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Skillingetrycket juni 2014
Ordförande har ordet
Från och med tisdagen den 24 juni 2014 är det kö för att bli medlem i Sollentuna
Golfklubb. Kö!
I alla fall för den som vill bli fullt aktiv senior. Det finns fortfarande några platser kvar för
juniorer och de som söker medlemskapet, begränsat aktiv. Det är med lite blandade
känslor vi för stunden stänger nyintaget. Jag väljer dock att se detta positivt och som
ett kvitto på att vi har en bra klubb och förening med bra verksamhet i vår region. Vi vet
samtidigt att många andra kämpar för att klara sina medlemsmål och vi hoppas att vi
slipper komma i sådant läge igen. Det kräver dock fortsatt hårt arbete av oss
medlemmar och våra anställda. Vi måste fortsätta förbättra och utveckla vår
verksamhet och bana. I den mån man kan tala om ”konkurrens” med andra
anläggningar så kan vi vara säkra på att de inte tänker ge upp innan de försökt med
allt. Här kan vi säkert komma att se helt nya tankar och erbjudanden kring
golfkonsumtion och spelupplevelse. Sådant som säkert påverkar även oss i framtiden.
En sak är dock helt säker, vår bana är i dagsläget i ett helt fantastiskt skick. Jag har
varit med mycket länge i klubben och jag kan minnas enstaka säsonger då banan varit
bra några sena veckor på hösten. I år är vi vinnare i denna gren. Även om många
skyller på yttre förhållanden så vet jag att det finns en stor skara personer med Tomas
Öman i ledningen som sliter stenhårt för att utnyttja situationen och vässa våra
skötselrutiner. Stort tack Tomas, ni gör alla ett fantastiskt jobb för oss i klubben!
Jag ogillar pekpinnar och förbud. Jag vill hellre arbeta med positiv förstärkning av det
som är bra men ibland tvingas även jag att ta upp trista saker. Just nu har vi en
brännande fråga och det gäller säkerheten på rangen. Vi får påpekanden om att det
hamnar bollar utanför rangen, både på grusvägen och på 10:ans fairway. Tack och lov
har inga allvarliga incidenter inträffat men vi tvingas nu att arbeta ännu mer för att
förebygga risken för att någon person skadas. Det kan innebära att vi måste köpa nya
och större nät, möjligen också göra vissa förändringar i var näten placeras. En annan
följd kan vara att vi måste skaffa mjukare rangebollar.
Ett bollinköp kan vi kanske rymma i vår budget men att bygga ut säkerheten med nät är
något som kommer att kosta oss gissningsvis mellan 500 000 – 1 000 000 kronor. Det
är pengar som jag hellre skulle vilja lägga på vidareutveckling av banan och
övningsområdena. Det är pengar som vi troligen behöver låna av banken. Detta stör
också planerna på det väderskydd och tränarstudio som vi vill ha på rangen. Dessutom
är det naturligtvis inte alls lika roligt att träna på mjuka bollar som flyger kort.
Förutsättningar för att kunna göra bra utprovningar av nya klubbor kan också påverkas
negativt. Detta är en affärsmöjlighet som är ekonomiskt intressant för oss och som vi
vill utveckla, inte avveckla.
På kort sikt kommer ni att se fler trista och fula förbudsskyltar på rangen. Dock tror jag
inte detta får full effekt om vi inte tillsammans kan komma överens om att alltid
påminna varandra om riskerna och att vi skall vara extra försiktiga. Vi håller för
närvarande på att närmare undersöka vilka säkerhetsåtgärder som vi behöver vidta.
Mer information kommer givetvis om vi tvingas till investeringar utöver
medlemsbeslutet på höstmötet i november. Vi får inte heller glömma att rangen i
nuläget ger oss överskott på cirka 500 000 kronor årligen.
Jag skulle vilja avsluta med en positiv reflektion. Det är otroligt roligt att se alla
juniorgrupper som är på anläggningen och tränar med våra ledare och våra tränare.
Vilken fantastisk verksamhet vi har i klubben. Det är jag stolt över.
Roger Lindgren, Ordförande Sollentuna Golfklubb
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Klubbchefen informerar
Vart tar klykorna vägen?
Över hälften av klykorna till våra nya hyrvagnar är på rymmen!
Tråkigt nog är det ofta våra egna medlemmar som låter bli att
lämna tillbaka den för att kunna använda den om och om igen.
Det innebär inte bara en förlorad intäkt för just den klykan, det
hindrar oss även från att hyra ut vagnar till andra medlemmar &
gäster.
Låt oss tillsammans bli bättre på att lämna tillbaka hyrd klyka,
istället för att lägga den i bagen, i bilen eller i blomrabatten.
Uppmana din spelpartner att lämna tillbaka klykan i receptionen!
Tack!

