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Ordförande har ordet 
Vilken tur att den där äntligen-har-jag-hittat-det-känslan dyker upp sådär lagom ofta i 

golf. Visserligen försvinner den lika snabbt igen, men den där stunden då man helt 

obehindrat slår sina rangebollar och känner att golf egentligen är lätt. Den är oslagbar. 

Och tack också till Niclas och Jonas för att ni har ett sådant oändligt tålamod. Lektioner 

och diskussioner, ett och annat SMS. Att vara en bra säljare är att se kunden. Det gör 

ni verkligen. Tur att inte fler i klubben har upptäckt hur bra ni är. Då skulle jag få vänta 

2 månader på att få boka en lektion. ”These guys are good” som de säger på PGA 

Touren i USA. 

Så här har jag hållit på sedan mina tidiga tonår. Allt började någon gång tidigt 80-tal då 

jag hängde många och långa sommarlov uppe på klubben med de andra juniorerna. 

En kort cykeltur från Rättviksvägen på andra sidan motorvägen. Världens bästa 

ungdomsgård. Det är klart, då fanns inte GIT. Bara bollränna. Var det 4 bollar före i 

rännan (som verkligen var en ränna) så var något allvarligt fel. Snacka om att vi 

spelade massor av golf. 

Idag har jag ungefär lika långt till klubben som på den tiden, ja visserligen med bil nu. 

Bor tillsammans med Maria och sonen Fredrik. Jag och Maria lyckas också med 

konstycket att tävla ihop, ibland med hygglig placering. Fredrik har inte börjat med golf 

ännu. Han har inte riktigt förstått syftet med spelet. Vem har det? Till saken hör att 

Fredrik har autism. Det färgar vår vardag men som många andra föräldrar till barn med 

funktionshinder säger så kan vi inte påstå att vi egentligen funderar på det så mycket. 

Fredrik är en glad och sprallig kille som ni säkert kommer att se mer av i sommar. 

Yrkesmässigt så finns jag på en stor revisionsbyrå men det var länge sedan jag 

arbetade med revision. Jag ägnar istället det mesta av min tid åt att hjälpa kunder med 

att reda ut allehanda trassel och ibland rena haverier. Jag skulle säkert av någon kallas 

en klassisk konsult, en sån där som kan lite om mycket. 

När jag tittar på klubben och vår verksamhet så ser jag inte att vi på kort sikt ska göra 

några stora förändringar mot hur vi arbetat de senaste åren. Dock har vi ett antal saker 

som påbörjats och som måste drivas i mål. 

Vi har en ny organisation på plats och här behöver vi säkerställa att vi blir effektiva och 

att organisationen kan avlasta styrelsen. 2013 var som många vet ett speciellt år där 

styrelsen och personalen arbetade tätare ihop än på många år. Även om det var 

lärorikt och viktigt för vår kunskap om den operativa verksamheten så är det dags att 

låta vår klubbchef Caroline tillsammans med sitt team ta över allt mer. 

Vi behöver fortsätta att fokusera på ordning & reda i våra rutiner och processer. Kan 

inte nog understryka hur viktigt det är för oss att få detta i mål efter allt arbete som 

följde under 2013. Den främsta anledningen till detta är att jag annars ser risker för att 

vi får ett ineffektivt beslutsfattande och en luddig ansvarsfördelning. Ingen trivs att 

arbeta i en sådan organisation. En allt för hög arbetsbörda för styrelsen hämmar också 

möjligheten till rekrytering av nya ideella krafter. 

Jag vill självklart också att den operativa verksamheten ska få mer tid över till 

värdeskapande verksamhet, dels mot medlemmar, dels i affärsverksamheten. Vi 

behöver också frigöra tid för styrelsen att stödja den nya organisationen och arbeta 
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mer med strategiska frågor, exempelvis frågan om vår upplevda tillgänglighet till banan 

och hur vi bäst utvecklar andra medlemsvärden. 

