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Ordförande har ordet
15 mars är du kallad till städdag (09.00-12.00) för att hjälpa till att få banan krattad och
piffad inför en som vi hoppas rekordtidig start. Vi kommer säkert ha ett varierande
väder men greener är klara för öppning. Kanske med begränsningar för att minska
slitaget när grästillväxten inte är 100 % ännu. Din insats som medlem är viktig. Det är
en stor avlastning för vår personal att få denna punktinsats varje vår.
24 april är du kallad till vårmöte (19.00). Vårmötets kallelse finner du i detta nummer
av Skillingetrycket. Vid vårmötet sker nyval till styrelsen och 2013 års bokslut
godkänns.
Jag har beslutat att efter 9 år i styrelsen och 11 år i Juniorkommittén inte ställa upp för
omval som ordförande.
I tisdags genomförde jag antagligen mitt sista styrelsemöte som mötesordförande.
Efter mötet satt jag i bilen en stund och reflekterade över förändringsarbetet under min
ordförandeperiod
 Banans kvalité och finish har prioriterats med exempelvis renoveringen av
greener
 Ny maskinpark för att förstärka kvalitén i banans skötsel
 Insourcing av Shop, Range och Tränare för att stärka klubbens ekonomiska bas
 Omläggning av medlemslånen för att säkerställa fortsatt medlemsrekrytering
 Upprustning av Klubbhuset för att skapa ett nav med shop, kansli och restaurang.
Arbetet med ständiga förbättringar kommer dock inte avstanna med detta och just nu
pågår projekt som berör vår organisation, administration och övningsområdet.
Jag ser fram mot årets golfsäsong, årets träning på rangen och årets golftävlingar där
jag kommer delta i väsentligt högre utsträckning än de senaste åren.
Väl mött på vår härliga anläggning
Bo Cederberg
Ordförande SoGK

Hål 7 var det!

Tomas är van att kröka
rygg

Micke ser rakare ut
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Nya medarbetare i receptionen
Flera nya medarbetare kommer ni
att få träffa i receptionen under
2014. Nu är det klart med Erika
Lundberg, Madeleine Holmblad och
Jesper Berg. Erika & Madde kanske
ni känner till från damernas elitlag.
Utförligare presentation av Erika &
Madeleine & Jesper kommer i nästa
nummer av Skillingetrycket.
Förutom dessa nya ansikten
kommer ni att finna välkända tjejer i
receptionen Anna Öberg, Linnea
Unefäldt, Malin Hagman och Mia
Holm.

Erika & Madeleine

Jesper Berg

Frivilliga banarbetsgruppen, Golfvärdar & Starters
Vi söker medlemmar som vill hjälpa till ideellt under säsongen 2014. Arbetspassen är
olika för olika roller. För ”Frivilliga banarbetsgruppen” ofta kallad ”måndagsgruppen”
gäller måndag förmiddag, för golfvärdar 8-12 på lör-, sön- och helgdagar och för
starters bestäms arbetstiden av under vilken tid på dagen som tävlingen startar.
Arbetsinsatsen är ideell - fika och lunch ingår.
Arbetsuppgifter för Frivilliga banarbetsgruppen består bl.a. i att laga märken på tee,
kratta bort skräp och göra tee snygga och inbjudande. Ute på fairways lagar man hål
på samma sätt som på tee och inriktar sig i första hand på de nedslagsytor där man
vanligtvis slår nästa slag.
Att vara Golfvärd på SoGK innebär att välkomna klubbens gäster & medlemmar vid
första tee, vara behjälplig vid frågor och skapa en positiv känsla hos spelarna inför
rundan.
Starter på SoGK innebär att hjälpa tävlingsledningen som starter på första tee för att
deltagarna skall få en positiv bild av klubben och komma iväg på utsatt starttid. Vid
vissa tävlingar kan resultatredovisning efter de första nio hålen ingå i starterns
uppgifter.
Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995
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Känner du att något av detta vore rätt för dig hör av dig till




Per-Olov Wikner om du vill engagera dig i Frivilliga banarbetsgruppen
Carro på kansliet för arbetet som banvärd
Bertil Sköld om du vill vara starter vid tävling