Nya medlemmar (16 februari tom 18 juni)
Henrik
Mathias
Martin
Andreas
Patricia
Axel
Helene
Jonas
Johan
Edvin
Peter
Henrik
Martin
Noah
Tommy
Axel
Mats
Per
Jesper
Alexander
Peter
Vilma
Elise
Michael
Dennis
Claes

Carpevi
Cramby
Norgren
Fagerlund
Lennermark
Wiorek
Wiorek
Wiorek
Castevall
Wiorek
Fenyi
Hedlycke
Johannsson
Pettersson Nieminen
Toncic
Halling
Enbuske
Jacobsen
Berg
Brolin
Hölzer
Bäcker
Klingh
Krasser
Larsson
Ternheim

Cattis
Joel
Oscar
Magnus
Patrik
Anders
Claes
Annika
Conny
Johan
Karl
Daniel
Johanna
Niclas
Nicklas
Jakob
Anita
Ronny
Kristina
Birgitta
Mats
Patrik
Thomas
Isak
Adrian
Tomas

Granath
Dalmalm
Dalmalm
Gustafsson
Stålberg
Erdtman
Hammarlin
Marcus
Jonsson
Rydén
Rydén
Windoff
Agerman
Hellqvist
Boqvist
Erdtman
Astner
Rojas-Fraiman
Bellman
Jelvin
Linder
Sjöö
Andersson
Nöjd
Gustafsson
Gustafsson

Philip
Tobias
Joakim
Noa
Henrik
Jonas
Oscar
Maria
Martin
Anna
Nils
Jonas
Erik
Peter
Jacob
Alicia
Andreas
Elvira
Erik
Jannis
Joanna
Björn
Ludvig
Clas
AnnaKarin
Fredrik
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Aguis
Klingede
Larsson
Gilljam
Hermansson
Lindau
Nilsson
Nilsson
Svanberg
Alm
Sjöberg
Ekman
Jansson Rösch
Leksell
Brännland
Edblad Östman
Edström
Franzén
Hällgren
Anastassiadis
Nordberg
Aronsson-Diaz
Dillén
Ahlstrand
Lindberg
Walldoff
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Medlemsstatus

Shoperbjudande (1-31 juli 2014)

20 % på skor & pikéer från Footjoy!

Greenfeeutbyte
Nu står det klart att vi har greenfeeutbyte även med Bro-Bålsta & Täby GK.
Då pris & bokningsregler skiljer sig mellan klubbarna hänvisar vi till respektive klubbs
hemsida för mer information.
Ett bra komplement till dig som vill testa nya banor till ett bättre pris, eller dagar då vi av
någon anledning har startförbud.
Caroline Holmblad, Klubbchef

Fredagsmys
Den 13 juni skulle en ny tävling ha spelats - Singelmingel, en 9-hålstävling för klubbens
singlar. Tyvärr blev vi tvungna att ställa in den pga. för få deltagare. Istället försöker vi
med ett nytt koncept - "Fredagsmys" öppen för alla (ej juniorer). Vi spelar 9 hål PB och
avslutar med någon form av lättare tilltugg och dryck! Vi provar denna nya tävling 15:e
augusti och hoppas på många anmälningar!
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Damernas Tjuv
Söndag den 27 juli är det dags för Damernas Tjuv! En Partävling då klubbens damer
bjuder in en herre som inte är hennes make/sambo/far/son. Passa på att lära känna
nya medlemmar - bjud upp!! Ryktet om att förra årets partner inte kan användas är fel!