Vi behöver vässa vårt affärsmässiga tänk ännu mer. Vi måste våga utveckla eller 

avveckla. Innan vi fattar dessa beslut behöver vi arbeta fram stabila beslutsunderlag 

och skärpa vår ekonomiska analys. Här är vår plan att ta hem mer av vår 

ekonomifunktion till klubben och enbart fortsätta köpa de mer kvalificerade tjänsterna. 

Vi måste också bli bättre på att sätta tuffa mål för de kommersiella verksamheterna. 

Det vi gör i dessa måste vara värdeskapande. 

Mina egna förväntningar (krav) på mig själv är höga. Jag vill fortsätta det arbete som 

styrelsen utfört under Bosse Cederbergs ledning. Vi ska ta saker och ting på allvar och 

tänka till. Vi försöker vara framsynta och förstå vår omvärld. Vi vill utveckla en klubb 

som möter nya krav och förändringar. Det är inte lätt för i så fall skulle vi inte se 

konkurser och andra ekonomiska problem runt omkring oss. Jag är dock övertygad om 

att förutsättningarna för Sollentuna GK är fantastiska. 

Från dig förväntar jag mig två saker. Ge mig och oss i styrelsen och i personalen 

konstruktiv feedback. Ser du något som behöver lösas, hugg i och hjälp till. 

Roger Lindgren, Ordförande Sollentuna Golfklubb 

PS. Ni glömmer väl inte att ni handlar all er golfutrustning och kläder i shopen med 

Sveriges bästa personal? Shopen där du har ekonomiska intressen själv. Shopen som 

erbjuder lika bra priser som på stora varuhuset och med lika bra sortiment. Åk gärna 

och prova klubbor, kläder eller skor på annat håll men lägg sen din beställning hos 

några av dina golfkunniga medarbetare i din egen shop! 

 

Klubbchefen informerar 

Nulägesrapport 

Torsdag 22 maj, 27 grader varmt, banan har utan bakslag varit öppen i 56 dagar, 20 

lottade klubbtävlingar och hittills 80 nya medlemmar i år! Det är vad jag kallar en 

rekordstart! Passar även på at hälsa alla nya medlemmar välkomna till Sollentuna GK.  

När jag ändå är inne på siffertal kan jag tillägga att jag själv är inne på min 13:e säsong 

på Sollentuna GK, och ingen dag är den andra lik! Tala om varierande och 

inspirerande miljö att vistas i! 

Än har vi lång väg att gå innan vi uppnår den nivå vi strävar efter, men på vägen dit gör 

vi allt för att tillgodose våra medlemmars & gästers behov & önskemål. Vårt motto 

”Idrott för alla på alla nivåer” stämmer väldigt bra in på den verksamhet vi bedriver och 

utvecklar! 

Medlemskap & Medlemskö 

Vi har precis jobbat oss igenom vår medlemskö för juniorer och erbjudit alla som står i 

kön (som har åldern inne) medlemskap i SoGK. Vi har fortfarande möjlighet att fylla på 
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med ett 10-tal juniorer, så har du egna barn eller barnbarn som är sugna på att bli 

medlemmar så hör av er till kansli eller reception så hjälper vi till. Vad det gäller 

seniormedlemskap har vi även där ett fåtal platser att fylla upp. Då vi är många som 

gärna spelar på helgen pushar vi lite extra för vårt prisvärda vardagsmedlemskap kallat 

Vardagsaktiv. För dig som vill spela extra mycket golf och gärna på olika banor finns 

fortfarande chansen till Mermedlemskap, som för 2500: - (förutsatt att du är fullt aktiv) 

ger dig fritt spel på både Bro Bålsta & Täby GK. Kontakta kansliet för mer information. 

Nya bollmaskinen 

Vår nya bollmaskin är nu fullt fungerande och levererar bollar på löpande band. Idag 

finns det 3 olika sätt att köpa rangebollar på 

 traditionella polletter 

 SOLOkort som vi laddar med olika antal drag 

 och det allra senaste, betalkort direkt i bollmaskinen!  