Nyheter i shopen

Bagar för alla

Bagar för alla

Flera nyheter i shopen på annan plats

Porträtt från Damsektionen

Lena W Rudfeldt –
Damsektionen

Jag började med att ta ett grönt kort glatt påhejad av familjen för 1011 år sedan men efter det blev det några sporadiska golfrundor varje
år. Efter flytt till Sollentuna och småbarnen blivit lite större var det så
dags att öka på golfrundorna i antal per år. Jag gick med i
Damsektionen förra hösten för att kunna vara med och påverka –
lyfta fram alla härliga damer/tjejers önskemål och synpunkter. Även
de golfare som nyligen börjat och ser ibland saker ur ett ”nybörjarperspektiv”. Alla ska känna sig hörda och välkomna därute på banan
och på damernas Onsdax.
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Damgolfen utvecklas vidare
Tjohoo nu är våren här (atttthjooo), fåglarna kvittrar och rangen har öppnat.
Dags att komma i form inför säsong 2014 då många roliga tävlingar står på
programmet.
Så vad säger ni alla damer på Sollentuna GK, vi syns väl på gymmet nu på söndag
den 16/3 kl. 15:00 och får lite “komma i formen tips” av Jonas Lekman.
Dessutom är damernas omklädningsrum omgjort. Jag har varit på IKEA tillsammans
med Anders Nyberg och handlat lite. Nymålat och nya golv! Nu behövs bara lite “piff”
och du kanske kan tänka dig att sy en gardinkappa som går i färg med mattan? Hör av
dig till mig, Mia i så fall.
18 spelsugna och lekfulla damer (i skrivande stund) har anmält sig till söndagen den
23/3 då vi ska spela en ”världsbana” på Inhouse golf i Bredden. Kul tycker vi och hela
damsektionen kommer att vara på plats.
Den 30:e mars syns vi igen på gymmet men då tillsammans med damsektionen som
hjälper till med tips och råd och givetvis tränar själva.
Den 7/5 blir det första gemensamma speltillfället med middag på klubben. Håll utkik för
man behöver som vanligt anmäla sig både till middag och golfspel. Vi väntar
fortfarande på menyförslag och pris från restaurangen. Men de har ju haft fullt upp då
de har öppnat en ny krog “Två små svin”. Värt att besöka, har jag hört.
Under april med början 2/4 kommer Onsdax utanför OoM att kunna spelas men bara
på förmiddagen. Anmälna via golf.se som vanligt.
Den 24/5 blir det repris på höstens regelvandring men med nya inslag. Startar 13:00.
Vi har lyssnat på medlemmars förslag och nytt för i år är att var tredje onsdag har vi
gemensam starttid och lite annorlunda spelform. Vi kommer även att ha en tävling för
singlar på klubben. Vi bjuder också in herrarna till en av våra onsdax som ingår i OoM.
Flaggolf och en favorit i repris “Sommarsolståndet” finns också på programmet.
Vi behöver hjälp med tävlingsledare till flaggolfen, singelmingelmixen och att jaga lite
sponsorer.
Carro har lovat att fixa en tavla där man kan söka spelpartner inför tävling el dylikt.
Utmaningen kommer att vara någon gång i augusti och Sigtuna håller i tävlingen.
Dessvärre har Wäsby dragit sig ur då intresset inte var så stort enligt DS på Wäsby. I
stället kommer det nog att bli Täby som kommer med i Utmaningen. Inte riktigt klart i
skrivande stund. Vi återkommer om det. Vi har ju en seger att försvara sen sist och
pallen vill vi absolut behålla. Den ska stå i damernas omklädningsrum!
Spelprogrammet kommer snart att finnas på hemsidan.
Men du… vi syns väl på städdagen?
Mia Holm
Ordförande Damsektionen
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Vilken färg på driver gillar du?

Vilken färg på driver gillar du?

Nya järn från Cobra

Klubbor till juniorer

Vilken färg på driver gillar du?

Jesper har sin favoritfärg

Kläder för honom

Kläder för henne
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Handskar från Puma

Bollar från Bridgestone

Sockor för alla

Vagnen uppfälld

Blir din lika tunn?

