Skillingetrycket juli 2014

Innehåll








Klubbchefen informerar
Elitserien för herrar - resultat
Division 1 Östra för damer
SM kategorier
Veckotävlingar
TP augusti & september
Tränarna informerar








Korthåls-KM
Seriespelet inom SGDF
Hemliga resan
Damernas Tjuv
Skandia Tour
Jens på Challenge Tour

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

Sida |1

Skillingetrycket juli 2014
Klubbchefen informerar
”Det ljusnar i Golfsverige”
Så lyder rubriken till senaste artikeln på golf.se. Artikeln tar upp den positiva trenden av
ökade medlemskap, även det minskade tappet av medlemmar och hur viktigt det är
med medlemsvård. En betydelsefull bekräftelse att vi är på god väg då vi jobbar
mycket med just medlemsvård och trivsel. Vill passa på att hylla vår personal som
bidrar oerhört mycket till den trivsel vi har på klubben. Vi får in många lovord från både
gäster och medlemmar som upplever ett väldigt positivt bemötande när de besöker
klubben.
Vill även ge en stor eloge till Dam-, Herr- och Seniorsektionen, men även medlemmar,
som tar god hand om nya medlemmar och gör allt för att få med dem i
sammanhållningen som finns på klubben. Det finns ingen bättre reklam för vår klubb,
än vad just ni delar med er av till vänner, gäster och nya medlemmar. Hjälpen vi får
från våra ideellt arbetande medlemmar med bl.a. buskar, rabatter och även jobb på
banan, är ovärderligt för vår golfklubb. Tillsammans gör vi SoGK till den trivsamma
klubb vi är!
Vi har sedan januari tagit in 70 nya medlemmar i olika kategorier, och då görs trots allt
större delen av medlemsintaget på hösten. Och som vår ordförande skrev i juninumret
har vi numera kö för fullt aktivt seniormedlemskap. En situation som vi hoppas håller i
sig flera år framöver.
Juli är en riktig semestermånad i Sverige. Det märks tydligt i samhället, likaså på
golfbanan. Värmen bidrar självklart till att många väljer stranden före golfen, eller helt
enkelt håller sig i skuggan. Det märks även på både greenfeeintäkter och försäljning i
shopen, som i år är dryga 70 000 kr lägre i juli än motsvarande månad 2013. Men med
den rekordtidiga säsongsstarten är vi fortfarande upp i jämförelse med föregående år
totalt sett.
Nästa vecka är vi fulltaliga på kansliet igen efter ett par välbehövliga semesterveckor.
Med ett par besök på andra klubbar i studiesyfte är vi nu redo och inspirerade för en
härlig sensommar och höst.
Caroline Holmbad på studiebesök på
västkusten
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Beläggning maj och juni
Beläggningen på vår bana är alltid relativt hög. Några försök att begränsa beläggning
på helger har vi gjort inför 2014 genom att öka antalet vardagsaktiva och införa vissa
restriktioner för gästspel på förmiddagar. Om dessa åtgärder haft effekt kan bara ni
själva avgöra eftersom möjlighet att boka ofta upplevs väldigt personligt. Ni kan dock
se nedan hur beläggningen upplevs sett från vårt bokningssystem.
Bokning (% av tillgänglig tid)
Medlemmar
Gäster
Bokat för tävlingar
Övriga startförbud (banarbete, företagsgolf mm)
Obokat

Maj
30
10
3
9
48

Juni
35
15
6
9
35

14-15/6
45
25
1
6
23

Av tabellen framgår att det under veckan finns ganska mycket obokade tider.
Naturligtvis ser situationen annorlunda ut på lördag/söndag. Den tredje kolumnen visar
siffrorna för lördag/söndag 14-15 juni.
En enkel jämförelse med 2013 i bokningssystemet visar att medlemsbokning ökat
något, gästbokning oförändrad, tävlingsbokning minskat och obokat ökat. Borde betyda
större möjlighet att få tid på banan. Hör gärna av er till Carro eller mig om ni har
synpunkter på tillgänglighet eller idéer på hur den kan förbättras.
Bertil Sköld