Detta ger våra medlemmar och gäster möjlighet till köp av rangebollar både innan och 

efter shopens öppettider. 

Caroline Holmblad, Klubbchef  

 

Ordförandebyte – föryngring igen 

Vårmötet den 24 april 2014 på Sollentuna GK får klassificeras som traditionellt 

lugnt. 47 röstberättigade medlemmar samt en fullmakt hade samlats för att utöva 

svensk föreningsdemokrati. 

Föreningens ekonomi och verksamhetsberättelse lades fram. Resultatet jämfört med 

2012 blev 605 kkr. bättre. Revisorerna lade fram sin rapport och mötet beviljade 

styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och beslutade att årets resultat 110 kkr 

fördes i ny räkning. 

Till ny ordförande valdes Roger Lindgren efter Bo Cederberg som suttit som 

ordförande sedan 2005 och innan dess 12 år i juniorkommittén. Bo sitter dock kvar i 

styrelsen som sekreterare på 1 år genom ett fyllnadsval. Ingemar Sweden och Erik 

Barkman avgick ur styrelsen och lämnar efter många år också sina ideella uppdrag för 

vår förening. Ingemar lämnar rollen som tävlingsansvarig och Erik ordförandeposten i 

Fasighetskommittén. 

Som ersättare för dessa herrar valdes Marie Ström och Gustav Sweden in som 

suppleanter i styrelsen. Övriga ledamöter i styrelsen är: Gunilla Andersson, Janne 

Andersson, Ola Lejeby, Ingrid Rolfsson, Claes Nilsson (banchef) och Bertil Sköld (vice 

ordförande). Mötet avslutades med övriga frågor där frågan om hur vi ska markera 

flaggans placering på green diskuterades. Olika uppfattningar i frågan finns på 

klubben. 

Bo Cederberg, Sekreterare Sollentuna Golfklubb 
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Förändringar i Fastighetskommittén 

Vid fastighetskommitténs möte den 7 maj tackade vi av två veteraner, Stellan Axelsson 
och Erik Barkman.  När man frågar dem hur länge de har jobbat ideellt för Sollentuna 
GK så blir svaren lite svävande. Stellan har bidragit sedan 1983 alltså över 30 år. Erik 
var inte lika tydlig men det är minst 20 år som han har varit tillgänglig i klubbens ideella 
arbete.  Båda två har varit entusiastiska visionärer som har varit med om att skapa och 
genomföra en rad projekt på klubben. Det senaste var ny shop och ny restaurang. 

Stellan och Erik tackades av med en blomsterbukett och bok om Sollentuna, ”Mamsell 
Cooper, magister Göransson och all de andra” som handlar om Sollentunas historia 
under 150 år. Erik finns med på bild från 1989 när han var planeringschef i Sollentuna 
kommun. Stellan hittade vi inte i boken men det är över 67 000 andra som inte är med i 
boken så Stellan kunde stå ut med det. Det känns tryggt att båda två står till 
kommitténs förfogande vid behov i framtiden. 

Innan mötet hälsade vi Stefan Westin välkommen som ny medlem i 
fastighetskommittén. Stefan har bott runt golfbanan nästan hela sitt liv och har varit 
medlem sedan mitten av 80-talet. Stefan är i grunden ”gammal” byggare och har toppat 
det med försäljning, marknadsföring och administrativa kunskaper. Vi andra i 
fastighetskommittén ser fram emot att jobba ihop med Stefan. 

Anders Nyberg, ny ordförande i Fastighetskommittén 

 

Redaktionsråd för Skillingetrycket 

Fem medlemmar utgör Skillingetryckets redaktionsråd: 

 Bo Cederberg, Sekreterare i Sollentuna Golfklubb 

 Ulrika Hellström, Damsektionen 

 Jesper Günther, Juniorsektionen 

 Caroline Holmblad, Klubbchef 

 Bertil Sköld, Ordförande i Idrottskommittén 

Alla medlemmar kan naturligtvis vända sig till vem som helst i redaktionsrådet för att 
framföra idéer och utrycka synpunkter på innehåll etc. 