Flaggtävlingen
Flaggtävlingen 25 maj spelades av 34 spelare uppdelade på två klasser.
Hur spelas Flaggtävling? Jo, då du slagit 72 slag + din spelhcp sätter du din flagga där.
Flaggan med ditt namn på delas ut av tävlingsledningen före start.
I klass A segrade Nikhil Dhawan som efter 18 hål hade slagit 66 slag dvs han var 6
slag under par brutto. Med ett spelhandicap av 1 fortsatte Nikhil på hål 19 med 7 slag
kvar att slå innan hans flagga skulle placeras. Han gjorde par på hål 19 och 20 så
flaggan hamnade i hålet på vårt andra hål. Mycket starkt jobbat av Nikhil. Översatt till
PB hade Nikhil 43 poäng efter 18 hål. Tvåa i klass A var Ulf Aronsson och trea Kjell
Lundberg.
I klass B hålade Ulla Jonsson ut på 18:e hålet som segrare i klassen. Hon följdes på
andra plats av Jan de Besche och trea kom Kerstin Hammarslätt.

Nikhil

Ulla

Rapport från Femslaget på Sigtuna
Andra tävlingen av fem inom ramen för Femslaget genomfördes 7 juni på Sigtuna. Det
var totalt 106 startande men även denna gång alldeles för få från vår klubb, bara 13
personerKlubbens bästa resultat hade Hans Nilsson med 74 slag netto i klass B vilket
gav honom en fjärdeplats i klassen.
Fullständiga resultat och ställningen i SoGK Order-of-Merit finner du på vår hemsida
under Nyheter/Tävlingsblogg/helger och på anslagstavlan i klubbhuset.
Kommande tävlingar inom Femslaget




Täby 12 juli
Arninge 25 juli
Sollentuna 14 september
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Onsdaxmixen 4 juni och framöver
Det var 13 modiga män som vågade delta och vi damer var lyriska då vi fick lära oss
hur man spelar Torsdax lagtävling med en liten insats. Vann stort gjorde Marianne
Lindström på 41 poäng. Hennes lag kammade också hem vinsten, Christer Åhlin,
Christer Lindroth och Sofia Sköld. Göran Aspenberg vann första 9 på 23 poäng. Andra
nio vanns av Marianne Lindström.
Nästa Onsdaxmix spelas 20 augusti.
Mia Holm, Damsektionen

Nationaldax
Nationaldax, även detta en ny tävling för året (ersatte Den Lilla Röda), spelades på
Nationaldagen 6 juni och samlade 65 deltagare för 9 håls spel och buffé. Hälften
spelade kanonstart på första nio och hälften på sista nio. Varje slinga utgjorde
samtidigt en klass. Deltagarantalet var glädjande och tävlingen kommer säkert att
genomföras även 2015. En eloge till Sylvia & Ulf som var tävlingsledare.

Tävlingsledarna anländer

I full action vid prisutdelningen

Resultat Klass A:

Resultat Klass B:

1. Peter Fellman 22 p
2. Linnea Schölin 21
3. Christer Lindroth 20

1. Britt Ekström Johansson 22 p
2. Mona Ackerheim 20
3. Mats Hedvall 19

Pristagarna i Nationaldax

Dansk buffé intas
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KM Foursome Damer och Herrar
KM Foursome Damer och Herrar genomfördes lördag 14/6 med 9 par i damklassen
och 15 par i herrklassen.

Stora förväntningar före start

Skall vi vinna i år?