Unna dig litet
hjälp

Länk till Shopens hela sortiment
Niclas Björnsson & Jonas Lekman
Golfansvarig

http://www.golfstore.eu/sollentuna.aspx

Seniorernas vårträff
Seniorernas sedan några år traditionella vårträff äger rum tisdag 22 april 09:00 då
deltagarna bjuds på kaffe/te och bulle. Anmälan görs via golf.se eller i receptionen.
”tävlingen” kallas ”Senior 55 Vårträff”.

Senior 55+
Verksamheten 2014 för Senior 55+ är en vidareutveckling av de senaste två årens
utbud. Vi mottog en del synpunkter på tävlingsprogrammet (TP) 2013 och
presenterade därför förslag till förändringar på seniorernas höstavslutning i oktober
2013. Vi utökar antalet individuella tävlingar inom ramen för Tisdax Order-of-Merit och
genomför par- och lagtävlingar tidigt och sent på säsongen för att de individuella
tävlingarna skall få de bästa förutsättningarna.
Utbytet med Täby och Bro-Bålsta kallat ”Treklövern” fortsätter 2014 med spel på Täby
16/6 och Bro-Bålsta 3/9. Uttagning för detta utbyte framgår av TP.
Matchutbytet med Wäsby har avslutats på initiativ av Wäsby. Vpr för herrar behålls av
SoGK medan Vpr för damer tillfaller Wäsby.
Tävlingsprogrammet finns tillgängligt på klubbens hemsida t.ex. via Seniorbloggen och
innehåller

Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995
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7 poängbogey- och 7 slagtävlingar inom OoM
Scramble med 2-, 3- och 4-manna (lottade)
Fyrboll (bäst)
Greensome
Irish Rumble (ny spelform för Tisdax)
Roland Cup (match)
Treklövern – Täby/Bro-Bålsta
Seniormästerskapet

Under april kommer vi att genomföra ett antal extra Tisdax om vädrte tillåter att bana
öppnas. Lagspel och singelspel men allt utanför OoM.
Dessutom kommer vi, liksom 2013, att genomföra en seniorresa, denna gång till
Tortuna Golfklubb fredag 8/8. Anmälan via golf.se till ”tävling” kallad Senior 55
Seniorresa Tortuna.
Bertil Sköld
Seniorsektionen