Bertil Sköld för redaktionsrådet 
 

Hur spelas KM 2014? 

Under senare år har vi inom IK testat många olika upplägg för att genomföra 
klubbmästerskap. Vi har försökt ta hänsyn till följande:  

 tillgänglighet för övriga medlemmar  

 rättvisa tävlingar för de startande 

KM finns i många varianter. Vi har redan genomfört KM Två Generationer (18 maj) 
med Axel & Peter Hellström som vinnare och i juni genomför vi KM Foursome Herrar & 
Damer. I början av augusti kommer så KM Kategorier och några veckor senare KM 
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Herrar & Damer för att avsluta med KM Äkta Makar i slutet av augusti. Vi har alltså 
ganska många olika KM att hantera och som innebär avsevärd beläggning på banan. 

KM Foursome Herrar & Damer genomförs i år som tävling över 18 hål. Min uppfattning 
är att denna spelform kommer att bli utslagsgivande. Det finns många tävlingar som 
genomförs över 18 hål inom både PGA- och ET-golfen. 

KM Kategorier spelas i år 10 augusti över 18 hål utom för H21 & D21 som spelar 36 hål 
utan ”cut”.  

KM Herrar & Damer avgörs över 54 hål som tidigare. Nytt för i år är att första dagens 
eftermiddag spelas kval över 18 hål med ”cut” inför söndagens 36 håls final. KM Äkta 
Makar genomförs som vanligt som del av Cervera Trophy. 

Bertil Sköld för IK 
 

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 

 
Utomhusträningen igång – många juniorer på banan 

Då har utomhusträningen äntligen dragit igång. På helgerna sjuder träningsområdet 
och banan av liv när alla förväntansfulla och ivriga juniorer samlas. Just nu har vi drygt 
70 juniorer i denna verksamhet och tillsammans med knatte- och nybörjarträningar blir 
det mer än hundra. Det känns oerhört kul både som förälder och ledare att se nästa 
generation golfare tränas och utvecklas och se tillbaka på den tid när man själv stod 
där och lyssnade på klubbens Pro. 

 

När jag började med golf för drygt 40 år sedan var en av de 
första sakerna man fick lära sig att vara snabb. Man skulle gå 
snabbt, ställa bagen på rätt ställe, vara beredd när det var 
ens tur att slå och inte minst släppa igenom när man letar 
boll. Gjorde man inte det kom dåtidens Pro på Vasatorps GK,  
Jim Suckling, ut och ”skällde” på sin härliga svensk-engelska. 
Budskapet var tydligt – gör spelet snabbare. När man blev 
äldre och duktigare och tävlingsspelade gick en 18-hålare 
sällan på längre tid än drygt 3 timmar. 

Men, varför skriver jag detta? Jo, för att understryka att vi som är ledare är väl 
medvetna om att juniorer liksom nybörjare ibland tar lite längre tid på sig för att spela 
på banan. Vi försöker skynda på spelet och lära juniorerna hur spelet skall gå till för att 
öka allas trivsel. Målsättningen är att en niohålsrond skall ta två timmar. Så ha tålamod, 
vi gör vårt bästa, alla har någon gång varit nybörjare. 

Bengt Lundgren för Juniorsektionen 
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Team Sollentuna på träningsläger i Portugal 

  

Under påsklovet åkte vi, Team Sollentuna, söderut till Portugal på träningsläger. Tio 
killar mellan 14-16 år och Niclas Björnsson och jag. Destinationen var Montado Golf 
Resort, en perfekt anläggning för våra behov. Mitt ute på ”vischan” och ingenting att 
göra förutom att spela golf (det fanns en pool i och för sig). 