Vilka klubbars medlemmar ”gästar” oss?
Under maj tom juni spelade gäster från ca 225 klubbar i Sverige hos oss. Eftersom det
finns 473 klubbar som är medlemmar i SGF betyder det att nästan 48 % av alla
svenska klubbar hade medlemmar som passerade SoGK. Rätt häftigt tycker jag och
det visar också hur viktigt det är att allt i klubben fungerar från bokning till mottagande i
receptionen till kvaliteten på banan så att så många som möjligt som besöker oss
också är nöjda när de lämnar oss. Alla kommer inte att vara det men vårt mål måste
vara att den stora majoriteten skall vara nöjda.
Inte helt oväntat kommer flest medlemmar från den nya konstellationen Unipeg
(tidigare Huvudstaden/Capital Golf, Waxholm, Kyssinge och Viksberg). Inte mindre än
127 gästrundor från Unipeg finns registrerade i GIT hos oss under maj tom juni. God
tvåa ligger ”greenfeeklubben” Brytsäter med 55 rundor följd av Wäsby med 52
(statistiken för Wäsby ljuger eftersom vi har några dubbelmedlemmar som har Wäsby
som hemmaklubb). Statistiken visar att vi också har många gäster från övriga
”greenfeeklubbar” som Tjusta och Björkliden.
Våra mermedlemsklubbar Täby och Bro-Bålsta ligger också högt i gäststatistiken vilket
visar att mermedlemmar utnyttjar sitt utökade medlemskap.
Bertil Sköld
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Bosses bästa - snabbt spel
Våren 2005 tillträdde jag som ordförande i klubben efter 12 år i Juniorkommittén
och där huvudsakligen som Juniorkommitténs ordförande. Under denna tid,
20 år, har det hänt både det ena och det andra i klubben och jag tänkte att det är
dags att förmedla ett antal historiska sanningar till er klubbmedlemmar i detta
och kommande Skillingetryck.
Den här historien utspelade sig då jag nyligen upphöjts till statusen Ordförande i
Sollentuna GK, på gott och ont.
Det är ju allmänt känt att det varje lördag morgon och även söndag morgon finns några
klubbmedlemmar under benämningen ”Daggpatrullen” som spelar 18 hål. Som namnet
antyder går dessa herrar ut tidigt. En vanlig starttid för dem är 06.20 under säsongen
men något senare under hösten. Man möter dem vanligen i restaurangen 09.05 när
man själv anländer för en morgonfika inför dagens runda eller träningspass.
Denna dag och denna morgon anno 2006 hade jag bestämt med min bästa vän
”Lindragaren” att vi skulle spela en tidig lördagsrunda. Vi sa’: ”Vi ses på första tee ca
halv sju”.
Väl på första tee mötte vi ”Daggpatrullen” som var redo att gå ut precis som jag och
”Lindragaren” men de hade boll i bollrännan före oss. Vi var två och dom var fyra.
Dessa fyra gentlemän, ”Spikrak, Klubbdängaren, Excel och Svennis” erbjöd oss att gå
före dem med orden
”Bäste herr Ordförande ni är bara två och vi är fyra så vänligen slå ut före oss. Vi
inväntar dessutom två kamrater till”.
Vi accepterade inbjudan. Min kamrat ”Lindragaren” (som för övrigt fått sitt smeknamn
av att han fiskar hummer med mig i Bohuslän på höstarna) och jag slog ut två fina
drives på ettan som stannade i sluttningen i jämnhöjd med 150-markeringen. När vi
fiskar hummer drar ”Lindragaren” upp burarna och jag kör båten. Bra arbetsfördelning.
Dessutom är ”Lindragaren” en noggrann person på alla vis och en ordningsman i
köket. Han lagar alltid fantastisk mat under hummerveckan, givetvis med förstklassiga
råvaror. Med andra ord spelar jag och ”Lindragaren” noggrann golf men absolut inte
långsamt. Vi har följande motto
–
–
–
–
–
–

Provsving? Max 1, juniorregel från min tid i juniorkommittén.
Först klar slår!
Gå raskt fram till din boll.
Laga ett nedslagsmärke, inte nödvändigtvis ditt eget.
Ta märke på sneda slag och hjälp alltid till att leta.
Förbered ditt slag eller putt när din medspelare slår sitt slag.

