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Ordförande har ordet
Gräs gör lite som det själv vill. Det är i alla fall den känsla man får som lekman när man
försöker förstå varför det växer eller inte växer som vi vill.
Nu har vi personer anställda som kan detta lite bättre än vad jag kan. Vår greenkeeper,
Tomas, har förklarat för mig att vi har två sorters gräs på våra greener, rödven och
vitgröe. Den senare arten har grunda rötter och detta är den enkla förklaringen till att
ungefär en tredjedel av greenerna sett ganska tråkiga ut under senare halvan av
säsongen. Vitgröet har helt enkelt inte klarat påfrestningarna med sommarens tropiska
värme, mycket vattning och därpå några rejäla skyfall. Gräset drunknade skulle man
kunna säga. Vi kanske ändå ska vara glada då alternativet kanske skulle varit att vi
bränt ihjäl allt gräs i värmen. Fördelen med det som sker är dock att rödvenet får bättre
fäste och mindre konkurrens. Över tid skulle man kunna säga att vädret hjälper oss att
byta bort oönskat gräs på naturlig väg, även om det ser trist ut under tiden.
En annan viktig faktor för att vi, trots detta, ska kunna hålla jämna ytor att putta på är
att vi kan välta greenerna regelbundet. Klipphöjder är i sammanhanget faktiskt av
mindre betydelse. I år har en av våra två vältar tidvis stått stilla på grund av tekniska
problem. Eftersom vi byter merparten av vår maskinpark i vår har det inte varit
ekonomiskt försvarligt att lägga pengar på dyra reparationer på en gammal maskin.
När vi nu går in i säsongens slutspurt kommer vi att arbeta med hjälpsådd och andra
arbeten som ska stärka de greener som farit mest illa. Med en varm period på bara
någon vecka så ses resultat redan i år, och om inte annat, tidigt i vår.
Tvärtom mot vad man kanske skulle tro så ökar trycket nu bakom kulisserna. Vi har
kanske inte lika många spelare på plats varje dag men vår energi läggs i stället på
budgetarbetet och planeringen inför 2015.
Det är mycket som ska utvärderas och beslutas inför höstmötet i november. Som jag
skrivit om tidigare så är det en stor fråga för oss att analysera upplevd tillgänglighet. Vi
är också medvetna om att medlemmarnas uppfattning i frågan delvis påverkas av hur
vi upplever hösten. Kanske minns man den där lördagen i september då man inte
hittade någon tid via GIT eller då man fick besked av receptionen om att nästa platstid
fanns först 1,5 timme senare? Eller den dagen då frosten släppte sent och den
förbokade tiden ”fryser inne”?
Även om vi alla förstår att det blir trångt när alla spelsugna medlemmar ska samsas om
kanske 160 -180 starttider en lördag så vill vi ändå få vår chans att komma ut, kanske
för sista gången innan en lång vinter. Tillgängligheten är sannerligen ingen enkel fråga
och vi måste gemensamt fortsätta fundera över hur många medlemmar som är vårt
gyllene snitt, det som ger oss både god tillgänglighet och en överkomlig avgift. Det är ju
till sist vi medlemmar som bestämmer om detta.
Något som påverkar den upplevda tillgängligheten är företagsgolf, både tävlingar och
spelrättsavtal. Styrelsens uppfattning är tydlig. Vi ska fortsätta fylla på kassan med
intäkter från företagskunderna, och vi samarbetar helst långsiktigt med en mindre
grupp företag som vi tar väl hand om med hög service. Vi ska inte lägga stora resurser
för att söka mängder av företagskunder. Vi kan helt enkelt inte sälja banan två gånger
om. Detsamma gäller givetvis i relation till våra företagskunder som, precis som vi
medlemmar, betalar för spelet i förskott, oavsett väder och vind.
Vi behöver också fortsätta att se över våra strategier för hur vi ska ta emot
greenfeegäster. Dessa ger oss i nuläget ca 1,7 MSEK i tillskott, men bakom denna
siffra finns också ca 6 000 spelade ronder. Självklart måste vi skapa en balans där våra
medlemmar känner att det finns tydligt mervärde av medlemskapet jämfört med att
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betala greenfee och vara med i en brevlådeklubb. Vi fortsätter därför att titta på både
prissättningen och bokningsregler.
Vi kommer att förtydliga våra tankar om tillgänglighet i den verksamhetsplan och
budget som läggs fram till höstmötet.
En sista reflektion som jag gör är att det nog är dags att begrava den gamla sanningen
om att vi på Sollentuna inte tävlar. Vi tävlar massor. Inte minst i veckotävlingarna som
sammanlagt lockat ett ökat antal startande med 20 – 25 % bara under 2014. Det är
också sammanlagt ca 370 medlemmar som registrerat minst en tävlingsrond under
helg på hemmaklubben i år (ca 30 % av alla medlemmar med officiellt hcp).
PS. Ni är väl alla med i utmaningen att LAGA 1 som jag skrev om förra gången?
Spelade själv ett varv lördagen den 13 september på morgonen och lyckades laga 13
nedslagsmärken de tre första greenerna. Kan någon slå detta? Snacka om fina
greener som alla andra efter mig fick den dagen
Roger Lindgren, Ordförande Sollentuna Golfklubb