Bra range med grästee och bra övningsområde för att träna wedgar, också den med 
gräs tee och dessutom tre stycken putting-greens. En mycket trevlig 18 hålare på 6 
366 meter från vita klossar med riktigt jämna och fina greener. 

Dagarna såg ungefär likadana ut. Uppstigning vid sju för frukost och sen samling på 
rangen för träning. Rangen var väl förberedd med färdiga bollhinkar uppställda åt oss 
varje morgon. 

Första starttid vid nio och spel över 18 hål med för dagen olika tävlingsmoment såsom 
flest birdies, bästa score, flest green träffar, flest fairway träffar, minst antal puttar, m.m. 

Lunch och vila en liten stund och därefter träning under ett par timmer med olika 
teknikövningar, combine tester, puttövningar, m.m. 

Ungdomarna var inte nöjda med det utan ville så klart ut banan igen för fortsatt spel 
och höll på till solen gick ner vid 20:30 och därefter åt vi en gemensam middags-buffé. 

Vi hade en fantastisk tur med vädret, ett perfekt golfväder med 20-25 grader och 
växlande molnighet. En eftermiddag fick vi dock ge upp golfträningen då det blev för 
varmt och vi fick ligga ett par timmar vid poolen för att svalka oss istället 

Saltsjöbadens juniorer var där samtidigt som vi och hade träningsläger. En av dagarna 
hade vi match mot dem. Tyvärr så såg det väldigt tungt ut när det började närma sig 
slutet av tävlingen, vi låg ner i de flesta matcherna. Men så ryckte våra grabbar upp sig  
och på 18:e tee är 7 av 10 matcher ännu inte avgjorda. Av dessa 7 vinner vi 6 stycken 
och därmed matchen med 5,5–4,5! 

En liten utflykt han vi med också. Researrangören bjöd på middag inne i närmaste stad 
som var Setubal. Det visade sig att det var en fiskrestaurang med förbestämd meny. 
Efter det så har jag förstått att hel fisk med huvud och stjärt orensat inte är 
ungdomarnas favorit direkt  5 minuter efter avslutad middag satt hela gänget på 
McDonald´s. 

En av dagarna så fick vi uppskattat och trevligt besök av Pontus Kjell och Svante 
Larsson som hade eget månadslångt träningsläger på en bana bredvid som heter 
Troja. 

Lördag som var sista dagen hade vi på kvällen en prisutdelning grundad på de resultat 
som killarna gjort under veckan samt övriga framstående prestationer. Vi vill passa på 
att tacka Puma/Cobra och Titleist för hjälpen med prisbordet. 
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Alla skötte sig på ett föredömligt sett hela veckan och jag kan bara säga att det är lätt 
att vara ledare med sådana här ungdomar. 

  

Peter Alexandersson för Team Sollentuna 

 
Onsdaxmixen och Singelminglemixen 

Damsektionen har under juni två nya tävlings- och umgängesinitiativ: 

 Onsdaxmixen, 4 juni, där alla herrar är välkomna till en Onsdax med 
annorlunda upplägg bl.a. lånat från Torsdax lagspel 

 Singelmixen, 13 juni, där du spelar 9 hål med andra singlar och avslutar med en 
liten buffé och mingel 

 
Hemmaläger för juniorer 

Fjolårets uppskattade hemmaläger återkommer även i år. När skolan är slut tar 
sommarens läger vid. Först ut är ett juniorläger som i huvudsak vänder sig till klubbens 
ungdomar i träning i åldern 11-18 år. Sedan kommer läger för en yngre grupp mellan 8 
och 12 år. För detaljer om tider, kostnad och anmälan se nedan 

Målgrupp: Juniorer 11-18 år  

Tidpunkt: 15 - 18 juni 09:00 – 16:00 

 Det blir träning med Niclas och Jonas, skojtävlingar, spel på 
banan, lunch och mellanmål. Information om detta läger finns 
på hemsidan och på junioranslagstavlan utanför shopen.  

