 41
tjejer ställde upp i tävlingen. Efter genomförd rond anslöt ytterligare 7 tjejer till
den sedvanliga måltiden som serverades
av golfrestaurangen. Det blev 48 glada
damer som dinerade i glada vänners lag.
Tävlingen var uppdelad i 2 klasser varav
segrare i A-klassen på 39 poäng var
Rigmor Malm. B-klassen vanns av Marie
Svensson på 38 poäng.
Q-tee partävling
Den 28 Maj arrangerades en partävling
av Q-tee. Till kanonstarten kl 13.30 kom
53 par som tävlade i spelformen fyrboll
bästboll. A-klassen vanns av lag Jeanette
Edenholm, Sonfjällets GK & Karin
Andersson, Tyresö GK på 44 poäng. I
klass B vann lag Jenny Lexhed & Mi
Andrén, båda tillhörande Nacka GK. På
andra plats i A-klassen med 41 poäng
kom vår ”egen” Carina Kvarnemark
som spelade tillsammans med Monica
Erlandsson från Österåker GK.

Hemliga resan på
Wattholma Golfklubb

Damsektionen
tastiskt god italiensk tallrik som tillagats
av cateringfirman Westers. Innan middagen spelades den sedvanliga golftävlingen där 53 spelande damer i år gjorde upp

under spelformen lagspel. Vinnande lag
var Mona Granholm & Carina Hellströmer.

år har vi varit ännu fler startande än tidigare, det har varit cirka 35 spelare i
genomsnitt varje onsdag. Efter några

Marianne Waldemarsson, Blanca Frostig och
Mona Granholm

onsdaxtävlingar ändrade vi hcp-indelningen så att det blev flytande hcp-gräns.
Det blev alltså lika många spelare i ABirgitta Kullgard

Vi vill tacka våra sponsorer Kriss i
Sollentuna Centrum, Winberg Travel
Eslöv, SoGK, SATS Upplands Väsby, Elit
klassen som i B-klassen. De som hade
mellan 20 och 23 i hcp kunde därför få
spela i A-klassen ena veckan och i BHöstmötet
Vid säsongens avslutande Höstmöte deltog 58 damer som tillsammans åt en fan-

Karin Helander

TL Mia Holm och Carina Hellströmer

Skylt och Doc Morris som dukade upp
vårt fantastiska prisbord.
Onsdax och Order of Merit
Onsdax och Order of Merit har som
tidigare år samlat många pigga damer. I

klassen nästa vecka.
Order of Merit spelades i en klass.
Resultaten från förmiddagen och efter-
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middagen lades ihop i en klass. De tio
bästa fick placeringspoäng enligt skalan;

sitt stora engagemang bidragit och berikat oss alla med sina kunskaper inom
golfen. ●

Anita Godeau

1:a - 12, 2:a - 10, 3:a - 8, 4:a - 7, 5:a - 6,
6:a - 5, 7:a - 4, 8:a - 3, 9:a - 2, 10:a - 1.
De trettio bäst placerade vid augusti
månads slut blev kvalificerade till finalen, som spelades sista lördagen i september. De sex bäst placerade vid slutställning fick presentcheckar, som gäller
för inköp i Sollentuna golfklubbs shop.
De som låg i topp var:
Lena Grevér

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Blanca Frostig
Birgitta Kullgard
Marianne Waldemarsson
Karin Helander
Mona Granholm
Anita Godeau
Vid finaltävlingen den 24
blev resultatet:

60 poäng
38 poäng
37 poäng
34 poäng
32 poäng
32 poäng
september

Marina Jansson

1:a
2:a
3:a
4:a

Lena Grevér
Mona Granholm
Marina Jansson
Karin Helander

73
74
74
75

slag
slag
slag
slag

Tack för i år! /Barbro Mörck
Tack kansliet för all stöttning vid våra
arrangemang och tävlingstillfällen. Ett
stort tack vill vi också rikta till vår fantastiska banpersonal som upprätthåller
det fina skicket på det gröna underlaget
vi spelar på. Avslutningsvis vill vi tacka
Barbro Mörck som efter 4 år lämnar sin
plats i damsektionen. Barbro har genom

Barbro Mörck

Tack för säsongen 2011
Carina Hellströmer, Ordförande,
Marianne Waldemarsson & Mia Holm
Sommarsolståndet
Den 22 juni ägde årets Sommarsolstånd
rum med 47 glada pigga damer. Otroligt
trevligt med så många deltagare. Både
nya och gamla medlemmar ville spela
den här dagen och vädret var det bästa
tänkbara. Hans Nilsson ställde upp som
Starter, vilket uppskattades med förtjusning. WILLYS i Rotebro hade generöst
skänkt en låda goda äpplen, som alla
fick ta del av vid starten.
Tävlingen var indelad i tre klasser och
första pristagare i resp. klass blev Gerd
Nilsson, Rigmor Malm och Agneta
Strömsten.
Undertecknad har tagit efter Gun
Brorssons tävling, som hon höll i under
25 års tid och som hade som policy att
alla skulle få pris. Undertecknad, som
ansvarat för tävlingen i tre år har försökt
hålla Guns löfte genom att handla små
presenter under mina Thailandresor och
ALLA kunde därför gå hem med en liten
vinst i fickan, även om resultatet inte
varit så lysande. Dessutom skänktes priser till tävlingen av Barbro Andersson,
Karin Helander, Mona Granholm, Anita
Astner, Marja Berg, Sigun Sköld, Madeleine Gravell samt Lissi Lauren vilket jag
tackar varmt för! Restaurangen serverade en underbar Midsommarbuffé med
sill, lax, ägg och annat smått och gott.
Mycket trevligt och fräscht! ●
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regi. Det är mycket intressant och trevligt att höra alla damers olika historier
om hur de vann eller för all del förlorade sina matcher.
Oavsett vilken grupp man har tillhört
har alla kämpat oerhört väl för att till
sist få en vinnare. Det var fyra deltävlingar där man slog ut sin motspelare
och till sist stod som vinnare. Resultat
grupp A: 1:a Ingrid Rolfsson, 2:a Barbro
Andersson, 3:a Inga Kjellberg och 4:a
Pepsa Ramsell. Grupp B: 1:a Birgitta
Gure, 2:a Anja Nordwall, 3:a Barbro
Mörck och 4:a Susann M Granström.
Vi som varit huvudansvariga för denna
tävling vill tacka alla trevliga damer som
ställt upp under hela sommaren och spelat i både sol och ur & skur. ●
Tack för i sommar!
Mia Holm och Marianne Waldemarsson
Damernas Tjuv
Damernas tjuv genomfördes i år den 10
september och 36 par hade turen att
anmäla sig i tid och fick genomföra tävlingen. Hade vi fått en något längre
starttid hade det säkert varit dubbelt så
många. Redan en månad innan tävlingen
var den fullbokad. Det var lite synd men
mycket hade vi dock att glädja oss åt.

Dels Marianne Waldemarssons och
Stefan Normans fina seger med 43
poäng, ett stort grattis. Dels att vi i år
fick en ny sponsor i Tommy Lindqvist
och Käser Training Int. AB.

Kerstin Anderson
Sommarmatchen
I år var det 32 damer fördelade i två
grupper, A och B, som var med och spelade matchspel under sommaren. Eftersom Qtee valt att inte ha någon Match
Play i år hade vi sommarmatchen i egen

För egen del tackar jag för mig som
tävlingsledare efter ca 15 år. Hoppas
någon annan tar vid och att Tommy
kvarstår som sponsor. ●
Gerd Nilsson
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Hemliga resan
Tidigt på lördagsmorgonen den 17/9
gick bussen till hemligt mål. I år lyckades
ingen gissa vart bussen var på väg, så
priset för att gissa banan förvandlades
istället till ett andra pris i lagtävlingen.
Vi var 30 st damer från Sollentuna GK
och 3 st gäster som med spänning såg
fram emot slutmålet. Efter en liten felkörning stannade bussen vid Wattholma
GK, en bit norr om Uppsala. Wilhelm
von Essen, som var dagens värd, tog
emot oss och hade ordnat med rejäla
smörgåsar och gott kaffe. Han hade även
förberett scorekorten och satt ut skyltar
på hål 10 – närmast hål och hål 11 –
längsta drive.

Klockan 09.15 var det dags för kanonstart och en utmanande bana av linkskaraktär väntade oss. Vi spelade individuell poängbogey och en lagtävling som
dagen till ära hade döpts till ”Björkwallare”. Då vi spelat klart transporterades vi till Salsta slott, där det serverades

en mycket god lunchbuffé. Ett fantastiskt prisbord anordnades genom att alla
damer bidrog med var sitt medtaget pris.
Vi vill framföra ett STORT TACK till

våra sponsorer som bidrog till topplaceringarnas priser. Sponsorer till Sollentuna GK:s Hemliga resa 2011 var:
• Jackie (modeaffär) – Presentkort 1.000:• Fredrik Heinmets, klubbchef SoGK
– Fyra greenfeebiljetter till Bro-Bålsta.
• Perssons bokhandel – Presentkort 200:• SoGKs shop – Sjalar från Röhnisch,
necessär, skärmar och strumpor.
• Sollentuna bio – 10 st biobiljetter.
• Bollar på rymmen – Bollar, handske,
fotvärmare, greenlagare, markörknapp.
• Grossboms kläder – Pikétröjor.
• Jonas Lekman – Golflektion.
Vilka fantastiska priser!
Resultat individuellt Hemliga resan:
1:a Blanca Frostig.
2:a Mona Granholm.
3:a Camilla Pettersson-Granath.

4:a Pepsa Ramsell.
Blanca och Mona och får ordna nästa
års resa. Lagtävling:
1. Camilla Pettersson-Granath, Pepsa
Ramsell, Gunilla Sandberg.
2. Mona Granholm, Agneta Danielsson
Härner, Monica Nilsson.
Längsta Drive: Carina Hellströmer.
Närmast hål: Rika Torm.
Birdiepris: Barbro Mörck, Blanca Frostig.
Efter prisutdelningen gick vi på slottsvisning i Salsta slott, en av Sveriges främsta franskinspirerade barockbyggnader. I
slottet fanns flera välbevarade rum med
bland annat stuckaturarbeten och stofftapeter från 1600-tal och tidigt 1700-tal.
Det var 33 nöjda och glada damer som
återvände till Sollentuna GK vid halv
sex. ●

Hälsningar från reseledarna
Monica Björkman och Anja Nordwall

Sollentuna GK
behöver fler
tävlingsledare!
Vi ser gärna att fler medlemmar ställer upp som tävlingsledare under våra tävlingar. Vi
har även behov av fler klubbdomare i vår organisation.
Är du intresserad att vara
en viktig kugge i hjulet vid
våra tävlingar, kontakta
Ingemar Swedén, tävlingssektionen.
SoGK bistår med kurser
och utbildning. ●
Välkommen!
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Bankommittén
Så var det dags att summera 2011 års
golfsäsong. Att vintern påverkade banan
negativt och att vårgolfarna fick spela på
en något tilltufsad sådan var inte kul, vi
kan bara konstatera att Kung Bore slagit
till och lämnat stora spår på många
banor i vårt avlånga land.
Det kändes som man flyttats tillbaka till
-70-talet då banorna inte öppnade greenerna förrän i slutet av maj och man inte
kunde spela på drägliga greener förrän
efter midsommar.
Efter en besvärlig vår kom greenerna
och banan igång mycket bra. Efter midsommar kunde vi konstatera att fart och
jämnhet var som de skulle och det har vi
bibehållit långt in under hösten.
Nya greenbunkrar och framtagning
av berg är förändringar som vi är mycket nöjda med – många medlemmar och
gäster har visat sin uppskattning till
dessa förändringar. Jobbet med att bygga
om bunkrarna visade sig vara mycket mer
tidskrävande än vad vi trott vilket bidrog
till att det inte var färdigt förrän i mitten
av maj. Vi fick också ta det nya damtee i
bruk på 10an efter att vi höjt nätet rejält.

tees och fairways, som de gör på fairway
vid hål 1, 3, 4, 8, 9, 10, 13 och 15. Vi
kommer att se över detta och ta bort
träd under vintern på flera hål bl a på hål
8, 9, 10 och 15 där de växer in i fairway
med ökade risk för skador i handleder
på spelare.

Popplarna
Ett stort ”växande” problem som vi brottas med är de rötter som våra popplar
har, på flera håll växer de in i bunkrar,

hoppningsvis alla greenbunkrar på de
sista nio hålen.

Bunkerprojektet, sista nio hålen
Om våra ”nya” bunkrar uppskattats vet
jag inte, men vi har inte hört några klagomål på att det inte finns sand i dem,
det som var ett stort problem i ”de gamla”. Vi konstaterar är att de syns och att
de är mycket bättre att slå ur än de
”gamla”. Vi kommer att iordningställa
så många vi hinner till nästa säsong, för-

Våra eldsjälar
Alla föreningar har eldsjälar och så även
vi. Jag vill tacka er för allt ni gör under
året för oss, det är Karin Ström i spetsen

för gänget som håller snyggt i våra
rabatter runt klubbhuset och det är PO

Wikners gäng som håller ordning ute på
banan under måndagar. Ett stort TACK
till er alla, ni gör ett stort jobb!

Transportvägen
Det är kanske den punkt som väcker
minst intresse bland medlemmarna men
för banpersonalen är jätteviktig, den har
möjliggjort arbete under den blöta perioden under året och minimerat skador på
fairways och ruffar. Ni kommer väl ihåg
den ”gamla transportvägen” framför
15:e green, sånt man lätt glömmer. Vi
fortsätter i höst genom dungen vid hål 6
och ut mot knattebanan.

Till sist
Vi kan konstatera att banan varit fantastiskt bra under sommaren och hösten,
fina fairways och snabba greener. Det är
kanske långsökt att dra paralleller med
HC Andersens saga om den ”Den fula
ankungen” som växte till sig och blev en
svan. Skillnaden är att han förblev en
svan och vi vet inte
vad vi är i vår... men
vi var i alla fall en
svan under sommaren och hösten. ●
Bankommittens
ordförande
Claes Nilsson
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Torsdax behåller greppet om mellan 40
och 45 herrar varje torsdag under
säsongen. De flesta spelar både individuellt och i lag men några få spelar bara
individuellt. Lagspelet påverkar naturligtvis inte det individuella spelet regelmässigt utan är bara en extra liten krydda speciellt de dagar då det individuella
spelet inte fungerar så bra. Många sköna
slantar har bytt ägare i lagspelet i samband med middag.
Torsdax är både ett spel varje torsdag
med priser i två klasser till var sjunde
deltagare men också underlag för vår
Torsdax Order-of-Merit som vaskar
fram den bäste manlige spelaren på klubben m h a handicap. Det är kanske inte
en överraskning att Christer Jansson
vann även 2011 och detta för femte
gången på sex år. Björn Sundberg utmanade länge Christer men i slutändan var
Christer omutlig. Grattis Christer!