Våra klubbkamrater i daggpatrullen hade otur denna morgon. Av de två försenade
kamraterna kom bara den ena. Kanske var det ”Birdie-Arne” men kanske hade han
inte blivit medlem ännu. Uppdelningen av 5 personer i en 2-boll och en 3- boll fann
man synnerligen tråkig och beslutade att gå ut som en 5-boll. Regelvidrigt men sant.
Inget problem med detta för mig och ”Lindragaren” de första fyra hålen. Från hål fem
kände vi ett lätt tryck bakifrån. På hål sex slog jag och ”Lindragaren” två exemplariska
utslag, inte långa men faktiskt på fairway. Inte i vattnet och inte out-of-bounds. Jag
pratar alltså om våra provisoriska bollar som vi snabbt bestämde oss för att spela på.
Övriga kommentarer onödiga då vi anser att leta efter en boll som är out- of-bounds
bara fördröjer spelet för alla resten av dagen.
Efter två snygga par på våra andra bollar (notera att vi lagade våra nedslagmärken)
gick vi snabbt upp på 7:ans tee. Jag peggade upp min boll och vände mig om, i min
förberedelse, mot 6:ans green och konstaterade att det redan var 5 bollar på 6:ans
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green inom 5 meters radie från pinnen. I min roll som ordförande ansåg jag det nu vara
dags att upplysa dessa herrar om Vett & Etikett. Jag stegade myndigt fram mot
gångbron mot 6:ans green där jag mötte daggpatrullens gentlemän med följande
kommentar
”Mina herrar! Att ni går ut som en 5-boll skiter jag i men att vi som en två-boll knappt
hinner av 6:ans green innan ni pepprar den med 5 inspel anser jag inte följa golfens
vett & etikett”.
Jag och Lindragaren spelade därefter vidare och lyckades hålla undan för denna 5-boll.
När vi hålat ut på hål 18 och slagit oss ner i restaurangen och summerade dagens
score konstaterade jag att vi båda sänkte oss, 38 poäng = oavgjort, och jag gjorde
följande reflektion
”Som 2-boll gick vi 18 hål på 3 timmar men det gjorde också daggpatrullen men var
besvikna då vi sinkat deras normala rond-tid för 4 personer, 2 timmar och 45 minuter,
med en hel kvart”.
Man kan undra om den allmänna uppfattningen att 4 timmar är en normal rondtid på Sollentuna är ok eller om det är en långsam rond-tid?
Oavsett det inträffade så smakade det lika gott som vanligt att dricka en ”Loka” efter 18
hål.
Bo Cederberg

Tränarna informerar
Gymmet
Kom ihåg att dra ner rullgallret varje gång du lämnar träningslokalen samt ställ tillbaka
vikter och träningsutrustning på sin plats. Det är mycket roligt att så många använder
sig av träningslokalen. Kom ihåg att det finns möjlighet att få screening och individuella
träningsprogram. Kontakta Jonas Lekman eller shopen för bokning av tid och upplägg!
Knattegolf
Knattegolf/golfkul börjar med nya kurser vecka 35. Tisdagar och fredagar vecka 35-39,
5 ggr. Max 8 barn per grupp. Pris: 600: Tisdagar 16.00 - 16.50 och 17.00 - 17.50
Fredagar 15.00 - 15.50, 16.00 - 16.50 samt 17.00 - 17.50.
Golfresa till hösten
Nu är det sista chansen att anmäla sig till årets höstresa. Sydafrika står på programmet
och det blir 10 dagar med mycket golf, utflykter, vinprovning m.m. Missa inte denna
fantastiska resa! Anmälan görs till Jonas Lekman eller direkt till Golf Plaisir.
Niclas & Jonas
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Herrarnas jobbiga resa i Elitserien
Det blev spännande i årets omgång av Elitserien.
18 lag från hela Sverige gjorde upp om titeln som elitseriemästare. För 5 av de 18
lagen väntade nedflyttning till Div. 1 nästa år.
SoGK fick en tuff start redan efter första dagen då vi låg på nedflyttningsplats. Men vi
hade ändå något väldigt positivt att ta med från dagen. Jack Alexandersson och Jens
Fahrbring spelade foursome under förmiddagens spel. De tog sig runt på -5 vilket var
dagens lägsta score. Det som gör det extra roligt är att denna foursome var Jacks
debut i elitseriesammanhang och den gjordes galant.
Som sagt, vi hade uppförsbacke redan efter första dagen men var överens om att vi
skulle göra allt för att vara på rätt sida av strecket när tävlingen var över. De
kommande dagarna blev nervkittlande då vi pendlade över och under men till slut så
lyckades vi hålla oss över med en marginal på 7 slag.
Till nästa år tar vi med oss Jacks debut. Pontus Kjell och Axel Hellström har då
ytterligare ett års erfarenhet av spel i högsta ligan. Mycket bra jobbat av samtliga
spelare.
Resultat se nedan och på golf.se.
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De som spelade var
Övre raden: Mattias Damberg, Jack
Alexandersson, Niclas Björnsson, Axel
Hellström
Undre raden: Jens Fahrbring, Gustaf
Swedén (lagledare), Pontus Kjell.