Kostnad: 1 395 kr 

Anmälan: SoGK_junior@hotmail.com eller till Jesper eller Bengt i 

juniorsektionen senast den 8 juni 

  

Målgrupp: Juniorer 8-12 år 

Tidpunkt: 23 – 27 juni.  

Du väljer mellan förmiddagsträning 9-12 alternativt eftermiddag 
mellan 13-16. Det blir som alltid mycket kul och skoj blandat 
med golfträning och fika. Avslutning för alla grupper på 
fredagen med spel på banan under morgonen/förmiddagen. 

Kostnad: 1 395 kr 

Anmälan: till niclas@sollentunagk.se eller ring shopen på 08-594 709 90. 

 

mailto:SoGK_junior@hotmail.com
mailto:niclas@sollentunagk.se
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Nationaldax 

  

Spela Nationaldax på nationaldagen 

(ersätter Den Lilla Röda).  

Spela 9 hål och ät sedan en dansk buffé. 

Priset är 150: - per person, inkl. startavgift i 
tävlingen. 

Kanonstart 08:30 på första och sista nio. 

Midsommardax 

  

Spela Midsommardax på midsommarafton  

innan övrigt midsommarfirande.  

Spela 9 hål och ät sedan en sillbuffé. 

Priset är 150: - per person, inkl. startavgift i 
tävlingen. 

Kanonstart 08:30 på första och sista nio. 

 

(Tävlingsgreenfee för vardagsaktiva tillkommer med 100 kr) 
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Resultat Två Generationer 

 
Klubbmästare Peter & Axel Hellström 

 

Förtjänstfullt arbetande 

tävlingsledaren LG Larsson 

Första tävling på hemmaplan blev i år Två Generationer. Totalt 36 par ställde upp 
varav 31 i klass 1 för spelare med officiell handicap. Segrade gjorde David & Lena 
Andreasson med 67,5 slag netto. I klassen för klubbhandicap segrade Gustav & 
Richard Fagerberg på 62 slag netto. 

Två Generationer har också en scratch-klass där Peter & Axel Hellström blev 
klubbmästare på 78 slag följda av Tomas & Markus Lindgren 80 slag och Lena & 
William Vågberg på 82. Plaketter till dessa tre par delas ut på Höstmötet. 

 
David & Lena Andreasson 

 

Richard & Gustav Fagerberg 

 

Rapport från Femslaget på Österåker 

Första tävlingen av fem inom ramen för Femslaget genomfördes 17 maj på Österåkers 
Västerled. Ni som spelat Västerled vet att banan är ganska krävande. Det var totalt 134 
startande men tyvärr bara 12 från vår klubb. Österåker var naturligtvis starkt 
representerade med drygt 80 deltagare följda av Arninge och Täby med ca 15 var och 
Sigtuna med färre än 10. Klubbens bästat resultat hade Jan de Besche med 74 slag 
netto i klass C vilket gav honom en andraplats i klassen. 

Fullständiga resultat och ställningen i SoGK Order-of-Merit finner ni på vår hemsida 
under Nyheter/Tävlingsblogg/helger och på anslagstavlan i klubbhuset. 

Övriga tävlingar inom Femslaget  

 Sigtuna 7 juni 

 Täby 12 juli 

 Arninge 25 juli 

 Sollentuna 14 september 

Läs mer om Femslagets statuter på hemsidan under Tävlingar & Seriespel. 
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Fina resultat av våra juniorer 

Redan så här tidigt på säsongen har ett antal juniorer presterat fina resultat både i 
tävlingar och handicapmässigt. Många av juniorerna deltar i de tourer och tävlingar 
som vänder sig till olika åldersgrupper. Vi tror att fler juniorer snart kommer 
representera vår klubb i tävlingssammanhang och vi återkommer med både resultat 
och reportage. 