Vad vore torsdagar
utan Torsdax?
port från torsdax” eller på golf.se.
OoM har nu funnits i 6 år och summeringen av dessa finns nedan för de 20
högst placerade i Torsdax OoM Maraton.

ställning med bra stämning.
Vi kommer att se över från vilka tees
vi skall spela under 2012. Standard bör
vara att alla spelare i en klass och eftersom klassgränsen varierar alla spelare i

ORDER OF MERIT MARATONTABELL

Spelstandarden i Torsdax går inte heller
av för hackor. För att vinna en klass
under 2011 behövdes 40 poäng respektive 68 slag netto. Trots detta hade Stefan
Gustafsson, Johan Ideström och Johan
De Bremond tre segrar var och Max
Nilsson, Oscar Spolander (även junior
med högst hcp 10 kunde delta 2011),
Göran Rolfsson, Arne Granholm,
Ingemar Swedén och Anders Englund
två segrar var. Dessutom vann ytterligare 17 spelare en Torsdax i sin klass.
Gränsen för spelhandicap mellan klass A
och B var i snitt 10 under säsongen.
Säsongstävlingen Torsdax Order-ofMerit fick följande 6 pristagare:
1. Christer Jansson
149
2. Björn Sundberg
132
3. Stefan Gustavsson
131
4. Johan de Bremond
102
5. Arne Granholm
100
6. Åke Fredriksson
75
De 50 bäst placerade i O-o-M (18
poäng behövdes) kvalificerade sig till
final 24/9 som i klass A vanns av Rolf
Svenléen på 69 slag och klass B vanns av
Janne Andersson på 68 slag. Komplett
resultat finns på hemsidan under ”rap-

# Namn
1. Christer Jansson
2. Stefan Gustafsson
3. Åke Fredriksson
4. Arne Granholm
5. Ola Lejeby
6. Mattias Pirmann
7. Sven Linder
8. Bertil Sköld
9. Björn Bohlin
10. Björn Sundberg
11. Thomas Leijon
12. Antero Baburin
13. Per-Erik Öberg
14. Hans Bejhed
15. Johan de Bremond
16. Claes Nilsson
17. Dan Grönnå
18. Ulf Aronsson
19. Björn Pettersson
19. Jan Bohlin

Total
966
830
636
502
447
427
379
378
373
369
365
323
310
293
284
276
275
264
263
250

2011
149
131
75
100
53
28
39
63
40
132
57
–
52
40
102
23
48
42
49
31

Några förändringar av Torsdax är att
vänta inför 2012. Torsdaxfinalen kommer att genomföras näst sista torsdagen
i september med sista start ca 14:00.
Detta dels för att friställa helgtid för alla
medlemmar men framförallt för att
kunna kombinera finalen med middag i
klubbhuset. Det borde kunna bli en till-

2010
138
104
100
66
31
90
56
20
32
89
39
–
16
19
37
83
17
51
68
44

2009
125
172
86
68
79
124
110
79
59
75
45
175
103
64
45
48
31
68
35
52

2008
171
155
127
81
111
110
162
36
114
48
73
148
46
29
21
68
45
54
91
17

2007
198
112
151
69
152
75
11
102
35
10
106
–
93
72
79
32
93
44
20
48

2006
185
156
97
118
21
–
1
78
93
15
45
–
–
69
–
22
41
5
–
58

en Torsdax spelar från samma tee. Har
ni synpunkter på just detta hör gärna av
er.
Synpunkter på Torsdax i allmänhet
mottages tacksamt av bertil_skold@hotmail.com eller 076-7893346. ●
Bertil Sköld
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Kvalitet och kostnader
Tidigt i år stod det klart att vi tappar ca
0,5 mkr i intäkter i år pga att vi inte fullt
ut kunnat rekrytera nya medlemmar som
ersättning för de som slutat. Tappet är
för stort för att vi ska kunna spara in hela
differensen i år. Idag, innan säsongen är
slut, är det för tidigt att uppskatta årets
resultat, men en bedömning om helårsprognos kommer att lämnas på höstmötet.
Styrelsen ser med anledning av detta
över klubbens kostnader och hur vi på
smartast möjliga sätt kan bli effektivare.
Vi har alla, både anställda och ideella
krafter, under de sista åren arbetat med
att höja kvaliteten på vår anläggning. Vi
ska inte rasera den insatsen med att
bromsa oss framåt och sänka kvaliteten
eller låta något förfalla. På dagens lättrörliga golfmarknad är det viktigt att ha
en attraktiv golfupplevelse att erbjuda –
till nuvarande och blivande medlemmar,
till gäster, personal och företag. Däremot
letar vi efter sätt att öka kostnadseffektiviteten.
Våra totala kostnader på 12,5 mkr i
budget 2011 – fördelning:

En besparing vi genomför fr o m i höst är
att hålla säsongsöppet ca april – oktober,
d v s stänga lokalerna inklusive restaurangen vintertid. Undantag är kanslidelen som håller öppet som vanligt. På det
sparar vi stora värme- och elkostnader.
Säsongsöppet införs på försök och kommer att utvärderas om något år. Nye krögaren står för sin andel av rörliga driftkostnader.
En annan åtgärd är att dela resterande LUP i flera faser som vart och ett blir
separata beslut de närmaste åren. Åtskilliga klubbar har fallit på att de investerat
alltför kraftigt med höga fasta avskrivningskostnader som följd. Vi kommer att
föreslå ombyggnadsinvesteringar av kök
och restaurang i budget 2012 för att
klara hälsovårdskrav och för att få en
attraktivare restaurangmiljö. Resten av
behoven skjuter vi upp några år. T ex

behöver dyr direktverkande el bytas ut
mot andra energikällor, men den investeringen är inte nödvändig så länge vi håller säsongsöppet.
Styrelsen anser det viktigt att i stort
behålla nivån på bankostnaderna. En riktigt bra bana är vårt största värde som
golfklubb och vi är mån om att behålla
och vidareutveckla den rejäla standardförbättring som uppnåtts de senaste åren.
När det gäller övrig service ska vi vara
sparsamma utan att vara dumsnåla. Bra
service i reception, shop och kansli är en
viktig del för helhetsupplevelsen. Vi ser
över alla kostnadsslag och satsar på en
mix av gasa och bromsa för att vara konkurrenskraftiga på dagens golfmarknad.

Avskrivningar är den andel av tidigare års investeringar som kostnadsförs
varje år och inte går att påverka i efterhand. Räntorna har stigit på marknaden
senaste året och våra samtal med banken
denna höst ger vid handen att jordbruksmark detaljplanlagd för golfverksamhet
inte utgör en säkerhet som banken värderar särskilt högt.
Sammantaget anser vi att kvalitet är
viktigt men lika viktigt är att vara varsam
med klubbens pengar. Vi har en bra produkt vilket avspeglar sig i att vi är en av
de banor i Stockholm som har högst
beläggning. ●
För Styrelsen, Carina Kvarnemark
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Sollentuna Golfklubbs
framtida medlemsformer
och finansiering
Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt
god kvalitet på bana och service. Sedan
en tid har golfmarknaden i Sverige förändrats radikalt.
Traditionella golfklubbar har fått se
sina marknadsandelar vika för nya alternativa erbjudanden såsom Pay-and-play
och green-fee klubbar. Vi har fått se flera
klubbar i vår närhet få problem och
tvingats till förändringar i sin verksamhet och finansiering.
Sollentuna golfklubb har inte drabbats ekonomiskt på samma sätt som
många andra klubbar gjort, emellertid
har klubben under senare tid haft svårigheter att rekrytera medlemmar i den takt
vi budgeterat för och 2011 kommer
detta ge en viss negativ ekonomisk
påverkan på vårt resultat.

För att vår klubb inte skall hamna i
en liknande situation som andra klubbar
med höjda medlemsavgifter eller synbart
försämrad kvalitet på bana och service
föreslår styrelsen två åtgärder som syftar
till att underlätta framtida rekrytering av
nya medlemmar: slopande av inträdesavgiften samt en medlemslånenivå på
11.000 kronor för alla seniora medlemmar, istället som idag 20.000 kronor för
nya medlemmar.
Under året har styrelsen genomfört en
utredning av vilka medlems- och spelrättsformer som bäst passar vår verksamhet och hur vi i klubben långsiktigt
skall finansiera våra tillgångar. För att
därigenom fortsätta att trygga vår ekonomi.
Resultatet av denna utredning kommer att presenteras närmare på höstmö-

tet i november, likaså förslag till de förändringar som följer som ett resultat av
utredningen.
Eftersom förändringar kan upplevas
som kontroversiella och möjligen därmed svårare att ta ställning till vill styrelsen redan nu komplettera och utveckla
tidigare lämnad information om klubbens ekonomiska ställning och de fakta
som utredningen kunnat visa på.
Styrelsen vill igenom detta underlätta
för alla medlemmar att i god tid sätta sig
in i de viktiga framtidsfrågor som nu
aktualiseras. Därigenom vill styrelsen att
vi alla kan bli delaktiga i att fatta ett välgrundat och kollektivt beslut som ger
klubben goda möjligheter att fortsätta
verka som en stabil och trygg klubb med
den kvalitet och service som vi medlemmar efterfrågar. ●
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Utredningen om medlemsformer och
finansiering
Det finns två orsaker till att utredningen
kommit till stånd.
• De senaste åren har klubben haft allt
svårare att rekrytera nya medlemmar
som ersättning för de medlemmar som
lämnar klubben. Vår hittills stora kö har
inte gett oss det tillskott på nya medlemmar som vi efterfrågat. I år når klubben
inte intäktsbudget. Bortfallet från medlemsintäkter är ca 500.000 kronor. Styrelsen har därför velat gå till botten med
i vilken utsträckning klubbens medlemsformer och villkor kan anses vara tillräckligt konkurrenskraftiga.
• Vid höstmötet 2010 lämnades en
motion om medlemsformer, som förvisso avslogs men som ändå föranledde styrelsen att utlova en utredning om medlemsformer.
Utredningens mandat och upplägg
presenterades på vårmötet 2011.
Så har utredningen gjorts
Utredningen har baserats på en stor
informationsmängd. Olika källor som bedömts innehålla viktig information och
fakta har använts såsom:
– intervjuer med ett antal olika
medlemmar som kan sägas tillhöra
olika kategorier.
– flera utredningar från Svenska
golfförbundet om utvecklingen
av golfmarknaden i Sverige.
– diskussioner med omvärldsanalytiker
från Svenska golfförbundet.
– SoGKs medlemsenkät.

– medlemstatistik och finansiell
information för SoGK.
– feedback från klubbchef/kansli
avseende skäl och kommentarer till att
medlemmar slutar samt varför spelare
intresserade av SoGK inte väljer att bli
medlemmar.
Viktiga observationer från utredningen
Vår klubb har idag årliga avgifter som
ligger förhållandevis lågt i jämförelse
med liknande klubbar i vårt närområde.
Detta är något som uppskattas av våra
medlemmar.
Varje år slutar ett antal medlemmar.
Utvecklingen där mellan 75-100 seniormedlemmar slutar årligen ser ut att vara
stadigvarande. För att behålla klubbens
ekonomi i balans måste medlemsbortfallet varje år mötas av nyrekrytering av
medlemmar. Om vi inte lyckas med det
hamnar klubbens ekonomi i obalans där
vi inte längre kan garantera nuvarande
kvalitet och service. Vi kan inte heller
räkna med att kunna hålla en avgiftsnivå
som står sig i konkurrensen med liknande klubbar i vårt närområde.
Det är entydigt så att vår svårighet att
nyrekrytera medlemmar följer av att de
ekonomiska villkoren för nytt medlemskap fungerar som en barriär eller tröskel som gör att tillfrågade personer i
mycket stor grad väljer att inte bli medlemmar.
Den mest iögonfallande och kritiserade barriären mot medlemskap är inträdesavgiften på 6.000 kronor. Vissa pekar
på att detta uppfattas som en straffavgift
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vilket naturligtvis inte är någon vägvinnande strategi för att söka nya medlemmar.
Många pekar också på att inträdesavgiften i kombination med medlemslånet och årsavgiften (totalt ca 31.000 kr
för 2011) upplevs som en barriär som i
de flesta fall gör att valet om medlemskap faller ut till någon annan klubbs
fördel. Ett vanligt svar vi får är att den
intresserade själv börjar tveka till hur
mycket denne egentligen kommer hinna
att spela och om det är värt pengarna. Är
det dessutom fråga om en hel familj så
hamnar totalbeloppets storlek ännu mer
i blickpunkten. Många hänvisar direkt
till en jämförelse med våra grannklubbars erbjudanden. Våra nuvarande villkor är därmed en konkurrensnackdel i
sökandet av nya medlemmar.
Trots situationen med lediga platser
har klubben kunnat upprätthålla en ekonomi i balans och med en god likviditetsbuffert. Klubbens ekonomiska buffert må vara väl dimensionerad för normala resultatsvängningar, men inte för
återkommande underskott.
Någon vändning av problemet med
nyrekryteringen syns inte om vi behåller
vårt nuvarande erbjudande till nya medlemmar. Vi behöver därför vidta ordentliga åtgärder för att årets ekonomiska
underkott inte skall återupprepas framöver.
Klubben har en kö av intresserade,
dock inte till nuvarande villkor. Vårt
kansli får löpande spontana förfrågningar där intresset för vår klubb är stort. ●
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Så ska klubben rusta inför framtiden
Styrelsen har arbetat under hela året med
frågorna om nyrekryteringsproblemet
samt hur vi i en ökad konkurrens ska
kunna möta framtiden med en bibehållen verksamhet och en sund ekonomi.
De framtida utmaningar som kan förutses måste mötas med löpande anpassning efter förutsättningarna.
Följande fyra frågeställningar har analyserats särskilt:
a) Öka intäkter från andra verksamheter
såsom företagsgolf och greenfee?
b) Ytterligare intäktskällor som ännu
inte exploaterats?
c) Minska klubbens kostnader?
d) Öka intäkter från medlemmar?
(a) Att öka intäkterna från företagsgolf
och greenfee markant är ingen lätt väg.
Det kräver resurser i form av personalens ”sälj” och marknadsföring. Klubben har lyckats att hålla uppe nivån på
dessa intäktskällor samtidigt som vi ser
att företagsmarknaden i övrigt tappat
fart. De tider som är mest lättsålda och
kan ge oss ordentliga extra intäkter är de
tider som vi medlemmar helst vill hålla
för oss själva. All såld tid inkräktar på
vår tillgänglighet, ett förhållande som
våra medlemmar tydligt skickat signaler
om att styrelsen måste ta stor hänsyn till.
I de förslagen som framförts till styrelsen
ingår till och med att klubben skall avstå
helt från företagsintäkter. Våra nuvaran-

de företagsintäkter motsvarar mellan
800 - 1.000 kr per seniormedlem.
(b) Klubben analyserar kontinuerligt de
olika affärsidéer som förs fram i diskussioner med våra intressenter. Flera idéer
är förknippade med ett ekonomiskt risktagande eller med mångåriga ekonomiska
underskott innan en vinst skulle kunna
uppkomma. Många idéer skulle kunna
ge klubben vissa begränsade intäkter
men kräver samtidigt personalresurser
för att driva lyckosamt. Styrelsen har hittills valt att prioritera utvecklingen av
vår kärnverksamhet före att lägga svårbedömda resurser på potentiella nya
intäktskällor med osäkert resultat. Ett
lyckosamt undantag har dock varit att vi
valt att driva range och shop i egen regi.
(c) Klubben jobbar varje dag med att
öka kvaliteten i vårt erbjudande och
effektivisera de resurser som krävs. Inför
2012 har styrelsen haft specifikt fokus
på hur vi skall kunna hantera ett intäktsbortfall vid ett avskaffande av inträdesavgifterna. För att kunna uppnå en radikal besparingseffekt skulle klubben bli
tvungen att minska personalstyrkan.
Detta skulle dock slå direkt på vår service och på kvaliteten på banan. Styrelsen har i budgetarbetet sett ett överordnat mål; att behålla den service och kvalitet som vi nu har, inte minst för att
detta är en tydlig konkurrensfördel för
att behålla och nyrekrytera medlemmar.