Ett extra tack till Jonty Marshall, Adrian Vågberg, William Vågberg, Alexander
Rönnquist och Peter Alexandersson som hjälpte till som caddies under veckan.
Jag vill också tacka övriga som under veckan var nere i Barsebäck och stöttade oss.
Gustaf Swedén, lagledare

Rapport från damernas nationella seriespel på Högbo GK
Högbo stod som värd för årets upplaga av damernas nationella seriespel Division 1
Östra 16-19/7. Högbo GK visade upp en väldigt fin bana och tävlingsledning och
personalen på plats gjorde ett mycket bra jobb. Vi kände oss verkligen välkomna och
det är fantastiskt kul att åka iväg med vårt lag varje år.
Laget bestod av Linnea Schölin, Sofie Börjesson, Madeleine Holmblad, Sarah
Schylander, Mimmie Dymling och Erika Lundberg (från vänster på bilden nedan).
Sollentunas supporters bestod av LG Larsson, Tina Schölin, Inger Schylander, Ola
Schylander, Lars Lundberg, Niclas Börjesson, Ulrika Börjesson och Joakim Lekman.
De hjälpte till som caddies och hejade fram våra duktiga tjejer med glada tillrop. Vi var
ett härligt gäng som kämpade hela vägen in i mål som detta år räckte till en tredje plats
med 1260 slag. Vann gjorde Österåker 1193 slag före Upsala med 1211 slag. Det var
en väldigt trevlig stämning lagen emellan.
Under veckan spelade vi foursome och fyrboll dag ett och tre samt fyra singlar dag två
och fyra. Tjejerna spelade ihop i lite olika konstellationer och det var bra att vi hade sex
spelare som kunde bytas av lite under denna relativt långa tävling med många ronder.
Rond Spelare
1 FS
1 FS
2 FB
2 FB
3S
3S
3S
3S

Mimmíe & Sofie
Linnea & Madeleine
Erika & Sofie
Linnea & Sarah
Erika
Sofie
Mimmie
Linnea

Resultat

Rond

Spelare

78
80
71
73
78
79
84
86

4 FS
4 FS
5 FB
5 FB
6S
6S
6S
6S

Madeleine & Mimmie
Erika
& Sarah
mMimmieMimmie
Linnea & Madeleine
Mimmie & Sofie
Madeleine
Sofie
Sarah
Erika

Resultat
76
83
72
73
77
77
83
90

Till nästa år tar vi nya tag och vi kommer återigen att ha siktet inställt på seger och
avancemang till elitserien.
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Jonas Lekman, coach och kapten

Femslaget på Täby & Arninge
Tredje omgången av Femslaget genomfördes i strålande väder på Täby GK lördag 12
juli. Sollentuna bidrog med 15 deltagare av de drygt 110 som tävlande denna dag i
slagspel. Bäst placerade blev Christina Eskils i klass C och Bertil Sköld i klass A med
var sin femte plats med 73 slag netto. Fullständigt resultat finner du nedan.
Varför är inte fler av våra medlemmar intresserade av att spela för 100: - på en
annan bana?
Fjärde omgången spelades på Arninge fredag 25 juli. I denna omgång ställde 12
medlemmar upp för spel. Bäst lyckades Jan de Besche och Göran Eskils i klass C med
72 slag netto.
Fullständiga resultat och ställningen i SoGK Order-of-Merit finner du på vår hemsida
under Nyheter/Tävlingsblogg - helger och på anslagstavlan i klubbhuset.
Kommande och sista tävling inom Femslaget är på Sollentuna 14 september.

