Skillingetrycket februari 2014

Innehåll







Ordförande har ordet
Mermedlemskap
Medlemsstatus
Regelnyheter
Omklädning i ny miljö
Kurser & faddrar








Projekt ”range & övningsområde”
Idrottskommittén
Nya ansikten i Damsektionen
Juniorsektionens nya ledning
Seniorsektionens tillskott
Nya medlemmar

Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995

Sida |1

Skillingetrycket februari 2014
Ordförande har ordet
Hej alla golfvänner
Jag gissar att ni sitter hemma och väntar på att range och bana ska öppna. Jag har på
känn att vi kanske kommer att uppleva ett rekord i år. Tidigaste öppningen av banan
genom tiderna har varit 5 april. Om vi inte får allt för stora bakslag i nuvarande vädertyp
så kan vi räkna med en rekordtidig säsongsstart.
Ett annat rekord är det faktum att du redan nu läser nummer 2 av vårt Skillingetryck.
Styrelsen har beslutat att vi i år ska ge ut 12 månadsnummer av Skillingetrycket med
rykande aktuell information och summering av viktiga händelser den gångna månaden.
Enklast läser du Skillingetrycket i pdf-format i din dator men det kommer också finnas
utskrivna exemplar (i färg) på klubben för den som önskar.
Vad är då på gång just nu?
 Årsbokslut och verksamhetsberättelse sammanställs i skrivande stund. 2013 gör
klubben ett ekonomiskt och idrottsligt överskott.
 Niclas och Jonas kommer båda två vara anställda av klubben under 2014 .
 Vi rekryterar nu personal till reception & shop med en tydligare golfprofil. Detta ska
stödja vår ambition att öka försäljningen av varor i shop och av tränartimmar. Ni
kommer antagligen möta några välkända Sollentuna-ansikten i dessa roller.
 En fast tjänst för banskötsel har tagits bort och fler säsongsarbetare införs 2014 så
att vi kan utöka resurserna under säsongen.
 Projekt ”Range & övningsområde” har startats med sikte på fler vindskydd och en
golfstudio. Mer information om detta kommer fortsatt i nya Skillingetrycket.
 Årets vårmöte går av stapeln 24 april 19.00. Separat kallelse skickas ut.
Återstår bara att invänta våren och en ny härlig säsong.
Till sist en undran. Hur blir det med ”Kållerts
Kåseri” i nya Skillingetrycket? Kommer vi få ta del
av Björns tankar under den kommande säsongen
eller finns det någon som vill assistera Björn i
kåserandet?

Björn Collert
Bo Cederberg
Ordförande SoGK
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Mermedlemskap 2014

För er som verkligen gillar att
spela mycket golf!
Nu har du möjlighet att uppgradera
ditt medlemskap i SoGK och få full
spelrätt på Bro-Bålsta och Täby
utöver Sollentuna!

Medlemsstatus
Många av våra
medlemmar har "glömt"
betala sin årsavgift. Det
öppnar dörrarna för dina
vänner som inte är
medlemmar idag att ta
en plats i Sollentuna.
Prognosen i golfsverige
är att storstadsområdena
åter kommer att ha kö
för medlemskap när
kraven på bättre
tillgänglighet (= färre
medlemmar) ökar.

Caroline Holmblad
Kanslichef

Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995

Sida |3

Skillingetrycket februari 2014
Regelnyheter inför 2014
Golfreglerna revideras vart fjärde år. Nu gällande regelsamling introducerades 2012
och gäller således tom 2015. Under en regelperiod om fyra år ges två tolkningar av
reglerna ut. De heter ”Decisions on the rules of golf” och innehåller tillämpningar av
golfens alla regler. Den senaste gäller 2014-2015.
Upplagan innehåller endast tre nya ”decisions”, i första hand beroende på att inga nya
regler tillkommit eller förändrats. Ett av dessa kan vara värt att nämna. Det är nu enligt
Dec 14-3/18 tillåtet att ta del av väderleksrapporter på en mobiltelefon eller
motsvarande. En sådan rapport anses inte ha direkt inverkan på spelarens slag.
Den stora ändringen handlar om tolkningen av vilka apparater som är tillåtna att
använda som avståndsmätare. Ett ”decision” har ändrats så att det nu är tillåtet att
använda en kompass. Detta gjorde förut att smarta mobiler inte fick användas som
avståndsmätare. Numera är smarta mobiler tillåtna som avståndsmätare så länge
”appen” inte mäter höjdskillnader, vind eller lutning.
Med anledning av alla TV-incidenter som förekommit har ett nytt ”decision” tillkommit.
Numera får man inte plikt om en boll rubbas så lite att man inte kan se det med det
blotta ögat, dvs. om man bara kan se det med höghastighetskamera.
Dessutom är 59 ”decisions” förändrade i de flesta fall för att ytterligare förtydliga texten.
Några har fått ändrade nummer och ett stort antal har tagits bort. Det senare i
allmänhet pga. ändringar av andra ”decisions”.
Decision-samlingen, som bara finns på engelska, kan köpas på SISU Idrottsböcker och
kostar ca 200: -.
Roar Hagen
Regelansvarig Idrottskommittén