På herrsidan ställde 10 av de 58 med lägst hcp upp i tävlingen. Kanske ganska typiskt
för KM numera i de flesta svenska klubbar. På försök spelades i år KM FS över 18 hål.
Motivet var dels beläggningen på helger men också insatsen av tävlingsledare. För 18
hål krävdes 7 timmars tävlingsledning som skulle varit minst 12 timmar om tävlingen
spelats över 36 hål. Var finns ytterligare frivilliga som vill ställa upp för klubben??

Resultat Damklassen

Resultat Herrklassen

1. Ulrika Hellström & Sofia Sköld 96 slag
2. Kristina Schölin & Marie Lienzén 100
3. Liselotte Vestling & Katarina Laurin 100

1. Tomas Lindgren & Pontus Kjell 79 slag
2. Mattias Pirmann & Rolf Svenléen 81
3. Åke Fredriksson & Tomas Leijon 82

Entusiastisk publik vid prisutdelningen
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Stilstudier KM Foursome – samma spel olika stilar

Bilder tagna av
LG Larsson

Onsdax - nya spelformer och Tees
För att variera Onsdax lite har Damsektionen lagt in ett antal tillfällen med lite olika
spelform under säsongen. Den 28 maj spelades första varianten som var slagtävling
från Tee 43. Det var roligt och utmanande att få lite nya perspektiv på vår annars så
välkända bana. Kul att nästan kunna nå fram på en del par-4-hål men lite besvärligt
med mattor på de hål där det inte finns grästees - nästan omöjligt att få pegen att stå
kvar! Andra tillfällen då vi ändrar på det vanliga konceptet är






25/6 – tremannascramble
9/7 - Tee 54
30/7 – fyrmannascramble
20/8 - Onsdagsmix (herrarna är inbjudna)
slutligen 3 klubbor och en putter från Tee 43 den 10/9

.

Sommarsolståndet
En härlig sommareftermiddag den 18 juni spelade 41 damer Sommarsolståndet. En
mycket trevlig dag med många fina resultat som avslutades med gemensam middag
och som vanligt var det Kerstin Anderson som förtjänstfullt stod för tävlingsledning och
priser till samtliga deltagare.
Vinnarna i respektive klass (från vänster)
Klass A, Inger Lindström, 70 slag
Klass C, Monica Wrenninge 76 slag
Klass B, Monika Wasinger 67 slag

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

Sida |8

Skillingetrycket juni 2014
Midsommardax

För Midsommardax, initierad av vår krögare Jimmy,
utnyttjades samma upplägg som för Nationaldax. Efter
diverse direktutskick kom deltagarantalet upp i 41
personer som kanonstartade på sista nio en kall
midsommaraftonsmorgon. Efter spel värmde en
sillbuffé de tappra spelarna. Denna gång agerade Lena
Lindroth och Sylvia Aronsson tävlingsledare vilket IK är
mycket tacksam för. De såg också till att
Midsommarstämning infann sig.
Pristagare blev: 1. Lars Thorell 20 p, 2 Rika Torm 20 p,
Ulf Aronsson 19 p, Christer Lindroth 18 p, Rolf
Svenléen 17 p och Yvonne Rossander 17 p.
Midsommarfirande med
Lena & Sylvia

Frivilliga insatser
På vår golfklubb görs många frivilliga insatser bl.a. av styrelsen, kommittéer och
frivilliggruppen som arbetar med banan. En del av dessa insatser har karaktär av att
vara operativa, dvs. en förutsättning för att klubben skall fungera enligt de mål vi har.
De flesta som engagerar sig upplever både tillfredsställelse med det de utför och en
stark gemenskap med de som de arbetar tillsammans med.
Kanske något för dig?