Information från shopen
Som många av er redan vet så har vi ett bonussystem i shopen, som fungerar som så
att man uppger sitt golf-id vid köp av en vara, (gäller inte reavaror), och samlar på så
sätt poäng på sitt konto.
Poängen går sedan att utnyttja som betalning vid framtida köp. Vid årets slut förfaller
outnyttjade poäng, detta gäller för er med en kontoställning på mindre än 100 poäng.
Har man samlat ihop mer än 100 poäng kommer dessa att skrivas ut i form av
presentcheckar. Aktuell poängställning framgår på kvittot.
Shopen kommer att ha julöppet under december månad, ett utmärkt tillfälle att utnyttja
sina bonuspoäng!

Femslaget och SoGK Order-of-Merit avslutad
Femslagets sista deltävling genomfördes på Sollentuna söndagen 14 september. Drygt
130 startande ställde upp och första boll med undertecknad gick ut 08:03 i dimma. Den
lättade dock ganska snart och med sista start 14:48 lyckades tävlingsledningen få in
sista boll före mörkrets inbrott. Vädret under dagen var fantastiskt och pristagarnas
resultat helt i paritet med vädret. I varje klass delades det ut 7 priser och varje etta i
klassen fick Elons sponsorpris, en stekpanna. Priserna som utdelades var presentkort
på ICA i valfri butik. För resultatlistor se hemsidan.
I SoGK Order-of-Merit som innehållit alla deltävlingar i
Femslaget passerade Gerd Nilsson tidigare ettan Jan de
Besche, med Jan som tvåa, Bertil Sköld som trea, LOA som
fyra, Christina Eskils som femma och Birgitta Steffensen
som sexa.
Totalt blev det 88 starter i Femslaget och eftersom det hade
behövts 125 starter för att förstapriset skulle vara
deltagande i nästa klubbresa inom Europa blev det nu
istället presentkort till de sex första i OoM.

Gerd Nilsson

Vidareutveckling av SoGK Order-of-Merit följer 2015.
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Ny banvärdering inför 2015
Den nya banvärderingen för SoGK är nu klar. Den betyder generellt att för visst exakt
hcp blir spelhandicapen lägre jmf med den som vi haft under 2014. Den minnesgode
minns säkert från S-trycket i augusti att för ”Fullt aktiva” medlemmar var snitthcp för
herrar 14,2 och för damer 24,3. Nedan kan ni se vad nya banvärderingen betyder för
herrar och damer i hcp-intervallet nära snittet.
För herrar ger nya slopen ett slag mindre och för damer tre slag mindre. Ni kan för er
egen hcp se vad nya banvärderingen betyder på hemsidan där slopetabellerna nu finns
för både nuvarande och kommande slope (Banorna/Slopetabeller). Vald tee framgår av
färgerna för 2015.
2014 Damer