Omklädning i ny miljö
Under sommaren 2013 fick Gym- och omklädningsbyggnaden sina fasader ommålade.
Nu i vinter tågade verkstadsgrabbarna med Tomas i spetsen in i damernas
omklädningsrum för att fräscha upp även där. Nytt lite mörkare golv lades in, väggarna
målades varmt vita. I duschutrymmena har duschmikrofoner och annan utrustning bytts
ut och polerats. Värmeelementen har bytts ut för bättre komfort och ekonomi. Även nya
skåp, som herrarna också fått, berikar miljön och funktionen. Trappan upp till
övervåningen har fått nytt golvsteg och själva trapploppet fått samma varma vita färg
som övervåningen. Nu återstår bara att möblera med nyinköpta möbler och gardiner
men det vill tjejerna göra själva. Pengarna kanske även räcker till några vilstolar på
altanen.
Några bilder från damernas omklädningsrum

Erik Barkman
Ordförande Fastighetskommittén
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Golfkurser 2014
De första tidsplanerade kurserna utomhus startar i april. Alla detaljuppgifter om
omfattning, tid och pris finns på hemsidan under ”Pro & Shop” och ”Kurser”. Listan
nedan sammanfattar utbudet.









Gröntkort-kurs som leder fram till Grönt kort
Knattekurs för 6-9 år
Hemmaläger
Juniorläger på sommaren
Fortsättningskurser
Temakurser
Privatlektioner för 1-3 personer
Spellektion på banan

Niclas Björnsson & Jonas Lekman
PGA professionals

Bilder från söndag 23 februari

Dags för mattor?

Grönare kan det
knappast bli; 9ans green

Bävern ger sig inte

Inte bara bävrarna vill
fälla träd

Bli Fadder på SoGK!
Vi grundutbildar under en säsong 50-100 nya golfare inom ramen för Grönt Kort.
Majoriteten av dessa nya golfare är inte medlemmar i vår klubb då de anmäler sig till
kurs.
Det sista steget i utbildningen är fadderrundor. Varje ny golfare skall genomföra två
fadderrundor över 9 hål. Målet med dessa är mest av allt att faddrarna förmedlar
golfetikett och golfvett till de nya. Om vi i klubben kan erbjuda faddrar som åtar sig att
vara med på dessa fadderrundor, utan att spela, ökar vi säkert sannolikheten för att
nya golfare skall bli intresserade av att gå med i just vår klubb.
Klubben behöver alltså din insats! Bli fadder 2014 och teckna dig för två fadderrundor
och du får en greenfeebiljett efter genomförda fadderrundor att använda under
säsongen. Kontakta mig eller Jonas Lekman.
Niclas Björnsson
Golfansvarig
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Projekt ”Range & Övningsområde”
Styrelsen har initierat arbetet med att modernisera och förbättra vår range till en nivå
som krävs av en golfklubb som vill ligga i framkant. Tanken är att vi ska bygga en
golfstudio i ett eget hus på rangen med 3 utslagsmattor för optimal träning med modern
utrustning för svinganalys eller utprovning av nya klubbor. Dessutom ska det i
byggnaden rymmas en verkstad för att bygga dina egna utprovade klubbor, eller
justera ditt gamla golfset.
Förutom golfstudio ska det byggas ett klimatskydd med plats för 8-10 mattor under tak i
den delen av rangen som ligger mot Stäketleden.
Under vintern har det skett många aktiviteter för att möjliggöra projektet. Vår
golfansvarige Niclas Björnsson har studerat och inspirerats av hur våra grannklubbar
har utformat sina golfstudios.