Frivilliggruppen under PO Wikners ledning kan ta emot fler frivilliga händer.
Kontakta PO på 070-469 2077 eller perolov.wikner@gmail.com
Idrottskommittén behöver fler tävlingsledare. Du får den utbildning du behöver
och den omfattning av uppdrag du klarar av. Kontakta Bertil Sköld, 076-789
3346

Vad gör Frivilliggruppen?
Sedan ett par år tillbaka har ett antal medlemmar i klubben på frivillig basis varje
måndag förmiddag ägnat sig åt att hålla delar av banan i gott trim.
Sammanhållande för denna lilla arbetsstyrka är Per-Olov Wikner som i samråd med
klubbens greenkeeper Tomas Öman ger arbetsinstruktioner då vi träffas vid
vagnhallen kl 08:00 på måndagsmorgonen.
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Yngre SoGK-juniorer på frammarsch
Sollentuna GK stod för den största spelartruppen på SGDF Mini Tourens fjärde
omgång. Trots avståndet till Ingarö GK lockades sju morgonpigga Sollentuna-juniorer
till tidig golftävling.
Förutom framgångarna att vi är så många från SoGK lyckades Jacob Günther även
knipa andra platsen på Mini Touren för andra gången i rad. Även Arvid Roos och
Ellinor Günther har samlat flera poäng i Mini Tourens Order of Merit. Flera juniorer i
breddverksamheten tävlar nu också i SGDF Rookie Tour mfl och jag hoppas
snart få skriva om fler framgångar.

Deltagare från vänster Gustav Fagerberg, David Forslund, Ellinor Günther, Rickard
Rydell, Jacob Günther och Arvid Roos (Victor Janson deltog men saknas på bilden).

Treklövern på Täby
Första Treklövern mellan Täby, SoGK och Bro-Bålsta GK för Senior 55+ avgjordes
16/6 på Täby. Vi lyckades efter mycket jobb få nästan fullt lag. 17 spelare ställde till sist
upp av vilka de bästa 12 utgör lagresultatet. Det var litet trögt att få ihop ett lag trots
tidig kvalificeringstävling. Drygt 50 medlemmar fick erbjudandet men bara 17 tackade
ja.
Arrangemangen på Täby var mycket bra och inte helt överraskande vann hemmalaget
stort och lyckades också ta de första 6 platserna individuellt. SoGK kom tvåa och BroBålsta trea. Nästa Treklöver spelas på Bro-Bålsta i september. Kval till detta sker tre
veckor före

