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Ordförande har ordet
Söndag kväll och jag sitter framför golfsändningen från Deutsche Bank Championship
där Rory McIlroy går som tåget. Jag hoppas att ni som spelat i den härliga
sensommarsolen idag också har haft samma flyt. Själv har jag sysslat med lite enklare
”greenkeeping” hemmavid men jag fick ändå en stund över att slå en hink. Det gäller
att vässa formen till nästa helg då det bär av till Skåne för lite golf med vänner.
På klubben pratade jag med några medlemmar och vi konstaterade att det så här års
verkligen börjar märkas att kvällarna blir kortare och trycket på helgtiderna ökar. I år
har vi också ökat till 9 minuter mellan starttiderna. Förhoppningsvis upplever vi tack
vare detta färre förseningar på 1a tee och bättre flyt på banan men det blir i slutänden
något färre starttider under en dag. Jag tänker att nu är tiden då vår strategi för att öka
tillgängligheten kommer att prövas. Det vi gjort i år är att:





Budgetera för färre fullt aktiva medlemmar.
Reducera antalet starttider för helgtävlingar
Reducera antalet spelrätter som säljs till företag.
Endast tillåta gäst till medlem (greenfee) innan klockan 12:00 på helgerna.

Vi har också kvar vårt system för tidsbokning där varannan tid släpps samma dag och
bokas på plats. Det finns olika uppfattningar om systemet är bra eller inte och
diskussionen kommer att fortsätta om det ska behållas eller om det borde förändras.
Tittar du en dag i GIT så kan alla tider vara bokade men i praktiken är ju banan bara
halvfull. Vid vissa tillfällen kan fler tider vara bokade i rad. Detta gör du mot en extra
avgift, något som vi kallat kompisgolf. Kontakta receptionen om du vill veta mer om
detta.
Även om jag hoppas att den upplevda tillgängligheten har förbättrats så är jag också
säker på att det finns flera medlemmar som tycker att tillgängligheten, trots våra
åtgärder, inte är tillräckligt bra.
Jag tror att detta är en av klubbens viktigaste strategiska frågor. Vi kan nästan
förutsätta att den framtida medlemmen kommer att ställa högre krav på en upplevd god
tillgänglighet. En sådan utveckling skulle kunna medföra att antalet medlemmar i
framtiden kommer att vara färre än idag. Vi behöver givetvis utvärdera effekten från de
åtgärder vi vidtagit och i vinter planerar vi för ännu en medlemsundersökning som vi
genomför vartannat år. Mer information om hur styrelsen ser på tillgänglighet kommer i
samband med att vi presenterar budget på höstmötet i november.
Nu är hög tid att passa på att fynda på rean i shopen. Du blir dessutom dubbelt nöjd.
Bara det. Vår kunniga personal hjälper dig till rätta och när vi räknar ihop vårt
gemensamma bokslut så kan du se att dina inköp varit med och bidragit till ekonomin i
din egen klubb. Snacka om återbäring (utöver den återbäring du får på alla dina inköp).
Och du vet väl att vår shop matchar priserna som det stora varuhuset erbjuder?
Dessutom kan vi nästan alltid få hem just det du vill ha, bara på några dagar.
En sista fundering jag har denna gång är om det är dags att ta och stänga banan för
greenfee- och företagsspel helt? Jag menar inte i första hand för att öka
tillgängligheten, utan bara för att få bort detta med alla nedslagsmärken som ingen
lagar. Vi medlemmar sköter givetvis om vår egen bana så det måste ju vara gäster
som har svårigheter att se sina märken..?
Nej, ni kan ta det lugnt, det var givetvis bara ett något tillspetsat skämt. Det vi tänker
göra är att i stället köra igång en liten kampanj där vi utmanar er alla till att LAGA 1.
Med det menar vi att alla som spelar ska försöka laga minst ett märke på varje green.
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Och om alla lagar ett nedslagsmärke på alla greener så kommer problemet vara löst på
nolltid, utan att det skulle kosta oss medlemmar en enda krona. Snacka om en
frivilliginsats i stor skala. Håll utkik efter mer information om LAGA 1 och anta
utmaningen!
Roger Lindgren, Ordförande Sollentuna Golfklubb