Juniorverksamheten under förändring
Nu har juniorverksamhetens allt-i-allo LG trappat ner som ansvarig för verksamheten
och vi är flera ledare som delar på uppgifterna och förhoppningsvis har tid att utveckla
nya idéer. Några av oss ledare har under vintern utformat en verksamhetsplan som
inom kort kommer att publiceras på juniorernas hemsida. Till vår hjälp har vi
samarbetat med Johanna Ericsson som är juniorkonsulent på Stockholms Golfförbund.
Hon har tipsat oss om hur andra närliggande golfklubbar har lyckats skapa
framgångsrika juniorverksamheter och lärdomar av mindre lyckade satsningar.
Verksamhetsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras efter ledares,
föräldrars och juniorers önskemål.
För tillfället pågår vinterträningen på måndagskvällar i Rosenkälla. Vi är ca 25 juniorer
som värmer upp svingen med hjälp av Niclas och Jonas. Till vår glädje har nya juniorer
anmält sig till vinterträningen men vi saknar självklart de som valt annan sportaktivitet
under vintern.
Vi kommer snart att skicka ut brevet om inbjudan till utomhusträningen för 2014. Under
vintern har vi ledare diskuterat flera olika upplägg för utomhusträningen som t ex
vardagsträning, små korta intensiva läger på tre dagar mm. Årets förändring blir att vi
utöver helgträning som tidigare även har frivillig träning på onsdagar.
Gruppindelningen är varje år en svår uppgift att lösa. Vissa juniorer har olika önskemål
om kamrater eller ambitionsnivåer. Vi vill därför detta år få mer information vid anmälan
för att på bästa sätt skapa grupper där alla trivs och utvecklas i önskad takt. Vi kommer
jobba för nya flexibla grupper där t ex äldre juniorer som är medlemmar men ännu inte
börjat spela nu får en chans att bli aktiva. För att verksamheten ska bli så bra som
möjligt är du som förälder alltid välkommen att stötta oss ledare eller själv bli en. Är vi
många ledare finns bara möjligheten att välja tillfällen då man kan spela med som
markör eller stoppboll. Alla ledare kommer under våren få en heldagsutbildning med
Niclas och Jonas så att vi blir både bra ledare och lite bättre golfare.
Bra datum att reservera redan nu är den 27:e april då vi kommer att ha uppstartsmöte.
Veckan efter 4:e maj är det loppis på klubben större delen av dagen. 15 juni kval till
Skandia Cup med efterföljande hemmaläger fram till 18 juni. Mer om detta kommer
inom kort uppdateras på hemsidan.
Jesper Günther, En av ledarna i juniorverksamheten
Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995
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Herrgolfen förstärks
Herrsektionen består idag av Rolf Svenléen, Mattias Pirmann, Gustaf Swedén och Ola
Lejeby. Vi tycker alla att det är kul att vi nu fått en motsvarighet till damsektionen som
fungerat väl under lång tid.
Vår ambition är att göra Sollentuna GK så attraktiv som möjligt för spelare inom vårt
fokusområde, herrar i åldern 22-54 år. Givetvis i kombination med att ta hänsyn till
resterande medlemmar.
Den stora aktiviteten för herrsektionen är Torsdax som är en populär tävling där
spelare möts under vänskapliga former men ändå i ett tävlingsformat. En aktivitet som
är mycket uppskattad varför vi inte kommer göra några stora förändringar här. Vår
ambition är att starta Torsdax den 3 april förutsatt att banan är öppen. Torsdagen den
24 april är det Vårmöte för klubben vilket gör att denna tävling inte kommer att räknas
med i order of merit då Vårmötet är en aktivitet där medlemmar bör delta.
Efter att ha lyssnat runt med spelare saknas det ett upplägg för de som inte har
möjlighet att vara med på Torsdax pga. jobb eller familjesituation men som på något
sätt vill fördjupa eller utveckla nya relationer till medlemmar på klubben.
För dessa spelare har vi väckt till liv Helgdax. En niohåls poängbogeytävling som
spelas lördag ojämna veckor och söndag jämna veckor. Vi har valt en starttid där det
historiskt sett varit låg beläggning, helg efter 15.00 vilket gör att tillgängligheten för alla
medlemmar inte skall minska. Initialt startar vi med fyra starttider för att göra en
utvärdering under säsongen och se om vi skall addera tider. Det är samma upplägg
som gäller för Helgdax som för Torsdax dvs. hcp gäller, Order-of-Merit, finalspel på
hösten mm. Alla spelare mellan 22 och 54 år är välkomna.
Helgdax är tänkt och starta lördagen den 26 april. Premiären firas med efterföljande
middag.
Vår förhoppning är att vi skall ha ett tillägg till Helgdax. I dagsläget håller vi på att
förhandla med några klubbar om att utveckla en återkomma tävling i Ryder Cup format.
Kvalificeringen till denna kommer då att utgå ifrån Helgdax Order-of-Merit. Mer om det
här i kommande nummer av Skillingetrycket.
Det är i korta drag de planer vi har inför starten av 2014. Planen för framtiden är att
ordna någon aktivitet på vintern när banan är stängd för att ha en möjlighet att ses
även under denna period. Andra planer som finns inför 2015 är t.ex. Tokiga resan, men
som sagt mer om det längre fram.
Nu önskar vi alla en bra start på säsong.
Väl mött under 2014!
Rolf Svenléen
Ordförande Herrsektionen