SM kategorier – hur gick det för våra medlemmar?
SoGK var inte välrepresenterad på de nya SM-kategoritävlingarna som i år ersatte
Riksmästerskapen. Glädjande är dock att vi fick två svenska mästare i ”Två
generationer Mixed”, nämligen Linnea Schölin och Lars-Göran Larsson. Mer om detta
senare.
 I ”Äkta Makar/sambos 100+” deltog tre par med följande placeringar
o Ewa Nilsson & Peter Hellström 26:e plats
o Kristina Schölin & LG Larsson 30:e plats
o Marie Lienzén & Björn Gustavsson 110:e plats
 I ”Äkta Makar/sambos” deltog Mimmie & Jonas Broberg. De slutade på 7:e
plats.
 I ”Mor & Dotter” deltog Sofia & Kristina Gustafsson som slutade på 15:e plats.
 I ”Två generationer Mixed” deltog förutom våra vinnare följande par
o Marie & Johan Lienzén, 18:e plats
o Michael & Emma Burman, 38:e plats
o Niclas & Sofie Börjesson, 43:e plats
 I ”Herrar 35” deltog Jonas Broberg som slutade på 35:e plats
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I ”Herrrar 65” deltog Peter Hellström med en 30:e plats och Hans Säfwenberg
som missade cuten inför tredje dagen.

Lars-Göran Larsson & Linnea Schölin kan
som nämndes tidigare numera titulera sig
svenska mästare efter segern i ”Två
generationer Mixed” på Bosjökloster 8-9 juli.
LG & Linnea vann med 1 slag före Peter &
Amanda Ingvarsson från Falköping med en
totalscore på 155 slag (79-76).
Stort GRATTIS till Svenska Mästarna
Linnea och LG !

Jag hoppas att jag inte missat någon som deltog i detta första SM för kategorier.
Bertil Sköld för IK

Jens Fahrbring hittar formen
Jens Fahrbring och Johan Edfors spelade tillsammans i ledarbollen. Det blev dock
ingen svensk seger i den franska Challenge Tour-tävlingen.
Det fanns stora förhoppningar inför slutarvet av Le Vaudreuil Golf Challenge.
Sollentunas Jens Fahrbring var ensam etta, ett slag före Johan Edfors på delad andra
plats.
Fahrbring kom in på 71 slag (par) men det var inte tillräckligt för att hålla undan i
toppen utan svensken stannade på en delad andraplats med 272 (-12).
Johan Edfors backade 22 placeringar efter ett avslutande 76-varv (+5) och istället blev
Niklas Lemke näst bäste svensk och delad 16:e med 276 (-8).
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Jens åker efter en dag i Stockholm nu till Azerbaijan för nästa omgång av Challenge
Tour. Ni kan följa honom på golf.se till helgen (31/7 - 3/8).
Jens ligger just nu på 31:a plats på CT Ranking och behöver avancera till top-15 för att
få behörighet till European Tour 2015.

Hemliga resan 2014

Damernas & Herrarnas
”hemliga” golfresa 13
september 2014

Till årets ”hemliga” golfresa bjuder vi även in våra eminenta herrar. Lördag 13:e
september träffas vi kl. 06:45 vid ”busshållplatsen” precis innan du svänger under bron
till SoGK. Bussen går kl. 07:00!
680 kr per person, då ingår busstransfer, kaffe, smörgås, greenfee och lunch.
Sista anmälnings- och betalningsdag är 31/8. Vi planerar för ett 40-tal deltagare, först
till kvarn.
Beloppet sätts in på Marie-Louise Werners bankkonto: Länsförsäkringar bank 90201842981 – Ange avsändare.
Anmälan med namn & golf-id görs till leweru@gmail.com
Ett stort prisbord är alltid trevligt och vi tar tacksamt emot bidrag från er.
Ca kl. 16.00 går bussen tillbaka till SoGK och är framme vid 17:30-tiden.
Varmt välkomna önskar Lena Westin Rudfeldt, Anita Nygren & Marie-Louise Werner
Frågor? Allergisk mot ngn mat? Hör gärna av er:




leweru@gmail.com – 0707 - 947205
anita_nygren@hotmail.com – 070 - 215 8505
marie-louise.werner@comhem.se, - 070 - 265 9739
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Damernas Onsdax
Damernas Onsdax fortsätter att variera sig med olika tävlingsvarianter för att öka
gemenskapen och spänningen.
Den 25 juni spelade vi 3-manna scramble med lottade lag. Vann gjorde lag Mia med
Mia, Caroline Holmblad och Evalena Guelli och tvåa kom lag Anita Godeau med Anita,
Marie Seger och Monica Björkman.
Efter en "vanlig" Onsdax så spelade vi den 9/7 en poängbogey från Tee 54 då Birgitta
Steffensson vann tätt följd av Mia Holm!
Vi avslutar juli med ytterligare en Scramble. Den 30/7 spelar vi 4-mannascramle ingen lottning den här gången, ni anmäler ett fullt lag. Vill du spela men saknar
lagkompisar - säg till i receptionen, sätt upp en lapp på anslagstavlan eller i
omklädningsrummet. Det finns många som vill spela!
Topplaceringarna i Onsdax Order-of-Merit med fyra tävlingar kvar ser ut så här
Kom ihåg att de 30 bästa som har
spelat minst 4 OoM-kvalificerade
tävlingar är med och spelar finalen
den 3 september. Det är 4 tävlingar
kvar så om du inte har spelat 4
tävlingar än eller kanske inte alls så är
det inte för sent - kom igen och satsa
på slutspurten!! (hela resultatlistan
finns på hemsidan och på
Damsektionens anslagstavla på
klubben) .
Missa inte damernas regelvandring 3 augusti kl 13:00!
Ulrika Hellström för Damsektionen

Herrarnas Torsdax
Deltagandet i herrarnas Torsdax har ökat dramatiskt under 2014 jämfört med 2013. I
snitt har 56 medlemmar per vecka spelat Torsdax i år mot 40 förra året, en ökning med
40 %. Kvaliteten är som vanligt hög och det behövs många poäng eller få slag för att ta
del av Order-of-Merits poängfördelning. Tio-i-Topp för Order-of-Merit efter 17/7 nedan.
Plac
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Namn
Ola Lejeby
Åke Fredriksson
Stefan Gustafsson
Björn Sundberg
Christer Jansson
Mattias Pirmann
Per Bendrik
Patrick Wallin
Henrik Posse
Tommy Lindqvist

Poäng
81,8
77,6
75,5
69,8
67,6
66,0
55,9
49,1
43,0
40,1
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Seniorernas Tisdax
Intresset för Tisdax har under 2014 ökat jmf med 2013. Antalet starter för
tisdagstävlingar som del av Order-of-Merit har ökat 15-20% och 105 medlemmar har
hittills spelat minst en sådan tävling. Eftersom säsongsstarten var ovanligt tidig har
naturligtvis antalet starter totalt ökat markant jämfört med förra året.

Med fem deltävlingar kvar är Tio-i-Topp i
Tisdax Order-of-Merit

Damernas Tjuv
Det var 40 par anmälda till Damernas Tjuv den 27 juli. Efter en timmes start kom årets
urladdning. Blixtar, åska och horisontellt regn gjorde att inga paraplyer i världen hjälpte.
Några spelare tvingades stanna i skogen vid femte hålet. Många blev sjöblöta. Banan
under vatten men efter en timme slutade regnet, solen kom fram och tävlingen
återstartades. En del dock fortfarande blöta.
Många åt pannbiff med lök som smakade mycket bra och umgicks i väntan på att alla
skulle komma in och prisutdelning genomföras.
Resultaten blev kanonfina med nio par på 40 poäng eller bättre och av 37 par som
fullföljde hade 22 par 36 poäng eller mer. Åtta priser delades ut av Sylvia Aronsson,
dagens eminenta tävlingsledare.
Speciellt kul är det att vi lyckats få med en hel del yngre medlemmar i denna tävling. Vi
behöver dock flera damer som bjuder upp. Vi får till nästa år fundera på hur matchning
kan göras för att öka startfältet ytterligare.
Segrarna Lena Löfman och Rolf Härner
flankerar tävlingsledaren Sylvia Aronsson.
Segerresultat 46 poäng i greensome är
helt ok!
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Korthåls-KM / Par 54
Korthåls-KM drog som vanligt mycket folk, närmare bestämt 84 medlemmar. Tävlingen
spelades i 6 klasser efter handicap. Resultatlista finner du på hemsidan under
Tävlingsblogg - helger.

Så här glatt hade tävlingsledare Björn Collert det under hela prisutdelningen
Bäst bruttoscore av alla oavsett klass tilldelas epitetet ”Klubbmästare Korthål”. Det blev
i år något överraskande Jesper Jelvin som spelade i Klass 2 Han vann överlägset på
54 slag dvs par för denna bana före två spelare i Klass 1 som hade 58 slag.