Klubbchefen informerar
Ännu en sommarmånad har passerat, och hösten närmar sig med stormsteg. Augusti
har bjudit på en hel del aktiviteter; gäst- & medlemsspel, tävlingar, företagsgolf, junior& seniorläger. Härligt med variationen och den trivsamma stämningen som varit den
senaste tiden.
Som vi i tidigare nummer gått ut med har vi för närvarande kö till klubben för en fullt
aktiv senior. En bekräftelse på att vi är en attraktiv klubb som många aktiva golfare
söker sig till.
Har ni spelsugna golfvänner som vill bli medlemmar kommer vi fr.o.m. 1 september
erbjuda fritt spel på vardagar resten av säsongen, vid inbetalning av medlemslånet.
Vardagsmedlemskapet kommer sedan att kunna uppgraderas till ett fullt aktivt
medlemskap inför säsongen 2015.
Augusti och september är två intensiva månader med mycket bokningar, tävlingar och
företagsgolf. Vi har minskat på startförbuden för klubbtävlingar, och försöker så gott det
går undvika startförbud både lördagar och söndagar. Då vi har en budget att uppnå,
kan vi inte tacka nej till alla företagsbokningar, även om vi vet att det är många
medlemmars önskan. Självklart finns det klubbar som väljer den vägen, men då syns
det även tydligt på medlemsavgiften. Min önskan innan ni tar ut ilskan på våra
receptionister är att ni tänker efter varför vi har företagsgolf på klubben. Gäller även
övriga startförbud såsom tävlingar och avsatta tider för juniorer. Det är inte våra
receptionister som bestämmer hur startförbuden ser ut under säsongen och inte heller
dom som ska behöva ta diskussionen om att det vissa dagar inte finns tider att boka.
Alla klubbens presentcheckar på inköp i shop eller för greenfee är märkta med
giltighetstid. På senare tid har vi fått in greenfeecheckar som inte har något
giltighetsdatum. Klubben betraktar dessa checkar som ogiltiga då de saknar
obligatorisk uppgift om giltighetstid vilken normalt är maximerad till 12 månader. Om du
har en check utan uppgift om giltighetstid ber vi dig kontakta kansliet för vidare
information.
Med hopp om en fin höst och en hel del golf avslutar jag min text med ett citat:
"Blir du jäktad av den fyrboll som följer tätt efter dig, vinka förbi dem och öka takten."
DEANE BEMAN
Caroline Holmblad, Klubbchef
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Marianne Karlsson
Marianne Karlsson avled onsdagen 27 augusti. Hon blev 65 år.
Läs Lars Åströms, Mariannes livskamrat, korta
bakgrundsbeskrivning nedan:
”Marianne var född en äkta norrlandstös. Redan från tidig ålder
var hon mycket idrottsintresserad. Luleå var det lag som låg
henne närmast hjärtat. Golfintresset växte med åren och 1986
kom Marianne med i SOGK. Detta intresse växte bara med åren
och när Marianne gick i pension i år, gjorde vi många resplaner
för framtiden. Tyvärr så blev det inte så, utan Marianne gick bort
alldeles för tidigt”.
Marianne var under sin medlemstid i Sollentuna Golfklubb en
mycket engagerad medlem oavsett sitt formella ansvar i klubben.
Under åren 1994 – 1996 var Marianne ordförande i
Damkommittén. Marianne hade alltid kreativ synpunkter på
verksamheten i klubben. Hon var också väldigt imponerad av
andra medlemmars ideella arbete.

Jack Alexandersson till landslaget
Jack Alexandersson är en av tre killar som
har blivit uttagen att representera Sverige i
Italian International Championship. Det är
en tävling för pojkar max 16 år med
deltagare från drygt 20 länder. Tävlingen
har tidigare spelats av till exempel Marcus
Kinhult, Matteo Manassero mfl.
Tävlingen spelas på Biella Golf Club som
ligger ca 6 mil väster om Milano. Banan är
utsedd till Italiens bästa bana av tidningen Il
Mondo del golf. En rätt så tuff bana på
6 500 meter och par treor på över 200
meter.

Elitjuniorerna radar upp segrar
Nu har vi avverkat omgång 5 & 6 av Skandia Tour samt några Junior Master
Invitational (JMI). Först på schemat var JMI HP Open på Troxhammar den29/7. Det
blev ingen vinst men det var fem tävlanden på delad andra plats och ettan och tvåan
går vidare till JMI finalen som spelas i Norrköping 26 - 28 december.
Av de fem som var på delad andra plats och fick spela särspel hade vi tre killar ifrån
Sollentuna GK, Jack Alexandersson, Jonty Marshall och Viktor Forslund. Till slut var
det Jonty som visade sig starkast för dagen och tog andra priset (en bärbar dator) och
en plats i finalen.
Den 31/7 var det Skandia Tour Regional på Österåkers GK där det blev vinst för Viktor
Forslund med scoren 72-75 +3.
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Adrian Vågberg var och spelade Skandia Tour Riks på Degeberga GK den 1/8 och
även han slutade som segrare med scoren 76-77-77 +14.
Nynäshamn stod som värd för JMI tävlingen J Lindeberg Open den 12/8 och där blev
det vinst igen. Denna gång var det Jack Alexandersson som visade sig starkast med
scoren 72-72 +-0. Den vinsten resulterade även i en väldigt stolt gudmor som jobbar på
J Lindeberg och det var Jacks tredje vinst för säsongen. Samma dag spelades det
Regionkval till Skandia Cup på Sigtuna GK och där kvalade sig Adrian Vågberg vidare
till Riksfinalen på en fin andraplats med scoren 80-80.
JMI tävlingen Drottningholms 36:an spelades på Kungliga Drottningholms GK den 12/8
där Axel Hellström med nya järnklubbor dominerade, (pappa fick köpa nya när Axel
med sina fina resultat den senaste tiden hamnade på plus handikapp ), han vann sin
andra seger för säsongen med scoren 74-68 -2.
Nämnvärt är också att vi hade två spelare på Skandia Tour Elit i omgång 6. Jack
Alexandersson och Viktor Forslund samt att Andreas Wirth kom så högt upp i
resultatlistan på Skandia Tour Regional att han för första gången får göra debut på
Riksnivå.
Vill samtidigt passa på att önska lycka till, till de grabbar som har börjat på
golfgymnasium. Jack Alexandersson och Viktor Forslund har kommit in på
Riksidrottsgymnasiet i Uppsala (de tar bara in 4-7 killar per år) och Alexander
Rönnquist och Markus Lindgren har börjat på NIU, även det i Uppsala så dem kommer
ni inte att se lika mycket på klubben som tidigare.
Peter Alexandersson