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

S i d a | 10

Skillingetrycket juni 2014
Nyheter från tränarna
Knattegolf efter sommarlovet
Golfkul fortsätter i slutet av augusti när skolorna börjar. Det är 5 träningstillfällen och
kostar 600: Följande grupper finns:
Tisdagar 16.00–16.50 eller 17.00–17.50
26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9
Fredagar 15.00–15.50, 16.00–16.50 eller 17.00–17.50 29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9
Anmälan till jonas@sollentunagk.se eller till receptionen/shopen på 08-594 709 90
Hemmaläger för seniorer 5-7/8
Golfkursen för dig som är ute efter det lilla extra. Vi tränar alla golfens slag på
förmiddagarna, efter lunch spelar vi 9 hål på banan tillsammans. Efter denna kurs
kommer du att veta på vad och hur du skall träna vilket leder till bättre spelnivå och
roligare golf.
Niclas Björnsson håller i denna kurs som är mycket populär och uppskattad.
Pris: 2 500: - lunch ingår!
Anmälan görs till niclas@sollentunagk.se alternativt på anslagstavlan i klubbhuset.
Juniorläger för barn mellan 8-12 år
Vecka 33, måndag-fredag genomför vi vårt klassiska läger för yngre juniorer (8-12 år).
Du väljer att komma på förmiddagen 9-12 eller på eftermiddagen klockan 13-16. Det
blir träning, lekar och mycket kul och det bjuds på fika varje dag samt avslutning med
spel på banan, korvgrillning och diplomutdelning. Pris: 1 395: Anmälan görs till niclas@sollentunagk.se eller jonas@sollentunagk.se alternativt i
shopen/receptionen på klubben.
Grönt Kort Kurser
Kursprogram sommar/höst 2014
8-19/7
9-12
29-31/7
9-12
16-17/8
10-15
30-31/8
10-15
13-14/9
10-15
27-28/9
10-15
Pris: 2 395: Det ingår två 9-håls fadderrundor på banan samt möjlighet till medlemskap under
säsongen 2014 till ett mycket förmånligt pris!
Anmälan görs till niclas@sollentunagk.se
Håll koll på hemsidan och anslagstavlan! Information om kurser, läger, resor, lektioner
m.m. uppdateras kontinuerligt.
Privatlektioner går alltid att boka, men var ute i god tid.
Vi ses på klubben!
Jonas och Niclas
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Team Sollentuna tävlar!
Nu har säsongen äntligen kommit igång och tävlingarna pågår för fullt. Vi har hunnit
med tre omgångar av Skandia Tour (ST) och vi har haft spelare representerade på alla
nivåer ifrån Skandia Tour Distrikt upp till Skandia Tour Elit.
Den som startat bäst är Jack Alexandersson som började säsongen på Nynäshamns
GK med en seger på ST Regional och en score på +2 efter två varv. Omgången efter
följde han upp med ytterligare en seger på ST Riks Ingarö Ängsbana med en bra score
efter tre varv på +2. Omgång 3 fick Jack för första gången prova på att spela ST Elit på
Örebro City Golf & Country Club och slutade på en hedrande tionde plats. Efter tre
omgångar ligger han på 5:e plats på Skandia Tours Order of merit.
Vi har ytterligare en kille som fick kliva överst på prispallen och det var Leo Holmlund
som vann ST Distrikt i omgång 2 på Haninge Strands GK med en score på +5 efter ett
varv.
Vi har hittills haft 12 stycken topp-10-placeringar och den som sticker ut mest är nog
Axel Hellströms score på Drottningholms golfklubb. På par efter två varv i ett riktigt
busväder med regn och blåst, en riktigt bra score som räckte till en tredje plats endast
ett slag ifrån särspel. I samma tävling spelade även Jonty Marshall bra med en score
på +3 vilket räckte till en 9:e plats.
När detta skrivs är det dags att spela omgång 4 av Skandia Tour och denna gång går
ST Regional på Sollentuna GK, vi hoppas att få många goda resultat att rapportera om
i kommande nummer.
I år gick första omgången av Skandia JSM klubblag på Wäsby GK.
Det var 8 lag som skulle göra upp om vilka 3 som skulle gå vidare till nästa omgång.
Efter första dagens slagspel låg vi på en bra fjärdeplats inför andra dagens matchspel.
Tyvärr blev vi lottade mot välmeriterade Bro-Bålsta och förlorade med 3,5–1,5 men vi
kämpade väl och höll emot länge i de matcherna som vi inte vann.

Jack tacktalar på Ingarö

Lag-SM juniorer kval på Wäsby GK

Peter Alexandersson
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Damernas nationella seriespel 2014 spelas på Högbo GK
Högbo GK är i år värd för seriespelet för damer Division I Östra. Banan är av
skogskaraktär och ligger alldeles utanför Sandviken intill Högbo bruk.
Historien om Högbo Bruk täcker under de senaste 300-400 åren vitt skilda
utvecklingsepoker. Gammal järnhantering, industrihistoriskt viktiga händelser,
"törnrosasömn", jordbruk, konferenshotell och idag en blomstrande året-runtanläggning.
Under de senaste åren har Sollentunas damer klarat sig mycket bra i seriespelet. 2011
gick vi upp till näst högsta division (Division I) där vi haft en andra plats som bäst 2012
på Troxhammar GK.
Årets lag är kanske det bästa på mycket länge och med följande spelare så hoppas vi
detta år på en framskjuten placering. Följande spelare kommer att delta för Sollentuna
GK: Madeleine Holmblad, Mimmie Dymling, Linnea Schölin, Sofie Börjesson, Sarah
Schylander och Erika Lundberg.
Vi ser gärna att Sollentunas medlemmar kommer och besöker oss under seriespelet
och hejar fram våra fantastisk duktiga damer som i år har siktet inställt på att gå upp till
högsta divisionen och göra våra herrar sällskap i Elitserien.
Väl mött på Högbo GK den 16-19/7!
Jonas Lekman, Coach och Kapten