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

Rolf Svenléen –
Ordförande Herrsektionen

Jag började spela golf lite mer regelbundet efter mina studier vid
Uppsala Universitet då min chef sa till mig att det var bra att kunna.
Efter att ha spelat golf under några år la jag klubborna på hyllan
mellan åren 2003-2009 då det var full fart med nyfödda tvillingar och
arbete i USA. Efter det att vi flyttat tillbaka till Stockholm och nu
Gillbo, Sollentuna, tog jag upp golfen igen. Idag blir det golf en
gång/vecka gärnaTorsdax som jag tycker är en kanontävling som
kombinerar gemenskap med tävlingsspel. Har även fått förmånen att
representera H35 vilket jag tycker är kul då matchspel är den
spelform som jag tycker bäst om. Utöver golfspel uppskattar jag
vardagsmotion, oftast löpning och tycker även om att umgås med
vänner runt god mat och dryck.
Uppvuxen i Rotebro och medlem i klubben sedan 2007. Började
med golf först i senare ålder trots närheten till banan. En och annan
”kvällsrunda” med sträckning hål 6, 7 och 8 hanns dock med under
tonåren. Förutom den dåliga sikten levde man också hela tiden med
skräcken att bli påkommen. Inte de bästa förutsättningarna kanske,
men jag vill minnas att det både var spännande och kul.

Mattias Pirmann –
Herrsektionen

Att det blev just Sollentuna GK är Torsdax-gänget en stark
bidragande orsak till. Torsdax-gänget består av ett glatt trevligt gäng
golfare av varierad kvalitet som en gång varje vecka tävlar i golf och
umgås. Denna brokiga skara har gett mig många nya goda stunder
och vänner. Det är också av denna anledning som jag gått med i
herrsektionen, för att driva denna tradition vidare och möjligheten att
få vidareutveckla den.
Jag är också med i H35-laget som förra året avancerade till högsta
division efter en förkrossande serieseger med 100% vinster. I år är
målet serieseger i den högsta divisionen för Lag 1 samt
avancemang för Lag 2.

Ola Lejeby – Herrsektionen
& Suppleant i Styrelsen

Jag är ny suppleant i styrelsen och medlem i nybildade
herrsektionen. Har spelat golf sen jag var en liten knatte här på
Sollentuna vilket var på den tiden det var den gamla
bansträckningen som fortfarande sitter kvar i huvudet. Har varit
ledare för H35 i flera år men hoppade av när åldern tog ut sin rätt för
några år sedan. Jag brinner för Sollentuna GK och vill att vi skall
vara en levande klubb med plats för alla och möjlighet till spel och
umgänge för alla medlemmar. Jag vill att alla medlemmar skall vara
stolta över att vara medlemmar i Sollentuna. Jag hoppas att vädret
är med oss och att vi får en toppsäsong med mycket spel och
umgänge.

Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995
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Gustaf Swedén –
Herrsektionen & Lagkapten
elitlag herrar

Bävern ger sig inte

Gustaf Swedén, 28 år, Hcp 2.
Jag tog mitt gröna kort vid 8 års ålder och blev medlem i SoGK vid
12. Under många år spenderade jag hela mina somrar uppe på
klubben och hade drömmen, som många andra yngre, att bli
golfproffs! Min satsning gjorde att jag tävlade för SoGK och var ute i
hela landet på olika juniortävlingar.
Efter min juniortid blev det en hel del tävlingar på Svenska
Minitouren innan jag slutade med tävlingsgolf som spelare. I den
vevan blev jag involverad i elitkommittén och ansvarig för det lag
som spelar Stockholmsserien och sedan lagledare för Elitlaget.
En av årets golfhöjdpunkter för min golf är KM och önskan att stå
överst på pallen får mig att sommar efter sommar träna och försöka
bli bättre!
Vid sidan av golfen har jag min dotter Alva 3 år som många säkert
har sett uppe på klubben.
Intresset för golf från hennes sida har hittills varit lovande och
hennes första steg tog hon på putting-green!
Snart är jag nyinflyttad i Solna med sambo och en bonusson där
golfintresset är relativt okänt men det ska vi råda bot på i sommar.
På dagarna jobbar jag på ett ställe som heter Bevent Rasch. Där
säljer jag komponenter till ventilationssystem. Mycket brandsäkerhet
inom ventilation.
Djurgården hockey har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag
försöker följa hockeyn så mycket jag kan.
Hockey har jag även själv spelat, mestadels i Sollentuna HC, slutade
som spelare vid 21 års ålder och efter det har jag i omgångar varit
tränare för olika lag.
Vi ses i vår!