”Speltempo” och ”Företräde på banan”
I Regler för Golfspel 2012-2015 finns ett avsnitt om Etikett och Uppträdande på banan.
Inspirerad av Bosses bästa, Ronny Nord och incidenter på banan vill jag här ta upp två
aspekter av uppträdande på banan. Under rubriken ”Spela raskt och håll din plats”
kan man läsa följande:
”Spelare bör spela i rask takt. Tävlingsledningen får fastställa riktlinjer för speltempo
vilka alla spelare bör följa. Det är gruppens ansvar att hålla kontakt med gruppen
framför. Om den tappar ett helt hål och fördröjer spelet för gruppen bakom bör den
erbjuda gruppen bakom att gå igenom, oavsett antalet spelare i den gruppen. Om en
grupp inte har tappat ett helt hål, men det är uppenbart att gruppen bakom spelar
snabbare bör den erbjuda den snabbare gruppen att gå igenom”.
Under rubriken ”Företräde på banan” kan man läsa följande:
”Om inte tävlingsledningen bestämt annat avgörs företrädesrätten på banan av
gruppens speltempo. Varje grupp som spelar full rond har rätt att passera en grupp
som spelar en kortare rond. Ordet grupp avser även en ensam spelare”.
Rekommendationen är alltså ganska enkel. Ha alltid koll på hur din grupp spelar i
förhållande till gruppen framför och bakom. Inte svårare än att vid bilkörning ha koll på
bilar framför och bakom. Kan gruppen inte hålla sin plats finns två alternativ



Öka tempot eller
Släpp igenom

Jag har arbetat som distriktsdomare under tävling i ganska många år och domarens
kanske viktigaste uppgift vid tävling är just att se till att grupper håller beslutat tempo
och håller sin plats i starfältet. Det är alltså inte så att tävling har företräde utan
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gruppens företräde bestäms av dess speltempo. När det kommer till frågan om hur
speltempot bör vara på just vår bana så finns självfallet inget enkelt svar. Spelarnas
spelskicklighet, spelarnas eventuella fysiska handicap och mycket annat avgör hur fort
en grupp kan spela även om vi gärna ser att ronder inte tar mer än 4 timmar.
Speltempot kan variera men det viktigaste är att släppa igenom om gruppen av olika
skäl inte kan hålla tempot inom normen ovan.
Bertil Sköld för IK