(d) I det fall medlemmarna inte vill försämra tillgänglighet, service eller kvalitet
så behöver vi alla vara med att genom
våra avgifter täcka uppkomna intäktsbortfall. Om 1200 seniormedlemmar
med spelrätt ska dela på ett underkott på
exempelvis 100.000 kronor så behöver
vi öka avgiften med ca 85 kronor.
Underskottet för medlemsintäkter mot
budget 2011 är som nämnts ca 500.000
kronor. Detta underskott kvarstår tills
dess att vi klarat att nyrekrytera i tillräcklig grad om vi inte vill minska på
service och kvalitet. För tillfället är klubbens totala avgiftsnivå (5.300 kr för
seniorer) låg relativt andra jämförbara
klubbar. Denna nivå på avgiften är inte
ett hinder/barriär vid rekrytering. I det
fall avgifterna höjs för att täcka minskade antal medlemmar kan det förhållandet vändas i sin motsats vilket givetvis
motverkar möjligheten att söka nya
medlemmar.
Styrelsen ser ingen uppenbar risk i att
vi medlemmar inte skulle kunna klara av
de beslut som vi behöver fatta. Valmöjligheter finns i vår situation.
Styrelsen är också redo att i denna
process göra allt för att klubben ska
undvika att drabbas av en utveckling
som vi sett i andra klubbar men det kräver att vi medlemmar kan fatta väl
genomtänkta beslut om de förutsättningar som klubben skall verka inom. ●
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Styrelsens förslag inför 2012
Klubbens ekonomiska situation är god
idag. Vi ser dock en negativ effekt på
årets resultat på grund av att vi inte lyckas fylla lediga platser: Denna situation
måste vi givetvis hantera för att inte i ett
senare skede ska hamna i en sits där våra
valmöjligheter minskar eller att klubbens
stabila ekonomi riskeras.
Styrelsen ser uppenbara svårigheter
med att få någon stark effekt på nyrekryteringen med de olika alternativ som
redovisas i ovan avsnitt. Vi kan hantera
aktuella problem men vi behöver samtidigt gå till botten med grundfrågan, hur
ska vi långsiktigt kunna ersätta de medlemmar som slutar i klubben?
Den överlägset mest effektiva åtgärden som klubben kan vidta är att vi fattar de beslut som gör att vi får fart på
nyrekryteringen, något som skulle innebära att vi återtar kontrollen över våra
framtida budgetar på annat sätt än om vi
tvingas höja avgifter, får inskränkningar
av vår tillgänglighet eller vi får minska
på vår nuvarande service och kvalitet.
Enligt utredningens slutsats skulle detta
också vara ett beslut som innebär att vi
går till roten med problemet och att vi
sätter in insatserna på det ställe där det
får bäst effekt.
Förslaget går ut på att vi bör sänka de
inträdesbarriärer som vi kan konstatera
finns och att detta sker så långt det är
möjligt.
Styrelsen har lagt en budget 2012 som

bygger på att nyrekryteringsbehovet
återställs. Styrelsen anser inte att det
finns något bärande skäl att endast gå en
bit på vägen för att vänta och se. Det blir
tydligare mot våra potentiella nya medlemmar att göra en förändring nu och
inte sedan återkomma med ytterligare
justeringar som det kan spekuleras
omkring och som i sig kanske gör att
potentiella medlemmar avvaktar ytterligare ett år.
Förslaget har två delar:
• Slopa inträdesavgiften på 6.000 kronor.
Styrelsen anser att inträdesavgifter inte
rimmar väl med den nya golfmarknaden
samt att klubben inte har någon reell kö.
Avgiften infördes i en tid med helt andra
förutsättningar för att rekrytera nya
medlemmar än vad vi har idag. Att såsom det upplevs av många ”straffa” nya
medlemmar med en sådan avgift skapar
inga goda förutsättningar i rekryteringsarbetet. Vi bedömer inte att en inträdesavgift för klubben är konkurrenskraftig i
relation till jämförbara klubbar. Effekten
av detta behöver kompenseras med på
andra sätt i budgeten, både kostnadsinbesparingar och en mindre avgiftshöjning.
• En väsentlig minskning, så långt det är
möjligt, av medlemslånen från dagens
nivå 20.000 kronor. Den nya medlemslånenivån föreslås till 11.000 kronor, vilken skall gälla för samtliga seniora medlemmar.
Totalt har klubben ca 14 mkr i med-
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lemslån och ca 7 mkr i banklån. Medlemslånen utgör alltså klubbens viktigaste finansieringskälla.
I skrivande stund är klubbens upplåningsränta över 7%. Medlemslånen gör
att klubben sparar nästan 1.000.000
kronor årligen (7% på 14.000.000 kronor) tack vare medlemslånen. Fördelat
på 1200 seniormedlemmar med spelrätt
innebär denna inbesparing mer än 800
kronor i lägre årlig avgift än om klubben
skulle låna detta belopp från bank.
Idag är fördelningen av medlemslån i
klubben sådan att det finns ca 600 medlemmar som har 20.000 kr i medlemslån, ca 600 medlemmar som har 0 kr i
medlemslån och nästan 200 medlemmar
med lånebelopp däremellan (mestadels
10.000 kr).
Styrelsen har också diskuterat om
medlemslån är en lämplig finansieringskälla för klubben. Alternativ till detta är
olika former av aktie- eller andelslösningar, sådana lösningar som många
andra klubbar tvingats in på grund av
obalanser i deras ekonomi.
Styrelsen är enig i bedömningen att
medlemslån utgör en konkurrensfördel
jämfört med denna typ av klubbar.
Medlemmar som tecknar aktier står själva en risk att värdet på andelen faller på
andrahandsmarknaden och att medlemmen får tillbaka mycket mindre än vad
man betalade för andelen den dagen man
väljer att gå ur klubben.
Det finns flera exempel på klubbar
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där medlemmar konverterat eller betalat
in insatser som kort därefter tappat merparten av sitt värde. Medlemslån innebär
att medlemmen får tillbaka det belopp
som man en gång lånade ut till klubben.
Dessutom skulle rimligen alla medlemmar behöva betala in samma belopp till
klubbens eget kapital vid en konvertering från ideell förening till aktieklubb.
Målet att ta ned medlemslånen så lågt
som det är möjligt begränsas av att styrelsen inte anser att klubben ska öka
banklånen ytterligare, ej heller använda
klubbens kassa.
Att endast sänka lånen för nya medlemmar skulle få till följd att de nuvarande medlemmarna med 20.000 kronor
i lån genast skulle begära utträde ur
klubben och nyinträde till det lägre lånebeloppet.
De medlemmar som har 20.000 kronor i lån skall alltså ha samma lägre
lånenivå som de nya medlemmarna – det
innebär att klubben återbetalar del av
deras lån.
För att det skall vara möjligt, utan att
klubben måste ta ytterligare banklån,
måste de medlemmar som har lägre
lånebelopp än den nya nivån låna ut
motsvarande samlade belopp som de
med 20.000 kronor i lån får tillbaka.
Dessa två aspekter leder till slutsatsen
att samtliga seniora medlemmar skall
bidra med samma medlemslånebelopp.
Det beloppet är beräknat till 11.000 kr.
Det betyder att de som idag inte har

medlemslån skall bidra till klubben med
11.000 kronor och de som har 20.000
kronor i lån får en återbetalning med
9.000 kronor. Medlemmar med lägre lån
än 11.000 kronor bidrar med mellanskillnaden, t ex de med 10.000 kronor i
lån får betala in 1.000 kronor.
För att mildra effekten av att ca 600
medlemmar ska betala in 11.000 kronor
i lån så föreslår styrelsen att detta ska
ske över två år och att medlemmar som
ska få tillbaka pengar får det i takt med
att de nya lånebeloppen betalas in.
Det är viktigt att betona att förslaget
inte syftar till att tillföra klubben mer
pengar. Vår bedömning är att lånenivån
11.000 kronor har förutsättningar att
varken öka eller minska klubbens likviditet eller påverka klubbens banklånenivå på sikt.
En lånenivå som är lika för alla seniora medlemmar rimmar väl med föreningsprincipen. Sollentuna Golfklubb är
en klubb som inte har kommersiella
övergripande mål. Klubben har inga
ägare med olika andelar i klubbens värde. Samtliga medlemmar skall så långt
det är möjligt alltid behandlas lika vid
varje givet tillfälle och de som har
samma typ av spelrätt skall också ha
samma kostnader för sitt golfspelande.
Sammanfattning
Sollentuna golfklubb är en väl ansedd
golfklubb med erkänt god kvalitet på
såväl bana som service.

Klubbens unika geografiska läge utgör
ett starkt konkurrensmedel i medlemsrekryteringen. Presenterade förslag till
framtida investeringsplaner (LUP) syftar
också till att öka klubbens attraktionskraft än mer.
Emellertid har klubben under senare
tid sett svårigheter att rekrytera medlemmar i den takt vi finner önskvärt. Nuvarande inträdesvillkor sjösattes i en tid
då golfmarknaden såg annorlunda ut.
Idag utgör de ett allvarligt hinder i nyrekryteringen.
Om situationen med lediga platser
ignoreras av klubben gör styrelsen bedömningen att de negativa effekterna på
klubbens ekonomi kommer att leda till
en högre avgift än den som följer av en
ekonomi i balans där vi själva bättre kan
kontrollera våra intäkter och kostnader
beroende på den service och kvalitet vi
efterfrågar.
Styrelsens förslag om slopande av inträdesavgiften samt en medlemslånenivå
på 11.000 kronor för alla seniora medlemmar syftar att ge klubbledningen ett
kraftfullt verktyg att rekrytera nya medlemmar i den takt klubben beslutar om.
Förslaget syftar ytterst till att hålla tillbaka avgifterna och säkerställa den service och kvalitet som medlemmarna
efterfrågar. ●
För styrelsen, Peter Ekegårdh
Sollentuna Golfklubb
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Kallelse till Allmänt Höstmöte
tisdagen den 15 november 2011 kl 19.00
Aulan i Rudbecksskolan
(Malla Silfvestolpes väg 3, Sollentuna)
1.
2.
3.
4.
5.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
Under denna beslutspunkt ingår förslag till beslut om en ändring av medlemslånens storlek.
Styrelsens förslag innebär att samtliga seniora medlemmar ska ha ett lånebelopp om 11.000
kronor och att införandet sker under en övergångstid om 2 år. Modellen för genomförandet av
detta förslag är mer utförligt beskrivet i Skillingetrycket nr 4 och i de rosa sidorna som medföljer
detta nummer. Förslaget kommer även att beskrivas mer utförligt under höstmötet.
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
8. Övriga frågor.
Denna kallelse gäller samtliga familjemedlemmar som är medlemmar i Sollentuna Golfklubb.
Observera att Du enligt våra stadgar kan utöva Din rösträtt via ombud. Ombud får dock endast
företräda en medlem.
Verksamhetsplan med budgetförslag bifogas Skillingetryckets höstnummer och finns dessutom
tillsammans med styrelsens förslag samt i tid inkomna motioner med styrelsens yttrande
tillgänglig på klubbens kansli senast tisdagen den 8 november.
Handlingarna kommer också att finnas på vår hemsida. www.sollentunagk.se.
Vill Du ha handlingarna hemskickade kan Du ringa kansliet på telefon 08-594 709 95.
Observera att det under punkt 6 kommer att fattas beslut av större ekonomisk betydelse för klubben
och dess medlemmar.
Välkomna!
Sollentuna oktober 2011
Styrelsen
Inkomna motioner den 12 oktober 2011
Motion 1
Tidfrist för kallelse och motioner till allmänt möte.
Motion 2
Tidsbokning för juniorträningen på ”lördagar”.
Motion 3
Verksamhetsgrenar skall i möjligaste mån redovisas separat.
Motion 4:1 Återremittering av styrelsens förslag om medlemslån.
Motion 4:2 Medlemslån sänks till 11 000 kr utan in- eller återbetalning.
Motion 4:3 Två medlemslånsnivåer etableras 5.000 och 15.000 kr.
Motion 5
Uppdra åt styrelsen att utreda en organisation med
spelrätter/registrerat värdebevis.

Styrelsen föreslår att
motionen avslås
motionens princip tillstyrks
motionen tillstyrks
yrkandet avslås
yrkandet avslås
yrkandet avslås
motionen avslås
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VERKSAMHETSPLAN 2012

ALLMÄNT
Säsongen 2011 var det tänkt att en renovering och ombyggnad av restaurangen skulle bli klar. Nödvändiga ekonomiska beslut och avtalshinder med Entercater innebar en försening. Inför nästa säsong är
dessa frågetecken uträtade och klubbens investeringsbudget 2012 är
huvudsakligen inriktad på vår fastighet och uppgår till 2,8 miljoner
kronor för fastigheten och 0,8 miljoner för banan.
Budgeteringen av 2011 års verksamhet var lättare efter ett års erfarenhet med shop, range och tränare i egen regi. Förutom ett ekonomiskt överskott från dessa delar har vårt kansli utökat sin service till
våra medlemmar, framförallt genom större deltagande i förberedelser,
genomförande och uppföljning av klubbtävlingar.
Den förändrade golfmarknaden, som ibland felaktigt benämns som
en vikande golfkonjunktur, har i år påverkat klubbens intäkter negativt. Det budgeterade medlemsantalet har inte uppnåtts vilket beräknas resultera i ett intäktsbortfall på ca 500.000 kronor. Den utredning
om alternativa medlemsformer som höstmötet beslutade att styrelsen
skulle genomföra denna säsong har adresserat denna frågeställning.
Konklusionen från utredningen är att vår klubb framför allt har ekonomiska trösklar som gör det svårt att rekrytera nya medlemmar. För
att underlätta fortsatt medlemsrekrytering har styrelsen i sitt förslag
till budget för 2012 tagit bort inträdesavgiften och tagit fram ett förslag som innebär att klubbens medlemslån sänks till 11.000 kronor.
Förslaget om sänkt medlemslån bygger på att samtliga medlemmar (ej
junior) inom en period av 2 år har ett medlemslån på 11.000 kr. Det
innebär att ungefär hälften av medlemmarna betalar in pengar till
klubben och ungefär hälften får pengar tillbaka. Netto innebär förslaget att klubbens likviditet inte ökar vilket styrelsen bedömer som rimligt inom en överskådlig framtid.
På intäktssidan föreslår styrelsen en uppjustering av spelrättsavgiften för seniorer och juniorer med totalt 300 kronor. Denna höjning
orsakas huvudsakligen av det intäktsbortfall som slopandet av inträdesavgifter (budget 2011 var 450 kkr.) innebär. Övriga kostnadsökningar på grund av ökade räntekostnader, avskrivningar till följd av
LUP projektet och allmän inflation kompenseras med planerade
besparingar i våra kostnader med ca 5%.
Den ökade beläggningen och fortsatt hög kvalité på banan motiverar ytterligare höjning av greenfee-avgifterna kommande år varvid
”Röd avgång” samt avgiften för gäst till medlem kommer att höjas.
Därmed kalkylerar styrelsen med att antalet greenfee-ronder kommer
att sjunka men den totala intäkten att bli i stort sett densamma, d v s
ökad tillgänglighet för medlemmarna. Givetvis kommer klubben även
under säsongen aktivt förändra greenfee-avgifterna vid varje givet tillfälle baserat på banans kvalité och beläggning.
En mer detaljerad beskrivning av nästa års budget och en prognos
på 2011 års ekonomiska resultat presenteras på höstmötet och i Skillingetrycket.
MEDLEMMAR
Underskottet på medlemmar har inneburit en ökad aktivitet i vår
medlemsrekrytering under hela säsongen. Trots detta så har vi per den
12 oktober färre medlemmar jämfört med föregående år vid samma
tidpunkt.
Vår senior kö har 60 personer (271) och det totala antalet aktiva
medlemmar 1481 st. (1568). De senaste 7 åren har igenomsnitt 120
medmelemmar beslutat lämna klubben per år och inget tyder på att
denna trend kommer ändras inför nästa säsong. Styrelsens förslag till
åtgärder avseende ekonomiska trösklar vid nyrekrytering förväntas
underlätta rekrytering och ge ett nettotillskott på senior medlemmar
inför 2012. Målsättningen är att totala antalet aktiva medlemmar ska
kunna bibehållas i intervallet 1.500 stycken plus/minus 2%.