En tidigare klubbchef på andra
sidan disken

Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995
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Kållerts kåseri - Yips och MOTVIND
Jag har yips. En otrevlig åkomma. Framförallt lider jag av chip-yips, men det har även
spridit sig till långputtar. Kortare puttar fungerar fortfarande, inte minst puttar med
vänsterfall. Kanske är jag då en av klubbens bästa, åtminstone i uppförsbacke. Det
kommer in parametrar som gravitation, lutning och vinklar. Kort sagt krävs hygglig IQ.
Då trivs jag. Märkligt nog fungerar det inte lika bra med högerfall, kanske lider jag även
av IQ-yips?
Chippar fungerar aldrig. Det spelar ingen roll hur de lutar, mina problem är av helt
annan dignitet.
Mina kamrater brukar säga till mig:
-

Du har ju flera chippers i din golfbutik BollarPåRymmen. Varför inte prova en av
dem?
Det ser illa ut. En singelhandicappare använder inte en chipper, svarar jag då.
Men du har ju 10.2?
Måste vara något fel i GIT-systemet. Hur som helst är det temporärt.

Det finns andra metoder för att motarbeta yips, exempelvis whisky. Ryckningar
försvinner och det är roligare än en löjlig chipper.
I somras fick jag nog av min yips och beslutade mig för att ta med whisky kommande
Torsdax-tävling.
När jag studerade startlistan fick jag en klump i magen. I samma boll var Bertil
”Höjningen” Sköld inlottad, Idrottskommitténs ordförande. I dessa tider poängterades
att alkoholförtäring i samband med tävling var strängeligen förbjudet. Bertil förklarade
att om han får syn på någon alkoholbrukare på banan blir vederbörande diskad.

Bertil Sköld

Björn Collert

Nåväl, jag har varit med förr. Jag inhandlade en petflaska med äppel-Mer, hällde ut
innehållet och ersatte med en lagom dos whisky. Whiskyn är alltså maskerad. Det
föreligger inte heller någon risk att mitt beteende avslöjar mig, jag kan bära en fylla. Det
är egentligen inte fråga om fylla, snarare medicinering. Men whisky luktar, hur gör jag
med det?
Som ni vet är Bertil mycket av allt. Bertil gör oerhört mycket gott arbete för klubben.
Stannar Bertil, stannar klubben. Bertil pratar också mycket, både ofta och länge. Ord
som sammanfattning, i korthet och ordknapp finns inte i Bertils inre.
När Bertil ska berätta något ställer han sig väldigt nära sitt offer så vederbörande inte
har en chans att fokusera på annat.
Tänk om Bertil kommer fram till mig efter några klunkar whisky, placerar sig fyra
centimeter från mitt ansikte och berättar någonting under några minuter. Jag kan inte
hålla andan så länge. Än värre om Bertil ställer en fråga som jag måste svara på. Då
forsar whiskyångarna ut ur min mun. Jag blir diskad för smygsupning.
Jag hittade ingen lösning på problematiken med whiskyångorna. Jag beslöt mig för att
ringa upp min synnerligen gode vän, Antero ”Papegojan” Baburin. Papegojan har
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vunnit KM otaliga gånger, spelat i landslaget, spelat på European Senior Tour och hällt
i sig åtskilliga liter whisky. Det var den senare kvalitéen jag sökte.
Jag presenterade mitt problem för Papegojan.
-

Du har ringt rätt person. Jag har en lösning.
Tuggummi eller minttabletter, avbröt jag.
Nej, nej, då tror Bertil att du är alkoholist. Det är bara fyllskallar som använder
sådant. Dessutom går whiskyångorna igenom. Det finns andra knep.

Papegojan började berätta:

Ante är grabben till vänster på bilden
==================================================================
Jag spelade en proffstävling i Wales. Det var min bästa tävling, jag spelade in 50 000:-.
Sista dagen blev jag lottad tillsammans med Neil Coles, den andra spelaren efter Sam
Snead att vinna en proffstävling under sex decennier. En legendar i golfvärlden.
När jag vaknade upp på morgonen var jag stirrig, det kände inte alls bra.
Jag fick syn på whiskyflaskan, det fanns en hygglig mängd kvar. Vore bra att få med
sig i bagen för att lugna nerverna. Men i samma rum fanns min fru Bitte som också var
min caddie. Bitte tycker inte om när jag dricker, allra minst på proffstävlingar.
Jag ägnade inte en sekund åt Course Management för dagens tävling, all energi lades
på whiskylogistiken. Till slut gjorde Bitte morgontoaletten och då fick jag chansen. Jag
hällde över whiskyn i en burk med Neskaffe och skakade om. Nu syntes inte whiskyn
och jag hoppades också att kaffet eliminerade whiskydoften.
En timme innan start anlände jag till banan och startade med att slå bollar på rangen,
det kändes inte bra. Sedan puttinggreen, det kändes ännu sämre.
Några minuter före start gick Bitte iväg för att hämta scorekortet. Då greppade jag
kaffeburken och störtade in i ett buskage och tog några ordentliga klunkar.
När Bitte kommer tillbaka utbrister hon omedelbart:
-