Tränarna utvecklar din golf
Bättre golfspel?
Säsongen börjar lida mot sitt slut och då är det ett ypperligt tillfälle att träna golfteknik.
Vi finns på plats hela året. Boka direkt hos oss eller via shopen (08-594 709 90).
Niclas Björnsson 073-505 22 10
Jonas Lekman 070-858 42 29
Golfresor
Sydafrika 26 november till 6 december 2014
San Roque 21-28 mars 2015
Se vår hemsida för mer information och anmälan!
Det finns platser kvar till Sydafrika i november/december. Är ni intresserade av att följa
med så måste ni snarast höra av er till Jonas Lekman eller direkt till Golfplaisir. Det
kommer att bli en oförglömlig upplevelse med utflykter och mycket golfspel.
Utrustning
Alla ni som ska spela golf i vinter! Glöm inte att serva era klubbor.
Vi hjälper dig med nya grepp, loft och lie samt utprovning av nya klubbor.
Kom in till oss i shopen så hjälper vi dig.
Gymmet
Träna upp din rörlighet och styrka i vinter! Kontakta Jonas Lekman på
jonas@sollentunagk.se alternativt 070-858 42 29 för att boka tid.
Personlig Screening inklusive 6 veckors träningsprogram
Vi kontrollerar rörlighet och stabilitet utifrån ett antal kontrollpunkter. Detta ger oss
möjlighet att bedöma dina fysiska förutsättningar för att göra en golfsving. Du svingar
på ett visst sätt på grund av dina fysiska förutsättningar. Genom att förbättra rörlighet
och styrka så ges du helt andra förutsättningar att förbättra din sving och ditt golfspel.
Du kommer att förstå hur din rörlighet påverkar svingen.
Vi arbetar efter TPI (Titleist Performance Institute), ett koncept som idag är
världsledande inom Golf Fitness! Kolla in deras hemsida http://www.mytpi.com/
Efter TPI-screeningen får du ett träningsprogram för att förbättra din styrka, rörlighet
och stabilitet.
Månadens citat
”Golf är som en gåta utan svar. Jag har spelat golf i över 40 år och har fortfarande
ingen aning om hur man skall göra”. / Gary Player
Niclas & Jonas
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Framgångar för yngre juniorer
Inspirerade av våra fantastiska elitjuniorer jobbar vi hårt för att få fram nya förmågor.
Juniorernas i vår breddverksamhet har så smått börjat tävla igen på de tourer som
passar oss efter ålder och spelfärdighet.
Vi har nu blivit ett stor grupp med Sollentuna
juniorer som deltar i SGDF Mini Tour och Rookie
Tour. Mini Touren har i år spelats på sju olika
golfbanor i Stockholmsdistriktet med finaltävling på
Troxhammar för alla juniorer som tagit poäng i
Order of Merit. Årets final blev en mycket regnig
historia. Jacob Günther startade i ledarbollen och
lyckades ta hem andra platsen i SGDF Mini Tour
Order of Merit 2014 endast ett slag från totalseger.
Stort grattis Jacob!
Rickard Rydell och Ellinor Günther var också
inbjudna till finalen och under året har även Victor
Janson, Gustav Fagerberg, Arvid Roos och David
Forslund kämpat i olika deltävlingar. Vi laddar nu
för fler startande på dessa tourer nästa år.
Jesper Günther för Juniorsektionen