GOLFBANAN
Efter en tuff start på säsongen fick banan en magnifik avslutning. Den
kalla vintern satte djupa spår efter sig och banan var inte bra förrän
efter midsommar.
Projektet med att återställa greenbunkrar fortsätter i höst/vår med
hål 10, 11, 13, 17, och 18, vi räknar med att alla ska vara klara i maj
2012. Dräneringsarbeten som kommer att göras undervinter perioden
är framförallt på hål 7 och 11. Arbetsvägbygget utmed hål 6 vid korthålsbanan fortsätter. Vi kommer också att börja med uppgraderingen
av vårt pitch-område vid parkeringen, en ny vattenledning kommer att
dras in till området så vi kan bevattna ”fairways” i området.
Banpersonalen har under året bestått i 4 heltidsanställda och 3
säsongsanställda.
FASTIGHETER
Fastighetskommitten och LUP-gruppen som under 2009 koordinerade lokalutvecklingen i samverkan med styrelsen har jobbat intensivt
med steg 1 i vårt fastighetsprojekt under 2010.
Milt uttryckt har det blivit succé ur flera aspekter genom att integrera shop och kansli. Många uttrycker glädje och spontant – vad bra
det blev! Ett fantastiskt nav för hela klubben där vänliga ansikten i
receptionen möter båda golfare och andra besökare för att ge hjälp
och råd. Restaurangen har fått nytt golv lika det i shopen tack vara
inbrott och vattenskada som följd men framförallt blev det ett tillskott
av 60 nya matplatser genom det nya ute/innerummet som också skapar ett bättre möte mellan banan och servicefunktionerna.
Förhoppningsvis kommer vi också att leda vandringen från 9:an till
10:an just runt uterummet nästa säsong för att undvika trist transport
över vändplanen.
IDROTTSVERKSAMHETEN
Idrottsverksamheten inom SoGK har under 2011 genomförts i en
omfattning som tidigare år. Vecko- och helgtävlingar har fortsatt rönt
stort intresse. Deltagandet i ”Tisdax” för seniorer (herrar 55+ och
damer 50+) har under året ökat markant vilket är glädjande.
Samtidigt upplever vissa medlemmar, speciellt de som inte tävlar
alls eller lite, att möjligheten att komma ut på banan på attraktiv tid
är begränsad. Tävlingsverksamheten är naturligtvis en del av beläggningen och Idrottskommittén kommer därför inför 2012 att se över
hur tävlingar kan planeras bättre för att öka tillgängligheten för alla
medlemmar utan att minska utbudet av tävlingstillfällen.
Vissa tävlingar kan förläggas på veckotid utan att efterfrågan minskar. Det gäller t ex ”Damernas tjuv” som kommer att flyttas tillbaka
till den veckodag då den ursprungligen spelades nämligen onsdag före
Kristi Himmelfärdsdagen. Den kommer självfallet också att erbjuda
alla som vill deltagande. Onsdax- och Torsdaxfinalerna kommer att
spelas en onsdag respektive torsdag i september istället för en lördag
som i år. Klubbmästerskapen alla kategorier är också tävlingar som
tar mycket tid i anspråk och kan planeras bättre. Den nya tävlingen
för seriespelare, ”Seriescramblen”, kan också spelas en veckodag i
stället för på helgtid.
IK har inte för avsikt att reducera utbudet av tävlingar utan vill bara
hjälpa till att öka tillgängligheten för alla. De populära veckotävlingarna ”Tisdax”, ”Onsdax” och ”Torsdax” kommer att genomföras
som tidigare. Samma sak gäller helgtävlingar som ”Bollar på rymmen”, ”'Lilla Röda”, ”Cervera Trophy”, ”Två Generationer” och
”Finalrundan” som enligt nuvarande plan kommer att ligga fast i programmet. Någon eller några nya tävlingar kommer också att introduceras. Vissa av dem kommer att kombineras med efterföljande middag
för att stärka klubbkänslan.
Omfattningen av seriespel i distriktet diskuteras just nu livligt och
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kan komma att begränsas. Detta motsätter vi oss inom SoGK eftersom
vi tycker att seriespelet ger bra sammanhållning och trevligt kamratskap.
IK kommer under 2012 försöka bättre använda de nya könsneutrala utslagsplatserna (49, 54, 59 och 62) som vi införde 2011. Speciellt
i vardagstävlingar kommer vi att spela från fler utslagsplatser än under
2011.
Vi avser också att fortsätta vår säsongstävling ”Running Eclectic till
förmån för Världens Barn” som under 2011 blivit mycket populär och
bidragit stort till SVT's insamling.
JUNIORVERKSAMHETEN
Det övergripande målet för Juniorkommittén på Sollentuna GK är att
erbjuda en verksamhet för klubbens nuvarande och kommande juniorer där de kan utvecklas till duktiga golfspelare och goda kamrater. På
sikt är tanken att de juniorer vi utbildar framgångsrikt skall delta i tävlingar, både individuella och i lag, på högsta nivå.
Mål för 2012
– Att få med fler tjejer i vår verksamhet samt att se till att de som redan
är med stannar kvar och utvecklas.
– Att hålla kvar så många som möjligt av det juniorer som sedan
tidigare varit med i verksamheten.
– Att ytterligare stödja och utveckla de spelare som under 2011
framgångsrikt tävlat i olika Skandia tävlingar, d v s Skandia Tour
och Skandia Cup.
– Att få fler juniorer att delta i externa tävlingar.
– Att rekrytera och utbilda fler ledare.
– Att framställa en Juniorkalender där Juniorkommitténs hela
verksamhet finns med.
ELITVERKSAMHETEN
Vi kommer att fortsätta satsningen som började hösten 2010 för att få
upp även tjejelitlaget i elitserien (Dam-Lag-SM) om två år. Målsättningen som vi presenterade då var att elittjejerna, redan 2011, skulle
komma tillbaka i till division 1 vilket de klarade med glans. Vi har ett
gäng mycket motiverade tjejer som stomme för laget och hoppas naturligtvis att några av juniortjejerna vill satsa för att om ett par år kunna
konkurrera om platserna.
Herrlaget ska 2012 återigen vara moget för att slåss i toppen i LagSM. De två juniorer som fått prova på hetluften är säkert mogna att
kunna ta plats i laget. Vi hoppas också att Niklas Bergström, som vann
KM och var 7:a på DM, kommer att slåss för en plats i laget.
Målsättningen är att vi återigen får med en spelare på Europatouren,
och gärna två som spelar på Nordea Tour.
Juniorerna borde vara mogna att ta sig vidare från Junior-Lag-SMkvalet.
Den nya styrkelokalen i gamla shophuset kommer att innebära att
våra elitspelare kan utföra mer av sin fysträning på klubben framöver.
Det innebär också att vi får en ännu tätare kontakt mellan spelarna och
våra tränare. Vi hoppas att träningslokalen och de nyrenoverade
omklädningsrummen med bastumöjligheter blir en naturlig samlingspunkt även på icke säsongstid.
Mål för 2012
– att herrlaget åter är med i toppen på Lag-SM igen
– att damlaget utvecklas vidare och hamnar i toppen av div. 1.
– att minst en spelare klarar Europatourkvalet.
– att juniorerna placerar sig i Junior lag-SM.
– att våra spelare finns med högt upp i resultatlistorna 2012.

BUDGETKOMMENTARER
Inför 2012 har styrelsen fler aspekter än vanligt att ta hänsyn till i arbetet med budgetförslaget. Årets intäktsbortfall indikerande osäkrare
medlemsflöden, hur en eventuell lågkonjunktur slår mot golfen, hur vi
ska hålla anläggningen och vårt erbjudande på en attraktiv nivå för
medlemmar och gäster, befintliga som nya. Budgeten är gjord från följande utgångspunkter:
– Inträdesavgifterna för nya medlemmar kan inte vara kvar.
– Vi bör behålla kvalitetsnivån på anläggning och service och därmed
oförändrad personalnivå.
– Vi utgår från att nya inträdesformer gör att vi kan hålla uppe
medlemsantalet.
– Vi behöver se över kostnadssidan. Ett generellt besparingsmål på
5% har satts.
En betydande besparing är att på prov gå över till säsongsöppet och
minska värme- och elanvändningen i fastigheten vintertid. Det kommer
att ge full effekt från hösten 2012, eftersom ombyggnadsarbete pågår
nu i vinter.
Vidare ger avtalet med nye krögaren ersättning för de energikostnader köket förbrukar istället för en fast månadshyra, en ekonomiskt
fördelaktigare lösning för oss klubben.
Banans nivå ska upprätthållas och merparten kostnader är hänförliga till just driftkostnader.
Kansli/klubbledning synes öka, men beror på att 2011 års budget
saknade en avtalsenlig kostnad som nu finns med.
Styrelsen förordar bibehållna servicenivåer och öppettider. Avskrivningar ökar beroende på investering i LUP2 och bana. Räntekostnader
speglar högre marknadsräntor.
Intäkter är som alltid svårbedömda. Företagsgolf och greenfee är
viktiga intäktskällor för att hålla nere årsavgifterna, och bedöms kunna
ge samma nivå nästa år. De nya verksamheterna range, shop och tränare ska kunna ge intäkter i samma nivå som i år eller bättre. Inträdesavgifterna är borttagna ur budgeten, för de bedöms omöjliga att ta ut
på dagens golfmarknad.
Årsavgifter för medlemmar föreslås öka för att finansiera borttagna inträdesavgifter och avskrivningar föranledda av LUP-investering i
restaurangen.
Sammantaget når vi ett nollresultat, förutsatt att vi kan rekrytera
nya medlemmar istället för de som slutar och att vi hushållar väl med
kostnaderna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL AVGIFTER OCH MEDLEMSLÅN
2012
Kategori
Spelrättsavgift
Medlemsavgift
Total
Full avgift
4.600
1.000
5.600
Vardagsavgift
3.500
1.000
4.500
Junior stor
1.800
1.000
2.800
Junior liten
800
1.000
1.800
Senior vilande
0
1.000
1.000
Junior vilande
0
500
500

Inträdesavgift för samtliga medlemskategorier tas bort.
Medlemslån 11.000 kr för samtliga aktiva seniormedlemmar.
Under 2012 och 2013 föreslås att denna förändring genomförs så att
alla seniormedlemmar har bidragit med samma kapitalinsats i form av
medlemslån.

4
SOLLENTUNA GOLFKLUBB RESULTATBUDGET 2012 (TKR)
Budget 2011

Budget 2012

1 700
5 060
450
1 700
900
250
220
550
800
300
850

1 700
5 200
0
1 750
950
300
0
500
730
350
1050

12 780

12 530

0
3 950
50
1 400
1 450
2 000
350
50
80
5
70
400
550
350

50
3 850
65
1 450
950
2 200
350
40
75
0
65
380
350
350

10 705

10 175

Resultat före kapitalkostnader

2 075

2 355

Avskrivningar
Räntekostnader (netto)

1 550
350

1 770
500

175

85

Banan
Fastigheter

797
1 047

780
3000

Totala investeringar

1 844

3780

Medlemsavgifter
Spelrättsavgifter
Inträdesavgifter
Greenfee
Sponsorer, reklam
Företagsgolf
Hyra restaurang eller egen drift
Golfbilar/vagnar/skåp/kö/övrigt
Range
Tränare
Shop
Summa intäkter
Utbildning
Banan
Sponsorer
Tränare, Shop, Range
Fastigheter
Kansli, Klubbledning
Övrigt gemensamt
Styrelse
Idrottskommittén
Medlemskommittén
Juniorkommittén
Elitkommittén
Information
SGF/SGDF
Summa kostnader

Resultat

INVESTERINGSBUDGET 2012 (TKR)
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Frågor och svar om SoGKs
framtida medlemsformer
och finansiering
Varför föreslår styrelsen att det ska
ske förändringar i medlemslånen?

Är det en extra avgift som nu
styrelsen föreslår?

tidigare.

Vi som klubb har upplevt allt större svårigheter att rekrytera nya medlemmar
som ersättning för de medlemmar som
slutar i klubben, trots att vi till och med
har en kö till klubben. Den främsta
anledningen till denna utveckling är att
de ekonomiska villkoren för medlemskap inte upplevs vara tillräckligt attraktiva i jämförelse med andra medlemsalternativ i andra klubbar. Om vi inte vidtar ordentliga åtgärder för att göra dessa
villkor mer attraktiva så ser vi en risk för
framtida ökade avgifter och/eller besparingar som slår mot den service och kvalitet som vi har idag.
Styrelsen har därför sett det som viktigt att medlemmarna fattar beslut som
gör att vi reducerar dessa trösklar så
långt det är möjligt med bibehållen
balans i klubbens ekonomi.
Ytterst syftar förslaget därmed till att
hålla tillbaka avgiftsökningar och säkerställa den service och kvalitet som medlemmarna efterfrågar.

Nej, det är ett medlemslån där pengarna
återbetalas när medlemmen utträder.

Varför behöver klubben medlemslån
överhuvudtaget? Kan klubben inte
låna hela summan i bank?

Hur mycket ska jag låna ut enligt
förslaget?

Klubbens nuvarande totala upplåning
från medlemmar (medlemslån) är ca 14
mkr. Medlemslånen gör att vi kan hålla
nere de årliga avgifterna med ett väsentligt belopp.
Om klubben skulle kunna ta upp ett
banklån på 14 mkr till exempelvis 6%
ränta och en avbetalningsplan över 20
år, så skulle de årliga avgifterna för medlemmarna öka med över 1.200 kr, med
nuvarande antal seniormedlemmar. Klubbens nuvarande bankränta är 7%.
En avgiftsökning av denna storlek
skulle vara motverkande det yttersta syftet med förslaget att kunna erbjuda
attraktiva ekonomiska villkor för medlemskap.

Förslaget bygger på en kalkyl över klubbens lånebehov så långt vi kan överblicka. Enligt denna kalkyl motsvarar
klubbens lånebehov ungefär 11.000 kr
per seniormedlem med ett bibehållande
av nuvarande antal seniormedlemmar.
Detta innebär att seniormedlem som
inte har något medlemslån ska låna ut
11.000 kr och att en seniormedlem som
idag har ett medlemslån på 20.000 kr
kommer att få en återbetalning om
9.000 kr från klubben. Medlemmar med
eventuella andra medlemslån får en justering upp till eller ner till 11.000 kr.

Får jag någon ränta på det belopp
som klubben vill låna av mig?
Nej, klubben vill låna pengarna räntefritt, precis som gällt för alla medlemslån

Ger klubben någon säkerhet på det lån
jag föreslås ge klubben?
Nej, klubben har ingen möjlighet att
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lämna en formell säkerhet på medlemslånen.
Klubben har sedan vi införde systemet
med medlemslån återbetalt medlemslån
till de medlemmar som lämnat klubben
och som haft lån. För att klubben långsiktigt skall kunna återbetala medlemslån till medlemmar som lämnar klubben
gäller att vi också fortsättningsvis kan ha
en stabil ekonomi. Avgörande för att säkerställa klubbens ekonomi är att vi kan
nyrekrytera medlemmar då gamla slutar.
En stabil utveckling av klubbens ekonomi, bibehållande av en bra anläggning
samt ett erbjudande av attraktiva villkor
för medlemskap ger oss möjlighet att
nyrekrytera i den takt som medlemmar
lämnar klubben. Detta skapar en trygghet där klubben kan återbetala lån till de
medlemmar som utträder.