Har du druckit?
Va, märks det? Jag blandade ju ut det med kaffe.
Vad pratar du om?

Jag mumlade något ohörbart och började sedan fundera över min belägenhet. Jag
luktar whisky och om någon minut ska jag möta legendaren Neil Coles på första tee.
Jag vill inte skämma ut mig.
Det blåste lite och en vindpust träffade mitt ansikte. Då fick jag snilleblixten, MOTVIND.
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När jag konverserar Neil Coles placerar jag mig så att jag får MOTVIND. Då når inte
whiskyångorna fram.
Neil och jag hade en trevlig runda och jag tror inte att han märkte något.
När Bertil närmar dig så se till att du alltid får vinden i ansiktet. Se till att du har
MOTVIND.
==================================================================
Jag anammade tipset. Jag var dock lite orolig under rundan eftersom vinden var svag.
Vid ett tillfälle blev jag extra orolig. Bertil sade:
-

Du chippar inte fullt så uselt som du brukar. Har du tränat, eller?
Japp.

Bertil liksom Neil Coles blev ovetande.
För några veckor sedan spelade jag på Asien-Touren, närmare bestämt Pattaya i
Thailand. Bland andra deltagare märktes Stefan ”Gusten” Gustafsson, Christer
”Spikrak” Jansson, Thomas ”Lyle” Leijon och Jan ”Faldo” Bohlin.
Golfen gick inte bra, inget poff och chippningen var under all kritik. De sex första
varven spelade jag med Gusten som är en av Sollentunas bästa chippare. Man kan
säga att kontrasterna var stora. Gusten tyckte till och med synd om mig.
Gusten, Lyle och Spikrak spelade bra golf, men lyckligtvis var Faldo min bettingmotståndare. Jag vann den avgörande rundan med ett slag. Det var egentligen det jag
ville säga med denna berättelse.
Björn Collert
Medlem
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Kallelse till Vårmöte
Kallelse till Allmänt Vårmöte i Sollentuna Golfklubb
och bolagsstämma i Skillingegården AB
torsdag den 24 april 2014 kl. 19.00 i klubbhuset
Förslag till föredragningslista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

Fastställande av röstlängd för vårmötet.,
Fråga om vårmötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för vårmötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
A) Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk årsredovisning för
a) Sollentuna Golfklubb.
b) Skillingegården AB.
B) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret i
a) Sollentuna Golfklubb.
b) Skillingegården AB.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret i
a) Sollentuna Golfklubb.
b) Skillingegården AB.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp underskott i enlighet
med balansräkningen i
a) Sollentuna Golfklubb.
b) Skillingegården AB.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i
a) Sollentuna Golfklubb.
b) Skillingegården AB.
Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter i Sollentuna Golfklubb och Skillingegården
AB.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer i Skillingegården AB.
Val av (avser båda styrelserna):
a) ordförande, för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter, för en tid av 2 år;
c) suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
d) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsernas
ledamöter ej delta;
e) två ledamöter i valberedningen;
f) ombud till SGDF-möten.
Behandling av styrelsernas förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) styrelsens förslag till stadgeändringar i Sollentuna Golfklubb
Övriga frågor.

Observera att kallelsen gäller samtliga familjemedlemmar som är medlemmar i
Sollentuna
Golfklubb. Sista dag för inlämnande av motioner är torsdag den 27 mars 2014.
Denna kallelse skickas också per post till alla medlemmar.
Välkomna!
Styrelsen

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

S i d a | 15