Handicapläget augusti 2014
Unders september månad kommer banan att slopas om. Förutsättningarna som gällde
vid förra slopningen har förändrats så banan spelas oftast lättare än vad som var
tanken för några år sedan. Det kommer med största sannolikhet att innebära att
samma exakta handicap ger färre slag i spelhandicap. För att bl.a. kunna studera vad
denna ”omslopning” ger för effekt på vårt handicap har jag tagit fram ett nuläge för
handicap fördelat på handicapklasser och kön. Om ett år kan vi sedan studera om vi
förändrat vårt handicap efter att ha fått lägre spelhcp. Vi kanske behåller våra handicap
genom att bli bättre golfare med mera träning och lektionstid. Vi får se.
I samband med att vi gör ”omslopning” kommer vi också att separera Tee 59 och 54 på
de hål där Tee 54 har Tee 59 som bas. Separationen kan vara allt mellan 4 och 20
meter och gäller på nio hål. På det sättet får vi en bana från Tee 54 som är något
lättare än idag och som inte påverkas av hur Tee 59 skall utnyttjas.
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Bosses bästa – vett & etikett
Jag tillträdde som ordförande i klubben våren 2005 efter 12 år i juniorkommittén
och där huvudsakligen som Juniorkommitténs ordförande.
Under denna tid som ordförande i Juniorsektionen har det hänt både det ena och
det andra och jag tänkte förmedla några episoder som utmynnade i olika typer
fostrande åtgärder.
När släppte du igenom senast?
Jag kan inte påminna mig att jag på de senaste åren haft en långsam boll framför mig
som vinkat igenom mitt parti. I min ungdom på 70-talet var detta mycket vanligare.
Flytande genomgångar på par 3 hål ingick på den tiden i vett och etikett. Jag inser att
det inte var så ”trångt” på golfbanorna på den tiden och lättare att släppa igenom. Hur
som helst kan jag konstatera att vi idag är dåliga på att ”vinka igenom” om vi letar boll
eller har ett tomt hål framför oss.
En lösning på detta problem uppfann två juniorer för 7-8 år sedan. Herr och Fru
Löfman (senior) som på den tiden hörde till klubbens äldre medlemmar gick en
sedvanlig 9-hålsrunda. Dom slog inte långt men rakt och paret kan inte beskyllas för
långsamt spel. De två juniorerna, ”Stefan” och ”Niklas”, spelade givetvis fortare och
slog också betydligt längre. Framme vid 6:ans tee ansåg de unga herrarna att man
kunde gå igenom i och med att man med god marginal skulle slå sin drive över framför
varande parti.
Herr och Fru Löfman ansåg med all rätt att detta inte kan passera utan åtgärd. Närmast
ansvarig vuxen ansågs vara JS ordförande och man ringde genast upp mig. Jag var på
semester i Bohuslän och fick samtalet från två tämligen upprörda medlemmar på min
mobiltelefon.
Jag kunde bara lyssna och med övertygande röst försäkra att juniorerna skulle få stå till
svars för sitt handlande.
Efter sommaren spelades en större juniortävling på Sollentuna. De aktuella juniorerna
som erkänt sitt felaktiga handlande fick inte spela tävlingen och sattes istället som
Fore-caddies på hål 9 en hel dag.
Har du brutit en tävling?
Det har berättats för mig att vi har en och annan medlem som kan tänka sig att bryta
en tävling på grund av att scoren är urusel. Tyvärr minns jag att jag gjorde det själv en
gång på 70-talet när jag slog en kvick-hook ut på Stäketvägen på dåvarande 16:e
(nuvarande 8:e). Min score var inte katastrofal men jag insåg att min hcp-sänkning
rann ut i sanden och jag fick hjärn-släpp. Jag fick hård kritik av tävlingsledningen och
har sedan dess inte brutit någon tävling på grund av dåligt humör.
Värre är att bryta en par-tävling på grund av dåligt spel på det sätt som junioren
”Oscar” gjorde när han spelade Lilja-mixen. Lilja-mixen är en par-tävling arrangerad
inom Juniorsektionen där en pojke spelade four-some med en flicka. Tävlingens syfte
är att spela olika spelformer och befrämja kamratskap.
”Oscar” som bodde i Viby tyckte efter 9 hål att spelet var dåligt och kanske att
spelformen var tråkig så efter att man slagit ut på hål 10 och därefter slagit sig fram
mot green plockade han upp parets boll och gick hem. ”Lisa”, som spelade med
”Oscar”, var nybliven tonåring och blev mycket osäker på hur hon nu skulle fortsätta
tävlingen utan sin partner.
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”Oscar” blev efteråt kallad till ett möte med mig i rollen JS ordförande. Med sträng röst
föreläste jag för pojken om vett och etikett, god kamratskap och hur en gentleman bör
uppträda på en golfbana och i synnerhet på Sollentuna GK. Han tilldömdes en
avstängning från de tre kommande interna juniortävlingarna (en mild dom red. anm.).
Samma kväll erhöll jag givetvis ett samtal från pojkens far. Man kan tro att han skulle
vara upprörd men det var tvärtom. Han tyckte det var bra att vi hade förklarat för
”Oscar” vad som var fel och att det fick en konsekvens.
Fuskar du med scoren?
Tillbaka till 70-talet. Jag kan erinra mig en tävling där jag spelade med Fru
Borgenstierna, gift med klubbens dåvarande ordförande. Jag hade en hyfsad öppning
på 1:an men missade bogey-putten med 3 centimeter. Mina medspelare begick då två
etikettsbrott. Dom vände mig ryggen innan jag hålat ut. Putten var ju omöjlig att missa.
Dessutom tyckte dom tydligen att jag kunde sätta i flaggan själv. Nu lyckades jag av
någon anledning ”bränna” denna givna putt. Vid hål två efter att jag sänkt putten och
satt i flaggan fick jag det retoriska påståendet ”5 på Bosse”. Vad gjorde jag då? Man
kan tänka många tankar på några få sekunder men jag erinrade mig golfens gyllene
regel. ”Du är din egen domare och ska alltid redovisa den score du erhållit i enlighet
med golfens regler. Jag svarade alltså. Nej, jag missade kort-putten och jag fick en 6:a.
Med ledning av spelarnas förvåning över min ärlighet har jag alltid undrat hur dom
skulle gjort själva.
Konsekvensen av att fuska med scoren på större eller sanktionerade tävlingar fick en
av våra duktiga juniorer som tävlade på distriktsnivå uppleva för många år sedan. Han
spelade på en annan bana och redovisade par 4 på ett hål där hans resultat var 5.
Hans medspelare gjorde på motsvarande sätt. Tyvärr uppdagades tilltaget och efter
lång utredning dömde förbundets disciplinnämnd ut ett mycket hårt straff. 2 års
avstängning från allt tävlingsspel. Vår junior var givetvis bedrövad och tappade
motivationen för fortsatt golfspel. Tråkigt, men det kan inte nog understrykas att varje
golfare är sin egen domare och allvarliga brott bestraffas hårt inom golfen.
Lagar du ditt och andras nedslagsmärken?
För några år sedan hade Stockholms golfdistriktsförbund en specialregel vid
juniortävlingar. Om den arrangerade klubben fann att de gästande juniorerna slarvat
med att laga nedslagsmärken hade man rätt att efter avslutad tävling beordra
juniorerna att gå ut på banan och laga nedslagsmärken på samtliga greener. Ska vi
pröva detta när vi har spelat Cervera Cup och Klubbmatchen?
Andra Vett & Etikett frågor jag tvingats hantera med juniorer är:







Om du hyr en vagn så ska du lämna tillbaka klykan. Du får inte förvara den i ditt
skåp (eller bil) för att använda den gratis nästa gång. Utan klykor kan andra
golfare inte hyra vagn.
Om det är tomt på rangen får du inte plocka upp bollar själv som du förvarar i
ditt skåp (bil) så du har en ”gratishink” nästa dag.
Du får inte tävla om vem som slår över nätet längst ner på rangen. Du kan
skada någon som går på gångvägen. Det har tyvärr hänt!
Man får prata högt i sin egen baksving men inte i andras baksving.
När du slagit gå raskt till din boll och förbered nästa slag. Hoppa inte baklänges
eller sidledes.
Max en prov-sving för att snabba upp spelet. Gäller även vuxna.