Herrarna laddar för Lag-SM
För klubbens herrelit väntar snart årets upplaga av Elitserien. Den 16-19 juli spelar
Sveriges 18 bästa lag på Barsebäck GCC för att kriga om att bli bäst.
Sollentuna har en mycket fin historia i Elitserien (tidigare Lag-SM). Den största
framgången kom 2008 när vi vann men det finns även en annan bedrift som vi är
väldigt stolta över nämligen att SoGK är den golf klubb som varit i Elitserien längst av
alla klubbar.
Barsebäck har arrangerat tävlingen sedan 2010. Det är två 18 hålsslingor i toppklass
som används till de fyra dagar som tävlingen skall avgöras.
Barsebäck har varit värdar för ett antal Europatourtävlingar samt Solheim Cup.
Det kommer bli fyra utmanande dagar för våra herrar.
För de medlemmar som inte lyckats pricka in semesterresan till Barsebäck under
vecka 29 för att heja fram SoGK så kommer tävlingen sändas via webb-tv. Mer info om
det kan ni hitta via golf.se<http://golf.se> när tävlingen börjar närma sig.
Gustaf Swedén & Niclas Björnsson
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Skillingetrycket juni 2014
Höstresa till Sydafrika 26/11 – 6/12
Följ med oss till Sydafrika på en oförglömlig upplevelse bland vilddjur, vingårdar och
golfbanor. Du kan välja till safari! Vi har 16 platser till förfogande och för tillfället är det 8
personer anmälda så det finns fortfarande chans att följa med. Först till kvarn!
Anmälan görs på följande länk http://www.golfplaisir.se/sollentuna
samt till Jonas Lekman eller Niclas Björnsson på klubben.
Har ni frågor går det bra att maila eller ringa oss:
jonas@sollentunagk.se 070-858 42 29
niclas@sollentunagk.se 073-505 22 10
Håll koll på hemsidan och anslagstavlan! Information om kurser, läger, resor, lektioner
m.m. uppdateras kontinuerligt.
Privatlektioner går alltid att boka, men var ute i god tid.
Vi ses på klubben!
Hälsningar, Jonas och Niclas

Tävlingsprogram för juli & augusti
JULI
Ti
On
To
Lö
Ti
On
To
Lö
Sö
Ti
On
To
Lö
Ti
On
To
Fr
Lö
Sö
Ti
On
To

1
2
3
5
8
9
10
12
13
15
16
17
19
22
23
24
25
26
27
29
30
31

Tisdax – PB
Onsdax – Slag
Torsdax – Tee 59/PB
Helgdax – Tee 59/PB
Tisdax – Slag
Onsdax – Tee 54/PB
Torsdax – Tee 59/Slag
Femslaget – Täby
Kortbane–KM, Par 54
Tisdax – PB
Onsdax – Slag
Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf
Helgdax – Tee 59/PB
Tisdax – Slag
Onsdax – PB
Torsdax – Tee 59/PB
Femslaget – Arninge
Helgdax – Tee 59/PB
Damernas Tjuv
Tisdax – Greensome
Onsdax – 4-mannnascramble
Torsdax – Tee 59/Slag

AUGUSTI
Lö
Ti
On
To
Fr
Sö
Ti
On
To
Fr
Lö
Sö
Ti
On
To
Lö
Sö
Ti
On
To
Lö
Sö

2
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
24
26
27
28
30
31

Helgdax – Tee 59/PB
Tisdax – PB
Onsdax – Slag
Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf
Seniorresa – Tortuna
KM kategorier
Tisdax – 2-mannascramble
Onsdax – PB
Torsdax – Tee 59/PB
Fredagsmys 9 hål med mat 16:30
ICA–golfen
Helgdax – Tee 59/Slag
Tisdax – Slag
Onsdax – Mixed Slag
Torsdax – Tee 59/Slag
KM H/D by Elon
KM H/D by Elon
Tisdax – PB
Onsdax – PB
Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf
Helgdax – Tee 59/PB
Cervera Trophy - Äkta Makar
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