Nikhil Dhawan (3), Jesper Jelvin (1) och
Henrik Posse (2) brutto

Klass
1
2
3
4
5
6

Namn
Henrik Posse
Jesper Jelvin
LOA Andersson
Ingrid Rolfsson
Anita Nygren
Laila Englund
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54
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Skandia Tour Regional – dominans på hemmaplan
Så var det dags för omgång 4 av Skandia Tour.
Regionaltävlingen gick denna gång på hemmaplan och våra grabbar dominerade stort.
Banan var inte lätt uppsatt med många svåra flaggplaceringar och snabba greener
men det hjälpte inte för att hålla ner scorerna när våra juniorer kom igång.
Vi hade ett flertal ronder under par, vad sägs om Adrian Vågbergs rond på 67 slag med
2 slags plikt för spel från fel tee (62 istället för 59) och ledning efter första varvet. Men
starkt bakifrån kom Axel Hellström (nedan på bild) och blev till slut segrare på -7 efter
åvarven 70 respektive 67 slag.

På andra plats av kom Adrian Vågberg med -2, trea kom Jonty Marshall på +3, fyra
Viktor Forslund på +3 och sexa Alexander Rönnquist på +6. Av de första sju
placeringarna hade vi alltså fem spelare ifrån Sollentuna GK.
Peter Alexandersson

Skandia Tour Riks – Sofie Börjesson
Samtidigt som grabbarna spelade Regional var Sofie
Börjesson nere på Vreta Kloster och spelade Skandia
Tour Riks. Efter två varv, inför den sista dagens
matchspel, ledde hon tävlingen på +3 och kom till slut på
en fin femteplats.
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Seriespel – halvtid
När första halvan av distriktets seriespel avslutats




leder H35 lag 1, match, första divisioneni klart
leder H55, slag, knappt sin division 1
ligger D60 lag 1, match, sin första division

Ställningen för varje kategori nedan. I match flyttas ettan upp och fyran ner. I slag
flyttas tre lag upp och tre lag ner av tolv lag.
Kategori
Sthlm-serien herrar
D22 lag 1
D22 lag 2
D50 lag 1
D50 lag 2
D60 lag 1
D60 lag 2
D60 lag 3
D70
H35 lag 1
H35 lag 2
H45 lag 1
H45 lag 2
H55 lag 1
H55 lag 2
H65 lag 1
H65 lag2
H55
H65 lag 1
H65 lag 2
H75

Division
3
2
4
3
4
1
3
4
3
1
3
2
4
3
4
3
3
1
2
3
1

Spelform
Match
Match
Match
Match
Match
Match
Match
Match
Match
Match
Match
Match
Match
Match
Match
Match
Match
Slag
Slag
Slag
Slag

Placering
Etta
Delad etta
Tvåa
Trea
Fyra
Tvåa
Trea
Trea
Tvåa
Etta
Trea
Tvåa
Etta
Tvåa
Etta
Tvåa
Trea
Etta
Sexa
Nia
Trea

HIO gjorda på SoGK under första halvåret 2014 (*)
Datum

Namn

Hål

17 april

Agneta Thurlin, Brollsta GK

17

1 juni

Monzaide Anzola, SoGK

2

* Endast HIOs rapporterade till HIO-klubben finns i listan ovan

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

S i d a | 15

Skillingetrycket juli 2014
Tävlingsprogram för augusti & september
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
KM H/D
Tisdax – PB
Onsdax – PB
Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf
Helgdax – Tee 59/PB
Cervera Trophy - Äkta Makar

SEPTEMBER
Ti
On
On
To
Lö
Sö
Ti

2
3
3
4
6
7
9

On

10

To
Lö
Lö
Sö
Ti
Ti
On
To
Lö
Ti
On
To
Lö
Ti

11
13
13
14
16
16
17
18
21
23
24
25
27
30

Tisdax – Slag
Onsdax final – Slag
Treklövern – Bro–Bålsta
Torsdax – Tee 59/PB
Klubbfesten
Helgdax – Tee 59/Slag
Tisdax PB
Onsdax – Tre klubbor + putter
Tee43/Slag
Torsdax – Blandade tees
Helgdax – Tee 59/PB
Hemliga resan
Femslaget by Elon – Sollentuna
Tisdax – Seniormästerskapet
Tisdax – Slag
Ladies Invitation
Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf
Helgdax final – Tee 59/Slag
Tisdax – Irish Rumble
Höstavslutning – Irish Scramble
Torsdax final – Tee 59/Slag
Oktoberfest
Tisdax – 4-mannascramble
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