 
Nyheter från tränarna 

Företagspaket 

Säsongen har precis börjat och det finns fortfarande möjlighet att komma med i 
klubben som företagsmedlem. Vi erbjuder konkurrenskraftiga paket med varierat antal 
rundor alla dagar i veckan alternativt endast på vardagar. Kontakta Jonas för vidare 
information och upplägg gällande innehåll och företagsanpassning. 

Företagsgolf 

Vi skräddarsyr upplägg just för ditt företag. Det finns möjlighet till både hel och halv 
kanonstart samt löpande start under morgon eller eftermiddag. 

Höstresa till Sydafrika  

Häng med på en oförglömlig upplevelse i detta fantastiska land 26/11 – 6/12. Det blir 
mycket golf men även utflykter och besök på vingård samt möjlighet till safari. Frågor 
och anmälan görs till Jonas och Niclas. 

Hemmaläger  

Tid: Tisdag-torsdag 5-7/8  09.00-16.30 

Målgrupp: Seniorer som vill utveckla sitt spel och sänka sitt handicap 

Det kommer att bli tre intensiva dagar där vi tränar under förmiddagen och spelar 18 
hål på eftermiddagen. Lunch ingår! Välkomna med anmälan! Listor finns på 
anslagstavlan. 

Specialpris på screening! NU! 700:- förr 995:- 

Testa din rörlighet genom att göra en personlig screening med Jonas i gymmet. Sexton 
olika tester görs och efteråt så får du ett personligt träningsprogram upplagd över 6 
veckor. Detta är för dig som vill ta ditt golfspel till en annan nivå. Dessutom kommer du 
igång med träningen som dom flesta faktiskt mår väldigt bra av. Specialerbjudande på 
screening innan midsommar (700 kr) ordinarie pris är 995 kr. Bokas i shopen! Kontakta 
Jonas vid frågor jonas@sollentunagk.se  

 
Tävlingsledning och Regler för kvinnor 

Den 10-11 maj deltog fyra av Damsektionens representanter i kursen TLR1 
(Tävlingsledning och Regler steg 1) som anordnades av Svenska Golfförbundet. Det är 
en grundläggande utbildning i regel- och tävlingsledarkunskap som syftar till att fler 
kvinnor ska ta det första steget till att verka som regelkunnig (domare) och 
tävlingsledare på klubbnivå. Deltagarna kan efter avslutad utbildning verka som och 
kalla sig för klubbdomare.  

Det var en mycket populär utbildning som samlade ett 40-tal kvinnor från hela Sverige 
under ledning av Christina Rodman från SGFs Regelkommitté - en mycket färgstark 
och inspirerande kvinna som lyckades göra Golfregler till ett väldigt spännande och 
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roligt ämne! Med sin stora erfarenhet som domare och många intressanta anekdoter 
från stora internationella tävlingar och kända spelares olika klavertramp bland reglerna 
gjorde hon och hennes kollegor detta till två mycket lyckade dagar. Mia Holm, 
Ordförande i SoGK's Damsektion säger:  "Det var fantastiskt med alla kvinnor, otroligt 
lärorikt och roligt. Att kunna få svar på frågor och funderingar. Nu känner man en större 
säkerhet i knepiga situationer". 

Utbildningen är en del av SGF:s Vision 50/50 för att få fler kvinnor in i sporten, men har 
också målsättningen att aktivera och utbilda de kvinnor som golfen redan har. Man 
planerar att genomföra nästa steg (TLR2) på motsvarande sätt under hösten/vintern 
och alla fyra deltagarna från SoGK (Mia Holm, Ulrika Hellström, Lena Westin-Rudfelt 
och Anita Nygren) var helt överens om att detta var en mycket givande utbildning och 
ser redan fram emot nästa steg!   

 

Ulrika Hellström för Damsektionen 

  

Kompletterande regler för avståndsmätare 

Avståndsmätare (Regel 14-3) 

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som 
endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en 
avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden 
som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter 
spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon 

sådan ytterligare funktion faktiskt används. 
 