2015 Damer

2014 Herrar

2015 Herrar
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Tisdax – OoM och Roland Cup

Åke Fredriksson

Per Forsberg

Christer Lindroth

En viktig del av tisdagstävlingarna är Tisdax Order-of-Merit som i år omfattat 14
deltävlingar. OoM i denna form spelades för tredje året. Tidigare vinnare Rolf och
Gunilla Zetterberg kunde inte försvara sina titlar eftersom de numera spelar på
Fågelbro. Nu vann i stället Åke Fredriksson tämligen överlägset trots att han bara
spelat 7 av de 14 tävlingarna. På andra och tredje plats kom de något flitigare Ivar
Aretjärn och Jan-Ove Malmberg. Hela listan hittar ni på Seniorbloggen på hemsidan.
OoM utgjorde också kvalificering för Seniormästerskapet där de 30 bäst placerade på
OoM fick spela. Per Forsberg, tia på OoM, slog till med en fin 68-runda följd av LarsOlof Andersson på 70 och Lars-Gunnar Beije med 71 slag.
Priser för OoM och Seniormästerskapet delas ut på seniorernas höstavslutning 7/10.
Anmälan till denna avslutning på golf.se eller mail till bertil_skold@hotmail.com.
Under september färdigspelades också Roland Cup, klubbens för tillfället enda
matchtävling. Vinnare blev Christer Lindroth som besegrade Leif Wennström med 5/4.
Bertil Sköld för seniorsektionen

Sponsorcupen
Sponsorcupen är den tävling som klubben anordnar varje år för sina företagskunder. I
år ställde ca 20 kunder upp. Klubben representerades av medlemmar i styrelsen,
anställda och elitspelare.
Kundklassen vanns av Jonas Hallman, ICA Edsberg, på 37 poäng som lovade att
återkomma även nästa år. I ”klubbklassen” segrade Karl Johan Hellström med 40
poäng.

Jonas Hallman

Karl Johan Hellström

För komplett resultatlista se golf.se.
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Tränarna utvecklar din golf
Svingstudio i klubbhuset under vintern!
Vi kommer att inreda delar av övervåningen till en liten golfakademi. Privatlektioner
kommer att kunna bokas där istället för i Golfpunkten. Det kommer finnas möjlighet till
svinganalys via trackman/flightscope men även närspel och puttning kommer att kunna
analyseras. Vi kommer att kunna starta i början av december.
Vi kommer att finnas till hands för privatlektioner under nästan hela vintern.
Lågsäsongen är en tid för återhämtning men den är också till för att bygga upp och
utveckla kroppen och svingen. Vi har nu under flera års tid hjälpt åtskilliga medlemmar
till att utvecklas både fysiskt och tekniskt under vintersäsongen. Vi jobbar med ett
screeningsystem som Titleist Performance Institut http://www.mytpi.com/ (TPI) har
utvecklat och som är mycket erkänt inom branschen. Vi testar våra elever på 16 olika
punkter och utifrån dessa så bygger vi ett individuellt träningsprogram som är
specialanpassat för spelaren. Framförallt så ökas rörlighet, balans och stabilitet till en
början och efter grundträningen övergår vi i mer golfrelaterad och explosiv träning.
GRATIS SVINGANALYS (VÄRDE 350 KR) VID KÖP AV SCREENING UNDER
VINTERN 2014/2015
Vill du slå längre och rakare samt få en starkare kropp! Boka en screening med oss i
vårt GYM!
Slå längre och rakare med bättre kontroll. Vi kan hjälpa dig att komma igång med
träningen och göra ett specialanpassat program just för dig. Vinterhalvåret är perfekt
för att bygga upp en grundfysik och öka rörligheten. Ge dig själv möjligheten att komma
igång med din träning genom att boka en rörlighetstest/screening hos Jonas eller
Niclas på klubben.
Pris: 995 kr Screening och 25 minuters privatlektion i vår svingstudio i klubbhuset.
Inomhusträning i Golfpunkten
I januari börjar vi med svingkurser i Golfpunkten (Rosenkälla) för både damer och
herrar samt juniorer. Se vår hemsida under http://sollentunagk.se/index.php/trana/inom
för mer information under hösten/vintern.
Anmälan sker genom att maila till niclas@sollentunagk.se alternativt
jonas@sollentunagk.se
Greppbyte
Ett nytt och fräscht grepp gör det lättare att slå bra golfslag! Lämna in dina klubbor så
hjälper vi dig att byta. Vi har många olika grepp och modeller och vi kan ge råd om
vilket som passar just dig beroende på dina händers storlek m.m.
Golfresa våren 2015
21-28 mars åker vi till Spanien! Då vi alltid brukar bli fullbokade på vårens resor så bör
ni anmäla er snarast! Vi har redan sju stycken bokade och max antal denna gång är 24
st. Här kommer en länk till resan på Sollentunas hemsida:
http://sollentunagk.se/index.php/trana/golfresor
Anmälan görs direkt till Golfplaisir http://www.golfplaisir.se/golfresor/vraresml1534826/spanien/1576127-sollentuna-gk-san-roque
Hälsningar, Jonas och Niclas
jonas@sollentunagk.se, 070-858 42 29
niclas@sollentunagk.se, 073-505 22 10
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Nya medlemmar 1/6 tom 30/9
Kjell
Jannis
Elias
Björn
Per
Lisa
Theo
Ludvig
Eric
Elvira
Emil
Mikael