Oavsett alla dessa incidenter så har det alltid smakat lika gott att dricka en ”Loka” efter
18 eller 9 hål med en juniorboll på helgträningen.
Bo Cederberg
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ICA-golfen - en populär 2-mannascramble
Fullt hus kan man gott säga om ICA-golfen 2014. Överbokad tävling där dock alla fick
vara med. Två 4-bollar på varje tee gav 6 timmars golfnöje. Turligt nog uteblev regnet
och alla fick ett gynnsamt väder.. Bra golf spelades det och stämningen var hög hela
kvällen och långt inpå natten.

Tävlingen vanns av paret med fältets näst lägst handicap, nämligen Henrik Posse &
Nicklas Bergström. Nettoresultat 60,2 och brutto 60 dvs 12 under par. Ingen eagle på
scorekortet så det gjordes en hel del birdies i denna boll. På top-10 placerades bara en
boll som hade över par, resten 4 under eller mer ner till -12. Bra jobbat! Tävlingen har
utvecklats till något av ett klubbmästerskap i 2-mannascramble. "Runners up" var
Joakim & Magnus Lennred och trea kom Kristoffer & Tomas Lindgren.

Erfarenheter från tävlingen gör att vi redan nu bör överväga att ha två kanonstarter för
att få ner rondtiden. Detta skulle också ge möjlighet att starta på förmiddagen eller
eftermiddagen med gemensam middagen på kvällen som tidigare. Startfältets storlek
motiverar också att dela in i två klasser efter handicap för att fler par med högre
handicap skall kunna konkurrera om priser. Förhoppningen är att ICA Edsberg är vår
sponsor även nästa år.
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KM kategorier
KM kategorier genomfördes söndag 10 augusti och ca 100 medlemmar ställde upp i
kategorierna för herrar H21, H35, H45, H55, H65 och H75 och för damer D22, D50,
D60 och D70.
Jämfört med 2013 vara deltagarantalet ca 10 % högre. Nytt för i år var att alla
kategorier utom H21 spelade 18 hål där ”sudden” fick avgöra vid lika resultat. ”Sudden”
behövde bara användas för D60 där Inger Lindström vann över Gunilla Andersson

Några enkla frågor efter tävlingen till de deltagande om formatet visar tydligt att
majoriteten inte anser att 18 hål är tillräckligt för att avgöra ett kategori-KM. Även om
erfarenheten att spela på en gemensam dag för många var positiv anser man att
kategorier som D70, H65 och H75 inte behöver spela en helg. Se också mina
kommentarer under Klubbmästerskap damer/herrar.
Speciellt tack till tävlingsledarna Göran Aspenberg och Hans Werleus som fick arbeta
en riktigt hel dag.

Tävlingar - september & oktober
SEPTEMBER
Ti
On
On
To
Lö
Sö
Ti

2
3
3
4
6
7
9

On

10

To
Lö
Sö
Ti

11
13
14
16

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
Femslaget by Elon – Sollentuna
Tisdax – Seniormästerskapet

Ti
On
To
Lö
Ti
On
To
Lö
Ti

16
17
18
21
23
24
25
27
30

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

OKTOBER
Sö
Ti
Ti

5
7
14

Finalrundan
Tisdax – PB tre klubbor+putter
Tisdax – Flaggtävling
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KM damer/herrar
Klubbmästerskapet för Damer och Herrar avgjordes lördag/söndag 23-24/8. På
lördagen spelades kval där alla damer gick vidare och där 36 herrar gick till final.
Finalen spelades över 36 hål under söndagen.
I damklassen startade 9 damer varav
8 fullföljde kvalet och gick vidare till
final. I finalen vann Madeleine
Holmblad ganska komfortabelt med
Sarah Schylander som runner-up och
Sofia Sköld som trea. Madeleine
mottog som ett extra pris en
kaffemaskin från Elon.