Vi har nu med hjälp av Erik Barkman tagit fram en profilskiss över byggnaderna och en
byggnadsritning för att söka bygglov hos kommunen. Nu kommer vi att aktivt hämta in
offerter ifrån byggföretag för att få ytterligare underlag för att genomföra våra idéer.
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Janne Andersson
Styrelseledamot

Idrottskommittén – ”all idrott under ett tak”
Idrottskommittén (IK) ansvarar från 2014 för all idrott inom klubben. Det innebär att i
IK’s styrelse finns alla kategorier av medlemmar representerade - junior, elit, damer,
herrar, senior 55+ och de som vill tävla/seriespela. Dessutom hanterar IK regel- och
handicapfrågor.
Nytt för i år är att vi har en Herrsektion inom IK som skall se till att herrar 22-54 år tas
väl om hand och utvecklar sitt golfspel. Ansvarig och ordförande för Herrsektionen är
Rolf Svenléen.
Ny ordförande i Juniorsektionen (JS) är Bengt Lundgren som efterträtt LG Larsson.
Bengt har till sin hjälp Jesper Günther, en av ledarna i JS. Ett litet porträtt av Rolf,
Bengt och Jesper plus andra nya personer i sektionerna finner du på annan plats.
Herrsektionens frivilliga kommer att presenteras i marsnumret. För att ytterligare
förstärka IK’s idrottsliga inriktning är nu också våra PGA Professionals Niclas & Jonas
en del av IK.
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Idrottskommittén
Tävling
Seriespel
Seniorer

Regler

Juniorer - elit

Damer
Elit

Handicap

Herrar

Juniorer - bredd

Bertil Sköld
Ordförande IK

Nya ansikten i Damsektionen

Sofia Sköld –
Damsektionen

Ulrika Hellström Damsektionen

Sofia Sköld heter jag och är från och med hösten 2013 en del av
Damsektionen, ett engagemang som känns väldigt givande och kul. Får
lära känna många nya damer och blir förhoppningsvis än mer sporrad till
att spela mer och bättre golf. Golfen har annars funnits i mitt liv så länge
jag kan minnas, blev medlem i Sollentuna långt innan jag kunde gå. Har
spelat mer eller mindre under åren, och var mycket aktiv under mina tonår
och på den tiden med i Sollentunas elitjuniorlag. Med det gänget fick jag
uppleva många roliga läger runtom i Sverige, och även två stipendieresor
till Mallorca och Portugal. Nyligen fyllda 33 och jag har fått tillbaka
golfgnistan igen. Det blev många härliga rundor förra året och belöningen
blev mitt lägsta handicap någonsin. Hoppas nu att det håller i sig under
2014 också! ”

Jag är en ”gammal” golfare. Började som 11-åring på Skålhamra, Täby,
men gick snabbt över till Sollentuna där jag har varit mer eller mindre aktiv
medlem sedan 1980. Jag bor i stan och har tre döttrar mellan 16 och 20
år som tyvärr inte spelar golf (jag har inte gett upp hoppet än). Sedan ca
4 år tillbaka är jag med och spelar i D22 vilket är ett jättekul sätt att tävla,
att träffa trevliga Golfdamer från Sollentuna och hela Stockholmsområdet
och få spela på olika banor! Jag gick med i Damsektionen förra säsongen
och ser fram emot att få lära känna en massa glada damgolfare den här
säsongen! Jag hoppas att många som inte brukar vara med i våra
klubbtävlingar vågar sig hit i år så att vi blir många och får en härlig
gemenskap.
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Juniorsektionens nya ledning

Bengt Lundgren –
Ordförande Juniorsektionen

Jesper Günther –
Ledare Juniorsektionen

Jag är född 1965, snart 49 år gammal, och gift med Annelie. Vi har tre
barn 13, 11 och 8 år gamla. De två äldsta har börjat med golf så smått. Vi
bor inne i Stockholm på Gärdet, men har ett sommarhus i Viken i Skåne
där jag växte upp. Jag är sjöofficer och jobbar i Försvarsmakten. Jag
började spela golf med min pappa 1974 på Vasatorps GK, där fortfarande
är non-resident medlem. Jag spelar för närvarande på hcp 6 ungefär, men
har som bäst haft 1. De senaste åren har det inte blivit så mycket golf
utan jag har spelat ca 5 rundor per år, något det skall bli bättring på i år!
Förutom golf har jag spelat mycket fotboll och varit hygglig i tennis.