Kan klubben gå i konkurs?
Vad händer då med medlemslånen?
En konkurs är en extrem företeelse som
drabbat vissa klubbar med stora problem med exempelvis dyra investeringar
eller kraftigt och plötsligt vikande medlemsunderlag. Klubbens situation uppvisar inte några sådana tendenser.
En konkurs aktualiseras dessutom

endast om vi medlemmar inte gemensamt klarar att fatta väl genomtänkta
beslut där vi långsiktigt anpassar kostnader mot de intäkter vi kan förutse. Ett
medlemslån är inte en prioriterad fordran i en konkurs och det finns i en konkurs alltid en risk för att konkursboet
inte klarar av att betala tillbaka hela
medlemslånet.

Har klubben en dålig ekonomi som
nu gör att styrelsen föreslår att medlemmar utan tidigare lån, nu ska låna
ut pengar till klubben?
Klubben har inte dålig ekonomi.
Tvärtom förslaget är förebyggande och
syftar till att säkerställa att klubbens
ekonomi i framtiden kan fortsätta att
hållas i balans. För att detta ska vara
möjligt vill styrelsen göra vårt medlemserbjudande mer attraktivt, bland annat
genom sänka medlemslånen för framtida
nya medlemmar till lägsta möjliga
belopp och därigenom få fart på nyrekryteringen. Därtill ser styrelsen en positiv effekt där vi underlättar övergången
från junior till senior.
De pengar som kommer in från de
medlemmar som tidigare inte haft något
medlemslån kommer att användas till att

återbetala del av medlemslån för de medlemmar som idag har 20.000 kr i lån.

Varför har styrelsen föreslagit just
11.000 kr?
Syftet med förslaget är inte att tillföra
klubben mer pengar. Förslaget bygger på
en kalkyl över klubbens lånebehov så
långt vi kan överblicka. Enligt denna
kalkyl motsvarar klubbens lånebehov ca
11.000 kr per seniormedlem med ett
bibehållande av nuvarande antal seniormedlemmar.
Om klubbens lånebehov varit lägre
hade givetvis förslaget på nytt medlemslån satts lägre. De pengar som finns i
klubben skall ha en tydlig användning i
vår verksamhet och i att bygga en bra
anläggning.

Klubbens ser ut att ha en stor kassa.
Kan vi inte använda dessa medel för
att återbetala del av lånen?
Med nuvarande osäkerheter i rekryteringsläget där vi under ett par år har haft
plats för fler medlemmar samt med det
investeringsbehov som finns i klubbhuset så behöver vi ha en buffert av kontanta medel. Vi bedömer att nuvarande
kassa är i balans med vårt behov.
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Kan klubben inte låna från banken de
pengar som medlemmar utan tidigare
lån nu ska betala in?
En golfklubb med våra förutsättningar
har ingen möjlighet att få en sådan stor
med över 600 kr per seniormedlem med
spelrätt.
En sådan avgiftsökning skulle dessutom vara motverkande yttersta syftet med
förslaget att hålla tillbaka avgiftsökningar samt att kunna erbjuda attraktiva
ekonomiska villkor för medlemskap.

Vad händer om medlemmarna på höstmötet beslutar att avslå styrelsens
kommande förslag?
Då faller ett av de viktigaste syftena med
förslaget och vi bibehåller nuvarande
medlemslånemodell i klubben där lånenivån för nya medlemmar även fortsättningsvis blir 20.000 kr.
Om styrelsens bedömningar är riktiga
kan detta leda till att klubben misslyckas
med att få fart på nyrekryteringen för
säsongen 2012. I detta fall är risken
överhängande för att årets budget behöver revideras på vårmötet för att inte
redovisa ett större underskott 2012.

Kan en medlem som varit med länge
i klubben och genom sina medlemsavgifter och andra insatser, bidragit
till att bygga klubbens värden, på

något sätt tillgodoräkna sig detta,
innan vi bestämmer ett lånebelopp
för de medlemmar som hittills inte
haft något medlemslån?
Klubben är en ideell förening utan ägare.
Enskild medlem kan inte tillgodoräkna
sig en del av värdet i klubbens ekonomi.
För att enskild medlem eller medlemsgrupp skall kunna tillgodoräkna sig
någon form av värde måste klubben
ombildas till ett bolag där spelrättsformen övergår från medlemskap i en ideell
förening till ett ägande i en bolagskonstruktion.

Kan vi inte bara sänka lånen för nya
medlemmar?
Det är inte en framkomlig väg eftersom
vi då riskerar att alla medlemmar med
20.000 kr i lån söker utträde och sedan
direkt nyinträde på den nya lånenivån
11.000 kr.
De stora återbetalningskraven som
följer av detta skulle skapa ett hål i klubbens ekonomi på upp till 5-6 mkr vilket
skulle kunna äventyra hela klubbens existens.

Om förslaget godkänns av höstmötet,
ska jag som medlem utan medlemslån
betala in 11.000 kr redan den 1 januari 2012?
Nej, förslaget kommer att utformas så

21

att de medlemslån som ska betalas in till
klubben görs i två omgångar. En summa
2012 och en 2013. Medlemmar som ska
få tillbaka 9.000 kr kommer at få detta i
takt med att klubben får in de nya medlemslånen. Närmare information om hur
detta ska gå till kommer inför mötet.

Kan en medlem med medlemslån på
20.000 kr snabbt söka utträde och
sedan direkt inträde för att få tillbaka
pengarna snabbare än över 2 år?
Enligt villkoren för reverslånen så är
klubben skyldig att återbetala lån för
utträdande medlem inom 12 månader
från utträdet.
Om klubbens medlemmar godkänner
förslaget i november kan medlemslån för
utträdande medlem komma att betalas
åter i november 2012.
Ett inträde i klubben kräver att anmälan till kön först görs. Medlem kan inte
stå i kön. Det finns därmed ingen möjlighet att få tillbaka sitt lån på 20.000 kr
och återinträda till 11.000 kr, snabbare
än om medlemmen kvarstår i två år.
Medlem som slutar helt kommer att få
tillbaka sina lån enligt villkoren på lånereversen. ●
För styrelsen, Roger Lindgren
Sollentuna Golfklubb
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Jimmy Nygren – vår nye krögare
Efter många år som krögare på Sollentuna Golfklubb avslutade Entercater AB
den 1 oktober sin restaurangverksamhet
på klubben. Vi tackar Leif och Madde
Melin samt deras personal för alla år vi
haft tillsammans. Med dem bakom disken har restaurangen varit fylld av lunchgäster, inte bara från klubben utan också
från företagen i Sollentuna. Vi tackar
dem också för alla festliga kommittémiddagar. Vi önskar dem lycka till med
deras framtida verksamhet.
Vår nye krögare heter Jimmy Nygren.
Han är 35 år, bor i Årsta i södra Stockholm, är singel och har två barn, sex och

tre år gamla. På golfsidan är han medlem
i Brollsta GK och har 4 i hcp. Hans bakgrund som kock är bl a från Operakällaren och Melanders Fisk. Sedan
1998 driver han sin egen verksamhet
inom restaurangbranschen varav de
senast nio åren på Brollsta Golfklubb.
Har ni några frågor till Jimmy eller
vill ni veta hur han anser att er restaurang på klubben ska drivas är ni välkomna att ringa eller maila till honom,
telefon 073-984 09 04 eller e-mail:
jimmy@nygrenscatering.se ●
Styrelsen

Åtta hole-in ones på SoGK 2011
Åtta hole-in-ones gjordes på vår bana
och rapporterades in under 2011. Grattis!
• Thomas Leijon, hål 2, 16 juli.
• Kjell Svensson, hål 5, 3 augusti.
• Sylvia Aronsson, hål 14, 4 augusti.
• Erik Mattila (Tjusta GK), hål 14, 18 aug.
• Marianne Lindström, hål 2, 27 aug.

Info om rösträtt
och röstning
via ombud

FULLMAKT
Fullmaktsgivaren
Namn

Postutdelningsadress

För att det inte skall uppstå missförstånd om utformning och giltighet av
eventuella fullmakter vid kommande
Höstmöte finns här intill ett förslag på
nödvändiga uppgifter att ta med vid
upprättande av en fullmakt.
Info om rösträtt och röstning via
ombud: Enligt Sollentuna Golfklubbs
stadgar §17 har medlem (även medlem
med vilande spelrätt) rösträtt på medlemsmöte från det år medlemmen fyller
15 år. Rösträtten är personlig och förutsätter att medlemmen under året fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot
klubben.
Rösträtten får utövas genom ombud.
Ombud skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt och ombudet får endast
företräda en (1) medlem och skall själv
vara medlem i föreningen. ●
Styrelsen

• Petra Stubbing, hål 2, 9 september.
• Lars Arnesson, hål 5, 22 september.
• Pia Olsen (Täby GK). hål 5, 4 oktober.
För att få din Hole-in-one uppmärksammad här i Skillingetrycket är det viktigt
att du själv registrerar din HIO på
www.hioklubben.se ●

Golf-id

Postnr

Ort

Fullmäktigen
Namn

Postutdelningsadress

Golf-id

Postnr

Ort

Härmed befullmäktigar jag, Fullmaktsgivaren, Fullmäktigen att för min
räkning vidta följande åtgärder:
• Vid Allmänt Höstmöte i Sollentuna Golfklubb den 15 november 2011
företräda mig vid röstning i de frågor där omröstning ska ske.
Fullmakten upphör att gälla när den återkallas, dock senast den 15
november 2011.
Ort

Datum

Fullmaktsgivarens namnteckning

Namnförtydligande
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KM SoGK 2011
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KM D50
Gunilla
Andersson

Under året genomfördes inte mindre än 13 klubbmästerskap.
Segrarna presenteras med bild nedan.
KM Flickor och KM D 70 blev dessvärre inställda. ●
Bertil Sköld, Idrottskommittén, 076-789 33 46

KM Damer
Sahra
Schylander

KM D60
Karin
Helander

KM Herrar
Nicklas
Bergström

KM Pojkar
Fredrik
Antholm

KM H35
Thomas
Forsell

KM H45
Stefan
Gustafsson

KM Damer
Foursome
Åsa Bräster &
Carina
Kvarnemark

KM Herrar
Foursome
Max Nilsson
& Joakim
Lennred

KM H55
Lars-Göran
Larsson

KM H65
Ulf
Aronsson

KM D22
Carina
Kvarnemark

KM H75
Jan-Anders
Christiernin
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Hur lyckades vi
i seriespelet 2011?

Herrar – Slag

Under året hade vi 14 serielag i matchspelet och 4 lag i slagspelet. I herrar
match vann vi två serier, H35 och H65, i
damer match en vinst, D22, och i slag en
vinst nämligen H75. Övriga lag hade

varierande framgångar. Komplett lista
över slutresultatet ser ni nedan. Dessutom får ni här en rapport från respektive lagledare.

Damer – Match

Herrar – Match

D22 - Divison 3 A
Sollentuna GK 1
Nacka GK
Mälarö GK Skytteholm
Botkyrka GK

Plac.
1
2
3
4

H35 - Divison 3 C
Sollentuna GK 1
Ingarö GK 2
Kungsängen GC
Salems GK

Plac.
1
2
3
4

D22 - Division 4 A
Österåkers GK 2
Sollentuna GK 2
Kyssinge Golf

Plac.
1
2
3

D50 - Division 2 A
Ullna GC 1
Stockholms GK
Sollentuna GK 1
Djursholms GK

Plac.
1
2
3
4

H35 - Division 4 A
Djursholms GK
Huvudstadens GK
Sollentuna GK 2
AIK Golf

Plac.
1
2
3
4

D50 - Division 4 B
Huvudstadens GK 1
Kungl. Drottningholms GK 2
Sollentuna GK 2
Rosenkälla GK

Plac.
1
2
3
4

H45 - Division 1
Kungl. Drottningholms GK 1
Ullna GC 1
Haninge GK 1
Sollentuna GK 1

Plac.
1
2
3
4

D60 - Division 1
Täby GK 1
Sollentuna GK 1
Djursholms GK 1
Nynäshamns GK 1

Plac.
1
2
3
4

H45 - Division 5 A
Kungl. Drottningholms GK 2
Ingarö GK 2
Sollentuna GK 3
AIK Golf

Plac.
1
2
3
4

H45 - Division 5 E
Huvudstadens GK 2
Ågesta GK 3
Sollentuna GK 2

Plac.
1
2
3

D60 - Division 3 D
Djursholms GK 2
Viksjö GK 1
Sollentuna GK 2
Vallentuna GK

Plac.
1
2
3
4

H55 - Division 4 C
Brollsta GK
Djursholms GK
Sollentuna GK
Ingarö GK 2

Plac.
1
2
3
4

D70 - Division 3 B
Haninge GK
Sollentuna GK
Waxholms GK

Plac.
1
2
3

H65 - Division 4 C
Sollentuna GK
Saltsjöbadens GK 3
Björkhagens GK

Plac.
1
2
3

H55 - Divison 1
Wermdö GK
Stockholms GK
Sollentuna GK
Saltsjöbadens GK 1
Lidingö GK
Ågesta GK
Wäsby GK 1
Ulriksdals GK
Täby GK
Bro-Bålsta GK 1
Waxholms GK 1
Österåkers GK 1

Slag
926
950
951
961
965
981
1015
1018
1020
1020
1029
1042

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

H65 - Division 1
Ågesta GK 1
Saltsjöbadens GK 1
Österåkers GK 1
Wäsby GK 1
K. Drottningholms GK
Djursholms GK
Viksjö GK 1
Sollentuna GK 1
Stockholms GK
Täby GK 1
Lidingö GK
HaningeStrand GK

Slag
987
997
1000
1015
1023
1031
1035
1040
1041
1042
1077
1130

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

H65 - Division 2
Österåkers GK 2
Salems GK 1
Waxholms GK
Bro-Bålsta GK 1
Åkersberga GK 1
Sollentuna GK 2
Österhaninge GK 1
Viksjö GK 2
Ingarö GK 1
Ågesta GK 2
Botkyrka GK 1
Troxhammar GK 1

Slag
1037
1042
1061
1066
1073
1085
1093
1096
1098
1100
1107
1125

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

H75 - Division 1
Sollentuna GK
Troxhammar GK 1
Djursholms GK
K. Drottningholms GK
Täby GK 1
Viksjö GK 1
Ingarö GK 1
Lidingö GK 1
Ågesta GK 1
Stockholms GK
Lindö GK 1
Österhaninge GK

Slag
998
1041
1041
1942
1043
1049
1059
1078
1094
1111
1130
1134

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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D22
Det är fantastiskt kul att coacha våra två
D22-lag. Gänget har en härlig lagkänsla
och kämpaglöd och förutom seriespel så
har vi sett till att klubbens olika KM har
haft rekorddeltagande.
Lag 1 stupade på målsnöret förra året
och hade nu bestämt sig för att i år skulle inget stoppa oss. Botkyrka, Nacka och
Mälarö var de lag vi skulle möta i årets
div 3A. Efter de 3 första omgångarna
hade vi bara tappat 1 poäng och inför
juli-uppehållet hade vi en betryggande
ledning över Mälarö. Men det var inte
riktigt klart förrän näst sista omgången
då vi slog Botkyrka med 4-0 och därmed
säkrade vinsten. Nu väntar div 2 nästa år.
Lag 2 fick en tuffare utmaning i div
4A. Österåker lag 2 och Kyssinge stod
för motståndet. Alla gav järnet och gjorde allt för att försöka vinna, men Österåker blev för svåra. Laget slutade på en
hedrande andraplats, en plats bättre än
förra året. Så nu är det bara att ladda om
inför nästasäsong.
I lag 1 spelade: Erika Lundberg, Lina
Björklund, Pernilla Beijner, Kristina
Schölin, Petra Stubbing, Åsa Bräster,
Carina Kvarnemark, Kristin Wågström,
Maria Danielsson och Ulrica Hellström.
Tack också till Gunilla Andersson och
Ewa Nilsson från D50 och Ingrid och
Carina från lag 2 som hjälpte till att
bidra till vinsterna för lag 1.
I lag 2 spelade: Åsa BergmanMålbäck, Annikki Schaeferdiek, Tina
Larsson, Ingrid Rolfsson, Camilla Pettersson-Granath, Kristina Magnell, AnnCharlotte Eriksson och Carina Hellströmer.
/Lagledarna Kristina Schölin & Carina
Hellströmer D22-1 och D22-2
D50
Som ny lagledare för D50 lag 1 fick jag
en rejäl utmaning att coacha laget denna
säsong. Ullna, Stockholms GK och Djursholm stod för motståndet i div 2A. Alla i
laget visade en härlig laganda, kämpaglöd och peppade varandra under matcherna så att vi lyckades spela jämt med
Ullna och Djursholm, men Stockholms
GK blev för tufft, med flera gamla landslagsspelare i laget. Vi slutade som 3:a.
Tyvärr åker två lag ner, så det blir div 3
nästa år. Nu laddar vi om inför nästa
säsong för nu är det dags att vinna igen.
Även D50-tjejerna bidrog stort till att
klubbens olika KM har haft rekorddeltagande.
I D50 lag 1 spelade: Marie Lienzén-