I herrklassen startade drygt 40 kvalificerade
(9,9 eller lägre hcp) och det behövdes 90 slag
för att gå vidare till final. I finalen var Axel
Hellström ganska överlägsen och ledde hela
tiden och inför sista nio var han 10 slag före
Pontus Kjell. Axel spelade mycket bra och
slutade 5 under par efter 67, 69 och 75 slag.
Detta var Axels andra KM-seger 2014
eftersom han också vann KM H21 två veckor
tidigare. Axel mottog också en kaffemaskin
från Elon som extra pris. Tvåa kom Pontus
Kjell för andra året i rad och Tomas Lindgren
spurtade fint till en tredjeplats.
Under hela tävlingen lovordades banans kondition speciellt greenerna som var bättre,
jämnare och snabbare än tidigare under året.
Medaljer kommer att delas ut till de tre pristagarna på klubbens höstmöte i november.
Funderingar om hur man bättre kan kombinera KM och kategori-KM är redan igång.
Många synpunkter har kommit fram. Kanske dags för KM över 72 hål? Kanske utnyttja
ett kval till finalen över 36 hål till flera kategori-KM tex H21, H35, H45 och H55? Kanske
ha en cut efter 36 hål och en ny efter 54 hål? Idrottskommittén kommer på sitt
traditionella uppföljningsmöte i oktober diskutera alla synpunkter för att till 2015 få ett
ännu vassare och intressantare KM/KM-kategori.
Stort tack till Barbro Mörck, Yvonne Rossander, Lena Lindroth, Sylvia Aronsson och
Kerstin Anderson utan vilka ingen tävling kunde ha genomförts. Utan frivilliga inga
tävlingar. Finns flera frivilliga kontakta bertil_skold@hotmail.com.
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Behöver vi hålindex?
Är hålindex nödvändiga? Jo för annars kan vi inte spela match med handicap och vi
kan inte fördela poäng i poängbogey. Är det viktigt vilket hål som har vilket index? Ja
det är det för att göra matchspel med handicap rättvist men inte för något annat. För
flera år sedan ändrade vi våra hålindex för att följa golfförbundets rekommendation om
matchindex. Vill ni studera denna rekommendation mera läs
”rk.golf.se/sv/startsida/handicapslagens-fordelning-per-hal---handicapindex.aspx”
Jag skrev då en artikel i Skillingetrycket nr 4 2005 (oj vad tiden går!) där jag beskrev

hur indexen bör fördelas för att passa bra i match. Jag fick före ändringen men också
efter ändringen många synpunkter på att indexen inte motsvarade hålens
svårighetsgrad. Det är riktigt men indexen passar för match och det är det viktigaste.
Vid andra spelformer har indexen ingen eller ringa betydelse. Vid poängbogey upplevs
de ha betydelse men den är mest psykologisk. Jag har just gjort en test som visar
detta.
Tisdax 5 augusti spelades som poängbogey med valfri tee. Tee 49 spelades av 15
spelare och 30 spelade från Tee 59. Efter tävlingen applicerade jag en helt ny
uppsättning fiktiva index på våra hål nämligen samma som hålnumren. Det betydde att
hål 1 fick index 1, hål 2 index 2 osv till hål 18 som fick index 18. Därefter räknade jag
om poängen för samtliga 15 respektive 30. Resultatet blev följande:





Snittpoängen i klass 49 var med ordinarie index 32,3 och med de fiktiva
indexen 32,5
Hälften av spelarna hade samma poäng oavsett indexens placering och hälften
hade +-1 poäng
Snittpoängen i klass 59 var med ordinarie index 34,7 och med de fiktiva
indexen 34,6
Mer än hälften hade samma poäng och resten +-1 poäng

Med alla andra tillfälligheter under en golfrunda skulle man nog kunna säga att vid
poängbogey har indexen ringa betydelse.
Bertil Sköld, handicapansvarig SoGK

Cervera Trophy – 15 år av stort deltagande
Cervera Trophy spelades i år för femtonde gången. Tävlingen startade 1999 och
ersatte då Nissan Cup. Den hette då Duka Trophy. Mellan 1999 och 2004 spelades
tävlingen i en klass men med ökat intresse infördes 2005 två klasser (I och II nedan).
Tävlingen har också belönat bästa bruttoscore och detta pris har på senare år ersatts
med KM Äkta Makar för klubbens medlemmar. I tabellen nedan finner ni alla segrare
genom åren. År 2013 fick tävlingen avbrytas pga. regn.
1999 Kerstin & Richard Lagerman

2000 Eila & Sten-Åke Sandström

2001 Christine Levin & Erik
Rylander
2002 Kristina Schölin & Lars-Göran
Larsson
2003 Mona & Arne Granholm

2004 Kristina Schölin & Lars-Göran
Larsson (I), Mona & Arne Granholm
(II)
2005 I Beckman & M. Hartzell(I),
M & S Andersson (II)
2006 Anette Ternstedt & Janne
Andersson (I), Marina & Roger
Jansson (II)
2007 Carina & Hans Olov Bergström
(I), Ann-Christine & Bengt Linder (II)
2008 Ingrid & Göran Rolfsson (I),
Rika Torm & Per-Erik Öberg (II)