Anm 1 Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att 

andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex 
avstängda eller övertejpade). 
 
Anm 2 Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en 

avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under 
förutsättning att den multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan 
mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de 
används eller inte. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas 
bara de inte används.  
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Tävlingsprogram för juni & juli 

  JUNI 
Sö 1 Helgdax – Tee 59/Slag 

Ti 3 Tisdax – PB 

On 4 Onsdax – Mixed PB 

To 5 
Torsdax – Tee 

62/59/Slaggolf 

Fr 6 Nationaldax 

Lö 7 Femslaget – Sigtuna 

Sö 8 Helgdax – Tee 59/Slag 

Ti 10 Tisdax – Slag 

On 11 Onsdax – PB 

To 12 Torsdax – Tee 59/PB 

Fr 13 Singelmingelmix 

Lö 14 KM Foursome H/D 

Sö 15 Helgdax – Tee 59/Slag 

Må 16 Treklövern – Täby 

Ti 17 Tisdax – PB 

On 18 
Onsdax – 

Sommarsolståndet 

To 19 Torsdax – Tee 59/Slag 

Sö 22 Helgdax – Tee 59/Slag 

Ti 24 Tisdax – Slag 

On 25 
Onsdax – 3–

mannacsramble 

To 26 
Torsdax – Tee 

62/59/Slaggolf 

Fr 27 Skandia Tour Regional 

Sö 29 Helgdax – Tee 59/Slag 

 
  

 JULI 

Ti 1 Tisdax – PB 

On 2 Onsdax – Slag 

To 3 Torsdax – Tee 59/PB 

Lö 5 Helgdax – Tee 59/PB 

Ti 8 Tisdax – Slag 

On 9 Onsdax – Tee 54/PB 

To 10 Torsdax – Tee 59/Slag 

Lö 12 Femslaget – Täby  

Sö 13 Kortbane–KM, Par 54 

Ti 15 Tisdax – PB 

On 16 Onsdax – Slag 

To 17 
Torsdax – Tee 

62/59/Slaggolf 

Lö 19 Helgdax – Tee 59/PB 

Ti 22 Tisdax – Slag 

On 23 Onsdax – PB 

To 24 Torsdax – Tee 59/PB 

Fr 25 Femslaget – Arninge 

Lö 26 Helgdax – Tee 59/PB 

Sö 27 Damernas Tjuv 

Ti 29 Tisdax – Greensome 

On 30 
Onsdax – 4-

mannnascramble 

To 31 Torsdax – Tee 59/Slag 

 

 
Distriktsmästerskap & Svenskt Mästerskap för kategorier 

Distriktsmästerskapen i Stockholm spelas på följande banor  

 Damer och herrar spelar den 23 juli på Stockholms Golfklubb 

 Kategorier spelas 26-27 juli på Kungsängen GC 

SM Kategorier som ersatt Riksmästerskapen för kategorier genomförs på följande tider 
och platser. För mera information och anmälan se 

http://www.golf.se/Tavla/Nationella-tavlingar/SMveckan/ och respektive klubb. 
 
5-6 juli Äkta Makar/Sambor mixed Mölle GK 

5-6 juli Äkta Makar/Sambor 100+ Landskrona GK 

8-9 juli Mor & Dotter Kävlinge GK 

8-9 juli Far & Son Båstad GK 
8-9 juli Två Generationer Mixed Bosjökloster GK 
11-13 juli H35 Elisefarm GK 
11-13 juli H45 Ljungbyheds GK 
11-13 juli H55 Bokskogens GK 
11-13 juli H65 Ystad GK 
11-12 juli H75 Öresunds GK 
11-13 juli D35/D50/D60 Araslövs GK 
12-13 juli D70 Araslövs GK 
12-13 juli D22/H22 Söderåsens GK 

 

http://www.golf.se/Tavla/Nationella-tavlingar/SMveckan/