Gustavsson, Ewa Nilsson, Gunilla Andersson, Kristina Schölin, Lena Johansson,
Lena Vågberg, Birgitta Steffensen och
Monica Björkman.
/Lagledare Kristina Schölin D50-1
För D50 lag 2 har i år Helene, Anette.
Marie C, Yvonne, Marie G och jag kämpat mot trevliga motståndare. Huvudstaden vann vår division rättvist, så det
är bara att gratulera. Allt runt seriespelet
har fungerat bra. Vår bana, reception
och restaurang har skött sig så bra!
Det enda snopna med bortamatcherna är när vi skulle spela mot Rosenkälla,
för där fanns ingen range att värma upp
på och deras klubbhus var nog det minimalaste vi sett. Damerna bjöd oss på
kaffe där sen, så det kompenserade.
Riktar ett tack till tjejerna som ställde upp på Mälarö mot Drottningholm.
Det var svårt att få ihop ett lag när alla
precis börjat jobba efter semestern.
/Lagledare Gunilla Sandberg D50-2
D60
Eftersom vi var så duktiga 2010, flyttades vi upp i Div1, och fick därmed möta
betydligt skarpare motstånd. Men vi har
gjort det förut... Vi åker upp och ner
mellan Div 1 och 2 vartannat år ungefär.
Men i år stannade vi kvar i Div 1 och
kan därmed konstatera att damerna från
Sollentuna är duktiga spelare i vanliga
fall och speciellt duktiga i matchspel!
Våra motspelare i år var Täby,
Nynäshamn och Djursholm. Täby vann
(som vanligt) och Sollentuna blev 2:a,
Djursholm 3:a och Nynäshamn 4:a.
De flitigaste spelarna i laget har varit
Marianne Waldemarsson, Gerd Nilsson,
Karin Helander och Gunilla Zetterlund.
Lissi Lauren, Yvonne Ringblom och
reserverna Barbro Andersson och Anita
Astner skall också ha en eloge för sina
insatser. Ibland kan det vara svårt att få
ihop ett lag på fyra personer trots att
åtta damer har godkänt att vara med i
matchspelet under säsongen. Jag har
därför vid tre tillfällen nödgats ta in
reserver, vilket jag inte tycker är motiverat med tanke på att spelschemat sänds
ut i början av säsongen och det finns god
tid att reservera dessa tider.
Jag är emellertid jätteglad och stolt
över Sollentunadamerna, D60 i Div1,
och jag hoppas att de kommer att delta
även kommande år.
/Lagledare Kerstin Anderson D60-1
Klippan i lag 2 har varit Rigmor
Malm, hon har vunnit alla sina matcher!
Vi andra har kämpat på så gott vi kun-
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nat och blandat vinst med förlust. Vi får
vara nöjda med placeringen eftersom
den nya divisionsindelningen bara verkar funka på papperet. Lena Lindroth
med drygt 20 i hcp stretade emot i 15 hål
när hon mötte en spelare med 13!
Annars har vi haft väldigt trevligt, med
bra uppbackning från restaurangen.
Räkmackan som klubben bjuder på
betyder mycket för den sociala gemenskapen både för oss i laget och mellan
olika klubbar.
/Lagledare Barbro Andersson D60-2
D70
I år var det första året som Sollentuna
golfklubb anmälde ett lag till D70 i
Stockholmsregionen.
Det var totalt 14 D70-lag indelade i
3 divisioner. Vi blev placerade i division
3 B. I vår division mötte vi Haninge GK
och Waxholms GK. Vi spelade en hemmamatch och en bortamatch mot båda
lagen.Det blev alltså totalt fyra matcher,
som spelades av varje lag.
Inför sista matchen, som spelades
mellan Hanninge GK och Waxholms GK
låg Sollentuna och Haninge delad etta
med 6,5 poäng. Om Waxholm och
Haninge hade delat matchen och fått 2
poäng var hade Sollentuna och Haninge
kommit på samma poäng 8,5.
Sollentuna hade då vunnit serien eftersom vi vunnit våra matcher mot
Haninge. Nu blev det inte så. Haninge
vann över Waxholm med 3-1. Vi blir
kvar i division 3 B nästa år.
Det har varit trevliga möten och framför allt har damerna från Waxholm och
Haninge uppskattat att Sollentuna GK
bjudit på så god mat efter avslutat spel.
Sollentunas golfrestaurang fick mycket
beröm.
De som har spelat i vårt lag är: Anita
Astner, Kerstin Anderson, Marianne
Holst, Lillemor Gidbark, Inga Kjellberg,
Karin Ström, Laila Englund, Maj Britt
Bohlin, Ulla Määttä och Barbro Mörck.
/Lagledare Barbro Mörck D70
H35
Att leda H35-lag hör inte till det enklaste, det visste jag när jag tog mig an uppgiften att bli ny lagkapten. Med bakgrund av de problem vi hade att få ihop
ett lag året innan blev inte utmaningen
mindre av att vi bestämde oss för att
anmäla två till säsongen 2011! Å andra
sidan, ska man göra något är det lika bra
att göra det rejält…
När vi nu summerar säsongen kan
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man konstatera att det mesta utvecklade
sig till det bättre. Inte mindre än 22 man
anmälde sitt intresse att spela seriespel
och vi bestämde tidigt att anamma principen: en trupp – två lag. Och det fungerade i stort sett riktigt bra. Tyvärr kom
livet emellan för några som aldrig lyckades få sitt namn på någon laguppställning, men 16 av 22 har spelat vilket
ändå får betecknas som godkänt.
Inför säsongen hade Stockholms golfförbund ändrat strukturen på seriespelet
och även om idén är god så kommer det
nog ta några år innan de bästa lagen spelar högst upp. Vi hade till exempel nog en
tuffare resa i division 4 än i division 3.
Spelmässigt var målet att båda lagen
skulle vinna sina serier – ett självklart
mål om man är med och tävlar. Ett av
lagen lyckades också med detta och
Sollentuna kommer, som det ser ut just
nu, att nästa säsong ha ett lag i division
2 och ett lag i division 4.
2012 kommer målet att vara detsamma som i år; att vinna med båda lagen.
Förhoppningsvis kommer de som inte
fick till det i år att med revanschlusta
ansluta till truppen igen, vi som spelat
komma igen med förnyade krafter efter
vinterdvalan och kanske också några
nya unga förmågor att ansluta vårt illustra sällskap av lagom mogna pojkar i 40årsåldern. Vi kämpar vidare!
/Lagledare Mathias Österdahl H35 1&2

vårvindar som piskade upp vågor långt
upp på benen på 17:e hålets utslag. Hur
gick det då? Jo, vi lade oss på en tredje
plats efter ledande Drottningholm, med
hemmalaget Ullna på andra plats.
Till andra omgången tränade vi såväl
inspel som puttning under Niclas överinseende. Haninge bjöd på fint försommarväder och sedvanligt trevligt umgänge
på banan. Dessvärre kunde inte vi ställa
upp med bästa lag utan fick tillkalla
reserv från Collerts gäng, som gjorde en
tapper insats. Vi andra hade inte vår
bästa dag på banan, utan vi belade sistaplatsen.
Till den viktiga hemmaomgången
hade vi fullt lag igen. Banan i kanonskick. Solen sken. Gemytlig och trevlig
stämning i bollarna och ett överlag väldigt bra spel. Till exempel gick en lag-

H45
Säsongen startades med sedvanlig och
välbesökt träning med Niclas Björnsson.
Precis i säsongsupptakten förstärktes
också vårt lag med Kennet Högberg,
som i år återvänt till klubben. Därför såg
vi första omgången på Ullna GK an med
tillförsikt. Vi bjöds på en fin bana från
tee till foregreen. Själva greenerna hade
dock inte tagit fart. Det blåste kraftiga

medlem under sin hcp, men förlorade
trots det alla sina matcher. Bästbollen i
den bollen gick på 63 slag. För delning
av ett hål krävdes såklart par och ibland
även birdie! Vi kunde inte försvara färgerna i den konkurrensen utan hamnade
åter sist efter överlägset ledande
Drottningholm med Ullna och Haninge
på delad andraplats.
Sista omgången spelades på Mälarö

GK, som är Drottningholms tillfälliga
hemmabana. Vi hade inte ens teoretiska
chanser att hänga kvar eftersom det nya
systemet förpassar två lag till lägre divisioner. Vi fick inte heller hop fullt lag,
utan fick, trots inhoppande reserver,
lämna wo i 6 matcher. Vi som var kvar
vann dock fler matcher än under hela
säsongen och gjorde sorti från Div 1 med
en rejäl revanschkänsla. Kan vi slå de
andra lagens bästa spelare, kan vi vinna
div. 2 nästa säsong. Och 2013 åter spela
i den division vi rätteligen hör hemma.
De som spelat i laget 2011 är: Kennet
Högberg (2 omgångar), LG Holmblad
(3), Peter Westerling (4), Lars Gewers (3),
Claes Nilsson (1), Roger Lindgren (2),
Ola Lejeby (1) och Magnus Frodigh (1).
/Lagledare Peter Westerling H45-1
Detta var mitt sista år som coach för
SOGK´s H45 andralag. Detta skulle firas
med serievinst. Övriga lag, Huvustaden
2 och Ågesta 3 göre sig icke besvär.
Tyvärr inverterades tanken under spelets gång. Vi hamnade nämligen sist.
Tämligen orättvist då vi faktiskt vann
hälften av våra matcher på spelarnivå. I
samman- räkningen hade vi dock oflyt.
Vi gratulerar Huvudstaden 2 till vinsten. Nästa år blir det italiensk touch på
laget, Tony Guelli tar då över som coach.
/Lagledare Björn Collert H45-2
Lag 3 gick som vanligt ut väldigt hårt
i våras med intensiv träning både på,
intill och utanför golfbanan. Detta hade
föregåtts av vinterträning för de flesta av
lagmedlemmarna i Rosenkällas golfhall.
Spelarna är eller har varit juniorledare
under dåvarande ordförande Cederbergs
ledning. De tre ledorden träffas, trivas
och träna känns fortfarande väldigt
aktuella. Det som tillkommer under H45
seriespelet är tävlingsmomentet som är
väldigt inspirerande och fantastiskt
roligt. Den kämpaglöd och fighteranda
som präglat laget har varit inspirerande
att uppleva.
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Resultatet då? Ett utomordentligt väl
spelande Drottningholm var det inte
mycket att göra åt men Ingarö och AIK
jmatcherna var i regel väldigt jämna och
segrarna föll ut åt olika håll. I laget har
Janne Andersson och Gunnar Andersson
deltagit flitigast. Göran Nilsson, Björne
Gustavsson, Bosse Cederberg, Raffe
Ekberg, Christer Nilsson och Ulf Spolander har också deltagit.
/Lagledare Roger Jansson H45-3
H55
Laget spelade till sig en fin tredjeplats i
stark konkurrens. Spelade gjorde Thomas Bergström, Mats Fungdahl, Åke
Fredriksson, Jan Bohlin, Lars-Göran Larsson och Thomas Leijon.
/Lagledare Hans Säfwenberg H55 slag
Med första matchen på Ingarö GK:s
Skogsbana gjorde både Sollentunas
Match Lag H55 och lagkaptenen debut i
seriespelet. Nu fick vi inte välja men en
säsongsstart på Ingarö:s skogsbana kan
ju härda vilken spelare som helst, vi klarade provet och slog hemmalaget vilket
ag tycker är en prestation.
Andra matchen gick av stapeln på
Djursholm GK:s ombyggda bana i strålande väder. Vi försvarade vår tredje
plats dock med lite hjälp av Janne Bohlin
från slagspelslaget.
Tredje matchen gick på Brollsta en
erkänt svår bana. Brollsta sopade banan
med övriga lag och vi fick åka hem tomhänta men revanschsugna inför avslutningsmatchen på Sollentuna GK. Det
bör nämnas att vi var förstärkta med
Mats Fungdal från seriespelslaget och
han gjorde vad han skulle.
I slutet av augusti bjöd vi in till avslutningsmatchen hemma på SoGK. Vi bjöd
på en bana i mycket bra skick och räkmackan efteråt var mycket välförtjänt.
När ställningen skulle summeras visade
det sig att Brollsta som under hela
säsongen legat 2:a vände och tog hem
segern i hela serien med Drottningholm
som 2:a och Sollentuna 3:a och Ingarö 4:a.
I slutändan kan jag konstatera att
lagen hade olika förutsättningar HCPmässigt men det kommer förmodligen
att jämna ut sig på sikt. I Div 4 kan man
ju inte åka ur!!!
Uttagna till Matchlaget 2011 har
varit: Björn Bohlin; Björn Rossander,
Kjell Wängelin, Michael Burman, Jerry
Lötbom, Lasse Carlsson, LOA, Hans
Säfwenberg, Per-Ove Ahlén och Roger
Eriksson. Deltagande i spel har varit
varierande beroende på arbete, form,

skador mm. Vi kommer igen med förnyade krafter till nästa säsong.
Inför nästa säsong 2012 planerar vi
att ställa upp med två matchspelslag i
Div 4 och ett slagspelslag i Div 1. Jag har
talat med Janne Bohlin som lagkapten
för seriespelslaget Div1 2012 då Hasse
Säfwenberg faller för åldersstrecket.
Bland andra kommer Björn Collert och
Sven Linder som rookies upp till H55
gänget. Det är min förhoppning att
Björn Collert kommer att ta hand om ett
av matchlagen i Div 4.
/Lagledare Lars-Olof Andersson H55
match
H65
I matchspelet vann vi serien ganska
enkelt medan i slagspelet hade vi litet av
ett mellanår. Förstalaget lyckades dock
hänga kvar i första divisionen medan

27

andralaget placerade sig i mitten av
andradivisionen. I lagen spelade de flesta
av de nominerade spelarna. Vi räknar
med större framgångar nästa år.
/Lagledare Bertil Sköld H65
H75
H75 fortsätter att utklassa de andra
lagen i distriktet. Fjolårets segermarginal
i div. 1 utökades till 43 slag och man
hade lägst antal slag i varje spelomgång.
Jan Anders Christiernin, Lars Arnesson
och Rune Ström har varit ankare och
spelat samtliga omgångar. Övriga 75-or
har varit Sven Lindberg, som spelat två
gånger samt Karl Henry Gidbark och
Rolf Claesson en gång vardera.
/Lagledare Bo Björkman H75●
Sammanställt av Bertil Sköld
med underlag från lagledare 2011
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Trevligt att på den här platsen få lyfta
fram en spelare som verkligen har växt
under året. Jens Fahrbring har i år spelat
22 tävlingar, mest på Nordea Tour.
Klarat 19 kval och haft en snittscore på
72,26 slag och en lägstascore på 66 (-6)
på Katrineholm Open. Jensa har 5 topptio-placeringar under året. Tyvärr missade han steg ett i kvalet till Europatouren
trots att han gick 7 under par. Två slag
från att gå vidare. Blir intressant att följa
Jens 2012. Jens har placering 49 på PGA
Sweden Order of Merit.