Jag heter Jesper Günther och är numera en av ledarna inom
juniorsektionen i klubben. Jag är en talanglös golfare som ännu inte
upplevt den perfekta rundan som utanför golfvärlden livnär mig
som ekonomichef för banken UBS i Norden. Jag är själv en 42 år
gammal junior från Sollentuna GK som har varit medlem i klubben sedan
1978. Nu är juniorverksamhet under förändring då LG’s efter många
framgångsrika år trappat ner med sitt engagemang i juniorverksamheten.
Vi är flera som ska axla rollen efter LG och vi vill utveckla golfen på bästa
sätt för våra juniorer. I min ungdom var vi ett större gäng juniorer som
började i tidig ålder som utvecklades under flera år i olika takt till en mix
av olika färdigheter och tävlingsnivåer. Blickar jag tillbaka på
juniorverksamheten från min tid minns jag framgångar får alla Sollentunas
juniorer i gemensamma tävlingar, läger och lagspel. Då golfen är en
individuell sport med inslag av lagtävlingar tycker jag sammanhållning
bland klubbens juniorer är viktig och engagemanget från stöttande
föräldrar är av yttersta vikt för framgången i vår verksamhet. Till min
glädje har nu mina barn fastnat för golfen vilket gör det möjligt för mig att
åter bli en aktiv golfare och även ledare för juniorgolfen.
När jag inte tänker på golf brinner jag för fina bilar. Spendera sommaren i
vår sommarstuga och tillbringar gärna vintersemestrar med mycket
skidåkning med familjen i fjällen.
51 år. Född och uppvuxen i Viby. Arbetar som projektledare.
Intressen: god mat & dryck, golf och annan sport.

Peter Alexandersson –
Ledare Team Sollentuna

Bilder från söndag 23 februari

Upprustad maskinhall

Hål 17

Hål 16
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Seniorsektionens tillskott
Född 1944. Uppvuxen i Bromma. Spelande tennis i unga år. Gick över
till golf i början av 60-talet. Spelande på dåvarande Drottningholms GK
och Båstad GK. Flyttade till Sollentuna i början av 70-talet. Blev
medlem i SoGK 1977. Har varit ordförande i Hcp-kommitten och suttit i
styrelsen för SoGK:s supporterklubb under tiden 1995 - klubben lades
ner 2012.
Richard Warholm Seniorsektionen

Christer Lindroth Seniorsektionen

Christer Lindroth, 67 år, har i arbetslivet sysslat med
informationsförsäljning i egen verksamhet såväl som anställd
(Du minns väl Det Bästas adresserade kampanjer på den
tiden).
Bor i Bollstanäs med fru Lena och spelar golf 2-3 ggr/vecka och
avslutar gärna golfåret med longstay på Algarvekusten. Tyvärr
finansieras dessa resor inte av det stora trav/spel-intresset där
träning med Stig H Johansons hästar under ett 10-tal år är
något trevligt att tänka tillbaka på ibland.

Nya medlemmar (2013-09-01 tom 2014-02-15)
Lennart
Monzaide
Jesper
Joel
Mats
Bo
Christina
Birgitta
Britt
Tobias
Jeanette
Tobias
Isak
Marcus
Moniqa
Åsa
Tom

Andersson
Anzola
Berg
Berg
Ehn
Ekenstierna
Ekenstierna
Ekström
Ekström
/Johansson
Enegren
Engman
Eriksson-Holm
Forslund
Gardehall
Hallberg
Hallgren
Hansson

Ludvig
Mats
Linda
Emil
Måns
Peter
Kerstin
Janerik
Rickard
Marcus
Roger
Max
Inger
Anders
Ulrika
Sven-Åke
Ronny
Alice

Harting
Heidvall
Hillborg
Holm
Hulterström
Hyvönen
Isaksson
Johansson
Johansson
Lejsved
Lindfors
Lindroth
Lindström
Lundström
Lundström
Lööv
Nilsson
Olsson

Fredrik
Thomas
Lukas
Jens
Erik
Moni
Filip
Mei-Ling
Peter
Carl
Tania
Giggi
Fabian
Carl
Anders
Ella
Pia
Åke

Olsson
Olsson
Persson
Rasch
Revestam
Rizk
Rylander
Sellin
Sellin
Skoglund
Smelova
Steijer
Stenmo
Svensson
Thylin
Wallin
Wik
Wik

Caroline Holmblad
Kanslichef
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