2009 Christina Sneitz Rundqvist &
Jörgen Rundqvist (I), Agneta
Danielsson Härner & Rolf Härner (II)
2010 Petra Sahlgren & Marcus
Johansson(I), Pernilla & Johnny
Carlberg (II)
2011 Helena & Tony Östlund (I), Mirvi
Unge Thorén & Mats Thorén (II)
2012 Marie-Louise & Johan Selander
(I), Pernilla & Johnny Carlberg (II)
2014 Madeleine Holmblad & Henrik
Posse(I), Kerstin & Per Lundman (II)
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Årets upplaga av Cervera Trophy lockade 75 par och prisbordet var mycket uppskattat.
Priserna var skänkta av Cervera i Stinsen/Häggvik och inköpta av SoGK hos Cervera.
Först ut tidigt på söndagsmorgonen var klass 2 vars segrare blev Kerstin Lundman
Cars & Per Lundman med 65 netto följd av Åsa Hallgren & Peter Hyvönen med 66 slag
och Annika & Björn Hedlund med 67,5. Fyra kom Kristina & Jan-Ove Malmberg med 71
slag och femte plats togs av Lena Markoff & Gunnar Andersson med 72,5. Utöver
dessa pristagare fick ytterligare 9 tävlande par priser.
I klassen med lägre handicap, klass 1, segrade Madeleine Holmblad & Henrik Posse
på 67.5 slag netto följd av Kerstin Forssberg & Rolf Eriksson från Haningestrand på
samma score men högre spelhandicap och trea kom Tina & Mårten Larsson med 70
slag. Fyra kom Maria Holmberg Forslund & Michael Forslund också på 70 slag men
högre spelhcp och femma blev Ingrid & Göran Rolfsson med 70,5 slag.

Överlägsna klubbmästare Äkta Makar/Sambos blev Madeleine Holmblad & Henrik
Posse med 68 slag, fyra under par. Hela sju birdies fanns på scorekortet. Tvåor var
Mimmie Dymling & Jonas Broberg med 79 slag och trea kom Tina & Mårten Larsson
med 80 slag. Alla dessa tre kommer att få KM-medaljer på klubbens höstmöte i
november.
Henrik Posse & Madeleine Holmblad, med
dottern på bilden i gips, blev klubbmästare äkta
makar/sambos 2014.
Klubben tackar tävlingsledningen som bestod av
Mia Holm, Yvonne Rossander, Kerstin Anderson
och Ulrika Hellström och självfallet tävlingens
sponsor Cervera i Häggvik. Vi hoppas att fortsatt
kunna genomföra denna populära tävling i
samarbete med Cervera.
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Damsektionen rapporterar
Den 14 augusti åkte 11 damer till Sigtuna för att spela "Utmaningen" mot Sigtuna och
Täby GK. Förutsättningarna var perfekta - vädret var fantastiskt, banan var i väldigt fint
skick (med föredömliga Dam-Tees!). Den bästa spelaren för dagen var från Sollentuna
- Gunilla Andersson (Grattis!!) men tyvärr lyckades vi trots det inte försvara titeln som
gick till Täby GK. De får därmed ta hand om Pallen - Vandringspriset som stått på
Sollentuna det senaste året vilket förstås är tråkigt men vi hoppas ta tillbaka den nästa
då tävlingen arrangeras av Täby GK.

Vi har nu spelat klart alla Onsdax som ingår in OoM och finalen kommer att spelas
onsdag 3 september. Vi gratulerar Inger Lindström som vann OoM 2014 med Ulrika
Hellström som tvåa och Mia Holm som trea. Lycka till alla 30 som har kvalificerat sig att
delta i finalen!!
Även om OoM är avslutad så har vi mycket kul kvar innan säsongen är slut! Om du inte
redan har anmält dig - gör det!!




3 klubbor och en putter
Ladies Invitation
Höstmötet, med Irish Rumble och middag!

Alla tävlingar finns upplagda - bara att gå in på golf.se och anmäla sig!
Den 29 september hade Damsektionen möte för att planera resten av säsongen samt
fundera på vad vi ska hitta på för att hålla igång under vintern! Vi har massor av idéer
(bowling, gym, inhouse-golf etc.) och vi kommer att återkomma med mer information
när alla detaljer är spikade! Har ni idéer så prata med någon av oss i Damsektionen
eller maila till damseksogk@gmail.com
Ulrika Hellström för Damsektionen

Seniorresa till Tortuna
Årets seniorresa gick till Tortuna GK som inte ligger långt från Västerås. En rolig bana i
utmärkt skick, med många dogleg och ondulerade greener. Deltagandet blev i år 24,
dvs fler än vid förra årets resa till Orresta.
Kaffe och macka vid ankomsten, spel över 18 hål och avslutning med en sen lunch och
prisutdelning.
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Förväntansfulla seniorer
inför tävlingen på Tortuna
Koit Reispass, Carin Milton
och Ulf Aronsson

Tävlingen spelades både individuellt och i lag. Den individuella tävlingens vinnare var




Första nio: Christer Lindroth 22 poäng
Sista nio: Koit Reispass 21
Totalt:
Hans Lundberg 37

I lagtävlingen räknades de två bästa scorerna på varje hål. Summa fyra poäng gav noll
lagpoäng, fem poäng gav ett lagpoäng, tre poäng gav minus 1 lagpoäng, etc.
Segrande lag hade inte mindre än 20 lagpoäng! Det bestod av Christer Lindroth, BrittMarie Aspenberg, Yvonne Rossander och Roger K Anderson.
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