Elitkommittén
Jens Fahrbring

På plats 39 på Order of Merit hittar
vi Leif Westerberg som i år spelat på
Challenge Touren, med ett par avstickare till Europatouren. Bland annat Nordea Masters på Bro Hof, där Leffe låg
bra till efter två rundor men tappade på
varv tre och fyra. Leffes bästa placering

Leif Westerberg

på Challenge Tour var en tredjeplats i
Tuscany Open. Leffe har en snittscore på
72,98 på 48 ronder. Bästa score var 66
(-5) i just Tuscany Open. Vi hoppas att
Leif Westerberg kvalar i till Europatouren nu i december. Ett gäng spelare kommer också att försöka kvala in till
Nordea Tour i höst.
Målsättningen för 2012 är att herrlaget återigen ska vara moget för att slåss i
toppen i Lag-SM. De två juniorer som
fått prova på hetluften, Fredrik Antholm
(2010) och Jesper Jurell (2011) är säkert

mogna att kunna ta plats i laget. Niklas
Bergström, som vann KM och var 7:a på
DM, vill säkert också ha en plats.
Vi kommer också att fortsätta satsningen som började hösten 2010 för att
få upp även tjejelitlaget i elitserien (DamLag-SM) om två år. Årets målsättning
var att elittjejerna, redan 2011, skulle
komma tillbaka i till division 1 vilket de
klarade när de utklassade Viksjö och
Ingarö. Vi har ett gäng mycket motiverade tjejer som stomme för laget och hoppas naturligtvis att några av juniortjejerna vill satsa för att om ett par år kunna
konkurrera om platserna. För 2012 gäller att vi känner på motståndet i division
ett för att 2013 kunna ta oss upp i eliten
(Dam-Lag-SM).
Elitjuniorerna borde efter två års
knappa missar vara mogna att ta sig
vidare från Junior-Lag-SM-kvalet. Vi har
ett bra lag som, när det stämmer för alla,
kan slå alla lag i Stockholm.
Den nya styrkelokalen i gamla shophuset kommer att innebära att våra elitspelare kan utföra mer av sin fysträning
på klubben framöver. Det innebär också
att vi får en ännu tätare kontakt mellan
spelarna och våra tränare. Vi hoppas att
träningslokalen och de nyrenoverade omklädningsrummen med bastumöjligheter blir
en naturlig samlingspunkt även
på icke golfsäsongstid. ●

SoGKs Herrar
dominerade
Stockholmsserien

Kenneth Andrén

Gustaf Swedén, lagledare

2011 var verkligen Sollentuna GKs
Herrars år. Vi dominerade Stockholmsserien från början till slut.
Trots tufft motstånd från Haninge,
Saltsjöbaden och Viksjö tappade vi enbart tre poäng under hela säsongen. Vi
blev klara vinnare och kan nu för andra
gången i Sollentuna Golfklubbs historia
stoltsera oss som Stockholms bästa.
Vi får njuta av segerns sötma under
vintern och komma tillbaka till våren,
hetare än någonsin, då Haninge, Stockholms och Salems GK står som hungriga
motståndare.

Stort tack och bra spelat till samtliga
som har varit med och deltagit under
säsongen. ●
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Fastighetskommittén
Lokalutvecklingsprojektet har dominerat Fastighetskommitténs arbete under
2011. Det är köksregionen och restaurangens detaljutformning som är föremål för utveckling. Det kan ses som ett
skede 2 efter den första förändringen

pen restaurang påverkar också . Det ekonomiska läget pga ökade svårigheter
med nyrekrytering av medlemmar bidrar
också starkt till att tillämpa försiktighetsprincipen vad gäller nya investeringar. En satsning på den mest nedslitna
delen av köksregionen – frys- och kylenheten – är det som prioriteras med hänsyn till hälsa och säkerhet. Vidare görs

Våra klimatskyddade utslagsplatser
behöver också förnyas till kommande
säsong.
Förhoppningsvis kan en fortsättning
av lokalutvecklingsprojektet ske under
2012. På tur står nya personalutrymmen
för kökspersonalen och delar av själva
köket framförallt golvet men också hanteringen av avfall. På sikt kan det också

en satsning på fronten ut mot restaurangen liksom Rotundan. Förutom bättre ljudklimat görs en ansiktslyftning
genom att få en mer tilltalande loungekraktär av Rotundan för att höja attraktiviteten. I det paketet med samma syfte
ingår också en förbättring av ytskikten
på våra toaletter. Om resurserna räcker
till förbereds en ny grind som insynsskydd mot det förfulande lastintaget.
Den gamla shoplokalen prövas som
en enkel gymlokal under vintern och
kommande säsong.

bli aktuellt med nytt ventilations- och
värmesystem.
Viktigt är att följa upp under 2012 är
hur försöket med säsongsöppet fungerar
och även utvärdera om önskvärda
besparingsåtgärder i elförbrukningen
nås. ●

med integrerad shop och ny inglasad
veranda. Oklarheter med restauratörens

avtal har dock lett till att ett första steg
av ett genomförande kan ske tidigast till
starten av nästa säsong 2012. Upphandlingsunderlag har tagits fram inför
en upphandling under senare delen av
hösten 2011. Omfattningen har också
begränsats till det absolut mest nödvändiga även om en helhetssyn eftersträvas.
Försöket kommande år med säsongsöp-

För Fastighetskommittén
Erik Barkman
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Seniorsektionen
Styrelsen
Styrelsen för sektionen har haft följande
sammansättning under 2011:
Ordförande och tävlingsledare samt
lagledare för H75 Bo Björkman
Sekreterare och tävlingsledare
Bo Hellgren
Tävlingsledare Sylvia Aronsson
Tävlingsledare Lars-Olov Andersson
Tävlingsledare Lars Thorell
Lagledare H55 lag 1 och 2
Hans Säfwenberg
Lagledare H65 lag 1 och 2 samt
matchlaget Bertil Sköld
Klubbmästare 2011
H65
1:a Ulf Aronsson
163 slag
2:a Bertil Sköld
167 slag
3:a Ove Berglund
167 slag
H75
1:a Jan Anders Christernin
120 slag
2:a Lars Arnesson
123 slag
3:a Karl Henry Gidbark
125 slag
Seniormästare (bland årets individuella
vinnare samt 5 bästa av övriga från
order of merit). Tävlingen vanns en solig
och varm höstdag av Jan Anders
Christernin på 71 slag netto med Ivar
Aretjärn som runner up på samma resultat.
Scotland Cup
Klass A Lars-Olof Andersson

Klass B Bo Björkman
Klass C Gilbert Berglund
Roland Cup
Segrade gjorde Anders Westerberg med
3/2 i final mot Eddy Ericsson
Bosses Stop
I denna alltför utdragna tävling från vit
tee segrade Gunnar Ericsson. Kommande år måste antalet deltagare begränsas.
Tisdagstävlingarna
Tävlingarna har även i år ett högt antal
startande. Order of merit toppas överlägset av Ivar Aretjärn följd av Lars
Lundberg med Bertil Sköld som trea.

Klubbmatcher
Årets första 4-klubbsmatch spelades på
Saltsjöbaden med hemmalaget som vinnare före Viksjö. Som väntat vann
Sollentuna hemma i höstmatchen som
spelades i regn. Viksjö var här god tvåa.
Klubbmatchen för herr och dam 55+
mot Wäsby GK (16 herrar och 8 damer)
spelades i år hemma på våren och borta
på hösten. Herrarna förlorade med 2836 sammanlagt, vilket är samma resultat
som förra året. Damerna skötte sig bättre trots förlust på Wäsby men vann sammanlagt med 18-14. ●
Bo Björkman,
Ordförande Seniorsektionen

Vinterträning för seniorerna:
damer 50+ och herrar 55+
Vinterträningen för seniorerna kommer återigen att ske i Komethallen i Järfälla
under instruktion av Niclas Björnsson.
Träningen sker tisdagarna 14, 21 och 28 februari samt 6 mars i entimmespass mellan 08.00 och 12.00. Max 8 deltagare per pass, varför antalet
deltagare är maximerat till 32. Priset blir 250:- kr som förra året.
Anmälan skall ske senast 31 januari 2012 till Bo Hellgren per telefon
08-590 719 11 eller per mail bo.hellgren@gmail.com
Ange önskemål om vilket pass du önskar gå, klockan 8, 9, 10 eller11. ●
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Tränarsidan
RESOR
Portugal 5-12/2
Spanien 27/3-3/4

INOMHUSTRÄNING
Privatlektioner
Kompis/gruppträning
Fortsättningskurser
Juniorkurser
Nybörjarkurser

För mer
information se
hemsidan!

FYSTRÄNING
Rörelsetester
Personlig träning
Gruppträning

Träningstips – chip och pitch
Kontrollera balanspunkterna för en
bättre bollträff, de ska vara rakt under
varandra. Axlarna skall vara vågräta. ●

UTRUSTNING

Custom fitting
Greppbyte

Nytt gym på Sollentuna GK
Gamla shophuset kommer att inredas till
en träningslokal (Gym). Under hösten
och vintern kommer vi att iordningställa
med diverse träningsredskap. Vi kommer
att kunna genomföra både gruppträning
och privata träningar som är golfspecifik. Rörelse/styrketester kommer att er-

bjudas och vi vill med detta ge våra medlemmar en ännu mera komplett anläggning. ●

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

”Jag är i skogen så mycket att jag kan
tala om vilka växter som är ätbara”
Lee Trevino

RÄTT

FEL
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Kållerts Kåseri
Tennis
Åkte iväg tillsammans med en kamrat
för att spela tennis.
– Hej. Finns det en ledig tid?
– Jajamensan. Vi har en ledig tid på bana
2.
– Utmärkt, vi bokar den.
– Inga problem om du visar upp ditt lila
kort.
– Va?
– Du får inte spela om du inte har ett lila
kort.
– Lila kort?
– Ja, du måste
kunna regler, vett
och etikett.
– Jag kan reglerna, möjligtvis kan
jag vara något
högljudd mellan
varven.
– Om du slår en
stenhård forehand som studsar fyra
gånger på nätkanten och till sist fastnar i
nätet på motståndarens sida, vem vinner
bollen?
– Öh...???
– Du ser, du kan inte reglerna.
– Jag och min kamrat reder nog ut det
problemet om det händelsevis skulle
inträffa.
– Det tror jag inte. Jag rekommenderar
en nybörjarkurs. Sex timmar slagteknik
som inkluderar serve, forehand, backhand, stoppbollar, volley, spelstrategi
och smash innanför servelinjerna. Vill du
lära dig smasha från bakplan har vi
extrakurs på fyra timmar. Det är svårt
att smasha från bakplan. Regelkursen

omfattar fyra timmar. Du får bland
annat lära dig hur du gör om en galen
hare springer in på planen under pågående spel. Jag kan rekommendera kursen
för inomhusspel, den är billigare, det är
då nämligen ingen risk för galna harar.
– Öh... ojdå... lite överraskande… tänkte bara spela lite tennis… vad kostar
kursen?
– Två tusen för grundpaketet. Sjuhundra
extra för bakplanssmashar och ytterligare femhundra för
utomhusspel.
– Tack, då vet jag.
Vi åker och spelar
Badminton istället.
Det är tyvärr
inte enklare eller
billigare att lära
sig spela golf. På
Sollentuna kostar
en ”Grönt kortkurs” 2.495 kr + 500 kr
för ett spelprov. Förmodligen inte unikt
för Sollentuna. Om du åker över
Stäketvägen till Rotebro Golf är det inga
problem att spela golf utan Grönt kort.
Varför funkar det på andra sidan vägen?
Självklart går det att slussa in golfare
utan att vederbörande måste lägga upp
tretusen kronor.
När jag började spela golf, vi talar
tidigt sjuttiotal, räckte det med att Knut
Ekberg såg att jag kunde slå sju av tio
bollar någorlunda rakt så var jag välkommen ut på banan. Jag har aldrig
varit så nervös i hela mitt liv, men det
gick vägen. Något liknande bör fungera
även idag.

Youtube
Förr i tiden hette Sollentunas stjärnor
Thomas Bergström, Ante Baburin,
Stefan Gustafsson och Christer Jansson.
Förvisso fortfarande mycket bra golfare.
När dessa herrar gjorde upp om KMtiteln var det hundratals som följde
ledarbollen.
Numera ses våra stjärnor på Youtube.
Ingen har väl missat Youtube-klippet när
Christian Samuelsson slår bollen 90 grader bakåt över egen axel och Martin
Westerlund slår till bollen på volley.
Klippet visades på TV4. Bland det ballaste jag sett. Vad månde bliva? Christian kan även slå golfslag rakt fram. Sök
på ”spoliokus” så hittar ni klippet på
Youtube.
Jag kan också slå slag 90 grader åt
sidan. Då heter det socket och bollen
hamnar ospelbar i en buske.
Nästa år får ni se undertecknad på
Youtube. Jag ska träna in några trickshots under vintern.
Förra hösten fick www.bollarpårymmen.se besök av en liten kille, en tvärhand hög, tillsammans med sin mamma.
Jag konverserade mamman, lillkillen
kollade bollar och då framförallt Pro V1.
Jag tänkte: ytterligare en liten kille som
ska vara ball och spela Pro V1 trots att
han har 20 i HCP. Efter moget övervägande kom grabben fram till disken med
ett dussin Pro V1.
– Jaha, du spelar Pro V1, vad har du i
handicap?
– 4,2...
Lillkilllen heter Viktor Forslund och var
en av Sveriges bästa 12-åringar. Vid
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förra årets KM, finalvarvet, låg han kort
på 17:e greenen. Flaggan stod lång
höger. Foregreen var i vägen. Viktor frå-

gade sina medspelare om han fick spela
annat än putter. Japp, inga problem,
varpå Viktor skickade upp en lobbwedge 20 meter upp i luften och landade
dead vid koppen. Det heter golf.
En annan junior, Jack Alexandersson,
spelade förra året en tävling på annan
bana. Det hade inte gått bra och Jack
hade höjt sitt handicap. I bilen hem
utbrister en förbannad Jack:
– Katastrof, nu är jag sämre än Collert.
Det var då det, nu har Jack fyra och jag
något högre.
Det är kul att se alla lovande juniorer. De
har roligt. Tyvärr ser jag nästan bara
grabbar, var är alla tjejer?
Avgifter
Som bekant föreligger ett styrelseförslag
till förändrade avgifter för medlemskap.
Idag är inträdesavgiften 6.000 kr och
medlemslånet 20.000 kr. Förslaget i skrivande stund är att slopa inträdesavgiften
och reducera medlemslånet till 11.000
kr. För befintliga medlemmar innebär
detta en korrigering till 11.000, alltså
återbetalning eller teckna medlemslån.
Alla medlemmar ska ha ett lån om
11.000 kr.