Adle
Anastassiadis
Anttila
AronssonDiaz
Backlund
Backman
Birgetz
Dillén
Folkeson
Franzén
Friberg
Grankvist

Andreas
Max
Erik
Astrid
Kerstin
Jouni
Fabian
Jan
AnnaKarin
Per
Henry
Joanna

Hybertsen
Häglund
Hällgren
Karlsson
Karlsson
Koskela
Kärrbrink
Liljegren
Lindberg
Lövgren
Nord
Nordberg

Maria
Jonas
Gabriel
Lovisa
Ali
Gunilla
Marie
Isak
Peter
Joshua
Fredrik

Norrby
Olsson
Otta
Palm
Ranji
Rigelius
Roghed
Schaeferdiek
Tiberg
Walcott
Walldoff

Klubbfesten
Året var 2014 när Hammarby spräckte nollan och klev in i vinnarcirkeln. Personalen i
kansliet skall ha en eloge för sitt stora stöd i hela arrangemanget vilket är en
förutsättning för ett lyckat genomförande. Alla stortrivdes på banan (speltiden 4 timmar
och några få bollar 4 timmar och femton minuter) som var härligt grön och som gick i
Hammarbys färger.

Restaurangen hade ordnat med stor grillfest vilket gav en fin inramning. Dessutom ett
grymt bra band där medlemmarna fick möjlighet att skaka av sig sina spända muskler
efter det hårda spelet. Vad som skulle vara mer än trevligt är att samtliga försöker
komma iförd någon idrottströja, behöver inte nödvändigtvis vara sitt eget lags utan jag
hörde röster på rangen om Leksandströjor som exempel. Med dessa korta rader tackar
jag samtliga spelande och givetvis samtliga middagsgäster.
Michael Burman
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Juniorlägret i juni