Syftet är naturligtvis att göra det mer
attraktivt att söka sig till SOGK. Inte
minst inträdesavgiften sticker i ögonen. I
nuläget saknar vi 50 medlemmar. Något
som var helt otänkbart för några år
sedan. Ur led är tiden.
Vi som varit med ett tag åker alltså på
en ökad kostnad i form av ränta på medlemslånet, netto några hundringar per år.
Dessutom måste alla medlemmar subventionera den tidigare inträdesavgiften.
Det beloppet är naturligtvis avhängigt
medlemsomsättningen.
För min del sväljer jag utan tvekan
detta. Ganska säker på att SOGK har
många kvalitéer som man inte hittar på
andra klubbar. Trevlig och lättspelad
bana, minimalt bolletande, kort avstånd
från green till tee. Det är nog inte många
banor som kan konkurrera med
Sollentunas rondtider även om det
även på Sollentuna borde gå fortare.
I mitt jobb som golfbollförsäljare
på www.bollarpårymmen.se
besöker jag
många andra banor. På
vissa banor hittar jag 10 bilar en solig
tisdag. Visst, enkelt att få en starttid,
men vem ska du spela med? Tomt på
rangen, tre personer i restaurangen.
Till Sollentunas ”vuxendagis” kan du
komma när som helst på dygnet, du hittar alltid några lekkamrater. Det är liv
och rörelse. Detta tycker jag är nog så
viktigt. Det är nästan alltid stor show på
rangens ”hylla”. Man bygger inte självförtroende på ”hyllan”, trakasserierna
haglar, kommentarer om benfladder,
blixtsnabb sving och outside-in kommer
som ett brev på posten. Men det är kul.
Det ska finnas lite psykkrig.
Jag vet att Kyssinge, Brollsta och
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många andra klubbar har till synes
attraktiva medlemserbjudande. Självklart har de lägre avgifter, det kostar att
ta sig dit. För min del kostar en TOR till
Brollsta en hundring. Var hamnar slutfakturan?
Sollentuna har ca 65.000 inevånare.
Antalet golfare i Sverige är lågt räknat
500.000 (5,55% av Sveriges befolkning).
Dessa fakta säger att 3.600 Sollentunabor spelar golf, förmodligen fler.
Det vore ytterst märkligt om vi genom
styrelsens förslag inte kan attrahera
minst hälften av dessa, vilket räcker gott
och väl.
Mitt personliga beslut underlättas
naturligtvis även av närheten till banan.
Gångavstånd, så förutom att spela golf
kan jag klämma några bira.
Sist men inte minst, Torsdax. Hur
ska man klara sig utan det?
Björkarna
De fyra björkarna till
vänster på 18:e hålet
står fortfarande kvar.
Varför? Som jag tidigare tjatat om så skymmer de en vacker vy. Alla kanske inte vet
att det finns vackra och numera
upprensade kullar
bakom björkarna,
men så är det. Inte
så lätt att se eftersom
björkarna
skymmer. Sätt en
motorsåg i händerna på mig så är
de snart borta. ●
Hoppas på att se de flesta av er till våren,
annars syns vi på Youtube!
bjorn.collert@telia.com
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Uppslutningen runt
Running Eclectic blev fantastisk!
Alla som varit med i denna satsning kan
känna sig stolta. Drygt 200 medlemmar
hörsammade att förena nytta med nöje
och spela golf samtidigt som man gjorde
en insats för Världens Barn. Totalt spelade vi 1 603 rundor vilket gav 32 338:till Världens Barn inkl det bidrag som
klubben ger. Detta belopp har satts in på
Radiohjälpens konto för Världens Barn.
Ett stort tack till alla som bidragit och
till klubben för denna gemensamma
goda gärning.
En starkt bidragande orsak till det
stora antalet rundor har säkert varit
möjligheten att kombinera Tisdax,
Onsdax och Torsdax med Running
Eclectic på ett för spelaren enkelt sätt.
Min ”excelmodell” innehåller vid tävlingens slut samtliga scorer.
Vissa av oss har bidragit mer än andra
och det är svårt att inte lyfta fram några
personer som stöttat insamlingen litet
extra. Göran Rolfsson och Barbro
Andersson heter den herre och dam som
spelat flest rundor inom RE. Göran hann
med 43 rundor och Barbro 30. De kommer senare att få motta ett litet tack för
sin insats.
Runt tävlingsmässigt skall först nämnas att bästa bruttoresultat blev 56 slag.
De som lyckades med denna bedrift var
Rolf Svenléen och Per-Erik Öberg. De
behövde 16 respektive 25 rundor för att
nå målet ”bästa brutto”, ett pris som får
anses vara det främsta i denna tävling
rent sportsligt. Bra jobbat!

Nettoresultat har beräknats per hcpklass
dvs fem klasser och en speciell klass för
herrar 75+ som spelat från tee 49.

• I hcp-klass 1 vann Rolf Svenléen med
53,5 netto med Mathias Österdahl på
andra plats med 54,5 slag.

• I hcp-klass 2 vann Per-Erik Öberg med
51,5 slag netto före Göran Rolfsson med
samma resultat men högre hcp. Tredje
till sjätte plats togs av Peter Hellström
med 54,5, Gunilla Andersson 54, Johan
De Bremond 55, och Hans Bejhed 55.

• I hcp-Klass 3 vann Ingrid Rolfsson
med 57 slag netto före Rolf Härner 58,5.
Tredje till sjätte plats togs av Marianne
Waldemarsson 59,5, Kenneth Andrén
60, Lars-Gunnar Beije 60,5 och Christer
Åhlin 61.
• I hcp-klass 4 vann Claes Lundqvist
med 58,5 slag netto före Mona
Granholm 61. Tredje till sjätte plats togs
av Agneta Danielsson Härner 61, Barbro
Andersson 62, Lennart Ringblom 64,5
och Jan B Gustafsson 65,5.
• I hcp-klass 5 vann Anita Godeau med
62,5 slag netto före Ruth Grundkvist 67.
Tredje och fjärde plats togs av Pia
Werner 69,5 och Birgitta Kullgard 69,5.
• I spelcialklassen herrar 75+ vann
Ingemar Persson med 58 slag netto före
Rune Ström 62.
Alla pristagare har presentkort att
hämta på klubben.
De drygt 200 som spelat Running
Eclectic har i snitt gjort det 8 gånger.
Tävlingen kommer att genomföras även
2012. Vi försöker också utmana andra
klubbar i landet men speciellt i Stockholms golfdistrikt att genomföra en motsvarande tävling. Det skulle kunna ge
ytterligare fart åt insamlingen till Världens Barn.
Synpunkter på Running Eclectic mottages tacksamt av tävlingsledaren för RE
2011 bertil_skold@hotmail.com eller
076-789 33 46. ●
Bertil Sköld

SKI LLI NG ETRYCKET

35

Exponering på Sollentuna GK
Sollentuna Golfklubb har 1.500 medlemmar och besöks av ca 8.000 greenfeegäster varje år.
Vi är en välbesökt anläggning där det
spelas ca 35.000 golfronder mellan maj
och oktober. SoGKs herrelitlag spelar
sedan ett par år i högsta divisionen, och
blev dessutom svenska mästare 2008.
Sollentuna Golfklubb utsågs till ”Årets
Golfklubb 2010” av Stockholms Golfförbund.
Det finns många sätt att kombinera
golf med affärsnytta. Sollentuna Golfklubb har många alternativ. Välj ett eller
flera sätt hur just du vill synas här hos
oss, reklamskyltar, hålvärdskap, flaggsponsor, bänksponsor etc. Du är själv
välkommen att komma med idéer på hur
du vill exponera ditt företag här på
Sollentuna Golfklubb. Kontakta oss så
skapar vi tillsammans förutsättningar
för ett gott och givande samarbete.
Sollentuna GK Business Club
SoGK Business Club är ett nätverk för
lokala, regionala och internationella företagare som gillar att byta erfarenheter
och njuta av en tidig morgonrunda vid
10 fredagar under maj-juni och augustiseptember. Efter 9 håls matchspel med en
Order of Merit över säsongen så möts vi
upp i restaurangen och avnjuter en frukost, och delar våra erfarenheter.

Priset 6.500 kr/person inkluderar:
greenfee, frukost, tävlingsavgift, Sollentuna Business Club medlemströja samt
ett årskort på SoGKs driving range.
Parkeringsplats
Parkeringsplats med er logga i 4-färgs-

tryck. Pris 1 års avtal: 5.000 kr/år. Vid
tecknande av flerårsavtal: 3.000 kr/år.
Rangebollar
Annonsering på 20.000 rangebollar i 2
år: 35.000 kr.
Företagsabonnemang på SoGK
Företagsabonnemang inkluderar:
– Logoskylt på anslagstavlan vid hål 1.
– Bannerannons med länk till er hemsida på www.sollentunagk.se
– Fri tillgång till klubbens bokningsbara
konferensrum.
– Deltagande i Sponsorcupen, klubbens
årliga sponsortävling.

40 ronder:
75 ronder:
100 ronder:
200 ronder:

15.000
25.000
33.000
60.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Priserna är exklusive moms och reklamskatt. Vid bokning av 4 bollar
debiteras ni endast
för 3 spelare. Möjligheten att boka
startid 10 dagar
innan spel. ●
Fredrik Heinmets,
Klubbchef

Resultatbörsen 2011
VÅRSCRAMBLE
1. Lag Maria Hallme
Maria Hallme, Martina Brodin,
Sofia Gustafsson, Sofie Börjesson
2. Lag Krister Röstlund
Krister Röstlund, Barbro Mörck,
Mårten Larsson, Tina Larsson
3. Lag Henrik Hammarslätt
Henrik Hammarslätt, Caroline
Hammarslätt, Kerstin Hammarslätt,
Anders Brändström

57,4

57,8

57,9

KOMMITTÉGOLFEN
1. Marianne och Björn Waldemarsson
2. Lina Linder och Gustaf Swedén
3. Johanna och Bigge Hammar
SUPPORTERKLUBBENS VÄLKOMSTGOLF
1. Lag Erik Kinnman
Erik Kinnman, Ulf Hägglund,
Göran Rolfsson, Ing-Britt Andersson
2. Lag Britt Hernell
Britt Hernell, Ingemar Swedén,
Peter Alexandersson, Tony Guelli
3. Lag Lars Lundberg
Lars Lundberg, Jan Rensberg,
Per-Olov Wikner, Danuta Gross-Witkov

57,8

61,6

62,5

BOLLAR PÅ RYMMEN PAR 54
De tre första i varje klass var:
1. Stefan Gustafsson
56
följd av Mattias Pirmann och Björn Sundberg
2. Arne Granholm
62
följd av Björn Collert och Lena Johansson
3. Ivar Aretjärn
64
följd av Ulf Spolander och Blanca Frostig
4. Pepsa Ramsell
65
följd av Kerstin Anderson och Patrik Lejeby
5. Kerstin Österman
73
följd av Björn Hedlund och Sigyn Sköld
6. Gudrun Uebel
71
följd av Anne-Marie Ericsson och Birgitta Gure
LILLA RÖDA
1. Peter Alexandersson
2. Marianne Waldemarsson
3. Sylvia Aronsson
QTEE DAMER
Klass A
1. Jeanette Edenholm (Sonfjällets GK)
Karin Andersson (Tyresö GK)
2. Carina Kvarnemark
Monica Erlandsson (Österåkers GK)
3. Annika Hellewell (Arlandastad GK)
Mona Fridell (Arlandastad GK)
Klass B
1. Jenny Lexhed (Nacka GK)
Mi Andrén (Nacka GK)
2. Siv Ekneryd (Troxhammar GK)
Susanne von Garrelts (Stockholms GK)
3. Anette Stenlund (Bro-Bålsta GK)
Ulrika Wahllöf (Klövsjö-Vemdalens GK)
KM FOURSOME DAMER
1. Åsa Bräster/Carina Kvarnemark
2. Marie Lienzén-Gustavsson/Ewa Nilsson
3. Blanca Frostig/Rigmor Malm

43
41
39

44
41
40

39
39
37

185
189
192

KM FOURSOME HERRAR
1. Max Nilsson/Joakim Lennered
2. Nikhil Dhawan/Gustaf Swedén
3. Jan Bohlin/Stefan Gustafsson

154
159
160

KM D21
Inställt pga. för få deltagare
KM H21
1. Fredrik Antholm
2. Joakim Lennered
3. Jesper Jurell

147
151
152

KM DAMER
1. Sarah Schylander
2. Sofia Gustafsson
3. Åsa Bräster

161
170
171

KM HERRAR
1. Nicklas Bergström
2. Fredrik Antholm
3. Marcus Johansson

214
222
223

KM H35
1. Thomas Forsell
2. Johan Ideström
3. Olof Strid

147
150
159

2. Johanna Janing/johan Janing
3. Ronny Nord/Barbro Öhrn

71,5
73,5

TURKIET GOLF CUP
1. Gustaf Swedén/Lina Linder
2. Magnus Eriksson/Thomas Forsell
3. Leif Jansson/Robert Guenther

59,2
59,5
62,2

GOLF DIGEST VIASAT GOLF TROPHY
Klass A
1. Hans Olofsson (Int. GC at Arlanda)
2. Kjell Isaksson (Ulriksdals Gk)
3. Fredrik Jonès (Rättviks Gk)
Klass B
1. Daniel Nordling (Österåkers GK)
2. Anders Skotte (Brollsta Gk)
3. Max Annell (Johannesberg G&CC)
Klass C
1. Anna-Lisa Purra (Söderby Gk)
2. Anette Stenlund (Bro-Bålsta GK)
3. Madeleine Engström (Arninge Gk )
LADIES INVITATION
1. Barbro Andersson/Eva Hedenström
2. Liisa Kuula/Eva Sandström
3. Lena Holm/Karolina Emilsson

66
67
68
63
63
66
63
68
72
46
46
45

151
151
156

KM H55
1. Lars-Göran Larsson
2. Lasse Carlsson
3. Thomas Leijon

DAMERNAS TJUV
1. Marianne Waldermarsson/
Stefan Norman
2. Christer Nilsson/Saara Bengtsson
3. Anders Löfman/
Agneta Danielsson-Härner

40

145
163
164

SPONSORCUPEN
1. Linus Blückert, Rolfs kök
2. Ronny Engelin, T2 Data

39
38

KM H65
1. Ulf Aronsson
2. Bertil Sköld
3. Ove Berglund

163
167
167

KM H45
1. Stefan Gustafsson
2. Peter Westerling
3. Lars Gewers

KM H75
1. Jan Anders Christiernin
2. Lars Arnesson
3. Karl-Henry Gidbark

120
123
125

KM D22
1. Carina Kvarnemark
2. Åsa Bräster
3. Ulrika Hellström

186
186
189

KM D50 (27 hål)
1. Gunilla Andersson
2. Marie Lienzén-Gustavsson
3. Kristina Schölin

122
127
128

KM D60 (27 hål)
1. Karin Helander
2. Rigmor Malm
3. Gunn Franzén Ljung

131
136
144

CERVERA TROPHY
Klass 1
1. Helena Östlund/Tony Östlund
2. Hans Bergendorff/Camilla Frykman
3. Anders Löfman/Lena Löfman
Klass 2
1. Mats Thorsén /Mirvi Unge Thorsén

70,0
71,5
71,5
71,0

SERIESCRAMBLE
1. Barbro Mörck, Björn Bohlin,
Karin Eriksson
2. Roger Eriksson, Ewa Nilsson,
Lena Lindroth
3. Inga Kjellberg, Bertil Sköld,
Kristina Schölin

43
41

59
59,5
59,8

TVÅ GENERATIONER
1. Christina Dymling/Carl-Michael Dymling 62
2. Johan Lienzén/
Marie Lienzèn-Gustavsson
67,5
3. Mikael Thil/Max Thiel
69,5
ONSDAX FINAL Order of Merit
1. Lena Grevèr
2. Mona Granholm
3. Marina Jansson
TORSDAX FINAL Order of Merit
Klass A
1. Rolf Svenléen
2. Mattias Pirmann
3. Claes Nilsson
Klass B
1. Janne Andersson
2. Göran Rolfsson
3. Christer Nilsson
FINALRUNDAN TIMBERLAND
1. Carl Lennerman, Mikael Eklund, Mikael
Mattsson, Kristoffer Elund

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

73
74
74

69
69
70
82
83
83