Årets läger startade samma vecka som det fina varma vädret kom över Sverige. Med
fler deltagande juniorer än förra året skapade vi mycket liv och rörelse på klubben
under fyra hela dagar. Som ledare till ett hemmaläger av denna storlek var en av
uppgifterna att skapa aktiviteter som passar alla och hitta plats på klubben. Förutom
träning med Niclas och Jonas var även flera olika spelformer en del av utbildningen.
Träningen resulterade i att många juniorer lyckades sänka sina handicap och några
fick grönt kort. Det som är kul att notera är att juniorer som är i starten av
golfutvecklingen ibland kan spela ihop 25-30p på nio hål. Rekordet i år var nog 33p.
Juniorerna fick även chans att spela med Team Sollentuna på banan vilket var mycket
uppskattat. Vi ledare är också glada för att så många tjejer fått upp ögonen för vår
verksamhet och vi hoppas trenden håller i sig även till nästa år.
Jesper Günther för juniorsektionen
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Elitjuniorernas nya framgångar
Den senaste tiden har vi haft lite färre juniorer som tävlat pga. skador med mera men
de som har spelat har gjort det framgångsrikt.
Årets sista omgång av Skandia Tour har genomförts och på elitnivån var det Skandia
Junior Open som arrangerades av Halmstad GK. Där hade vi med 3 spelare från
Sollentuna, bara värdklubben Halmstad hade med fler spelare.
Mig veterligen har det aldrig hänt att vi har haft med så många spelare på elitnivån och
om vi har haft det så var det för väldigt länge sedan. Just denna omgång var det extra
svårt att komma med då det var en öppen tävling med inbjudna spelare från hela
Europa vilka representerade ca 40 % av startfältet.
Bäst gick det för Jack Alexandersson som efter två spelade varv fick gå i ledarboll sista
dagen med en kille från Norge som heter Kristoffer Reitan, rankad som nr 1 i Europa
bland 16-åringar (som många tror kommer att bli den nya Rory Mcllroy) samt en kille
från Island som heter Bjarke Pétursson. Det blev riktigt spännande då norrmannen gör
en dubbel på det 17 hålet och Jack gör en birdie - då ligger Kristoffer och Jack lika inför
det sista hålet. Norrmannen lägger dock upp sig en halvmeter från pinnen och Jack får
en fyrametersputt som inte går i och Kristoffer sänker för vinst. En bra andra placering
med ett sådant kompetent startfält, tre varv med scorer under par 70-71-71och 4 under
par. Axel Hellström kom på en fin 28:e plats med 75-77-74. Det var en cut efter två
dagar och det var bara 40 stycken som gick vidare. Tyvärr så hamnade Adrian
Vågberg precis utanför.
Jack’s fina resultat under säsongen på Skandia Tour gör att han hamnade på en fjärde
plats på tourens Order of Merit. Det innebär bland annat att han får representera Lag
Öst när Skandia Stars avgörs senare under hösten. Skandia Stars är en tävling med ett
Ryder Cup upplägg där de fem bästa killarna och tjejerna från öst och väst möts. Den
avgörs på Hills GC den 18-19 oktober.
På Skandia Tour Riks på Frösåker spelade Andreas Wirth för första gången på riksnivå
och kom på en 45:e plats.
På Skandia Tour Regional, som avgjordes på Viksjö GK, kom Markus Lindgren på en
9:e plats och Alexander Rönnkvist på 26:e plats.
Finalen i Skandia Tour Distrikt spelades på Fågelbro Golf & Countryclub och där var vi
representerade av Leo Holmlund som kom delad fyra och totalt trea på Order of Merit.
Nu i helgen avgjordes den stora JMI
finalen i Norrköping där årets ettor och
tvåor i varje JMI deltävling var inbjudna.
Även här hade vi tre representanter från
klubben. Jack knep återigen en
andraplats med scoren 72-75-70 och 2
under par (par 73). Axel Hellström kom på
en 35:e plats med scoren 78-78-79. Axel
åkte direkt vidare för att delta i kvalet till
Nordea Tour, lycka till! Jonty Marshall fick
tyvärr lämna återbud på grund av
sjukdom.

JMI-tvåan

Peter Alexandersson
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Damsektionen rapporterar
Under september har Damsektionen avslutat Onsdax. Hela tävlingen vanns, som
redan rapporterats, av Inger Lindström och finalen, som spelades den
3 september, vanns av Gunilla Andersson. Grattis till er båda!
När den formella delen av Onsdax var avklarad avslutade vi säsongen med två mycket
trevliga tävlingar: "3 klubbor och en putter" där Irja Berg tog hem segern.

Inger Lindström

Gunilla Andersson

Irja Berg

Ladies Invitation där 14 Damer från Sollentuna bjöd in var sin gäst var nästa Onsdax
och vi hade en härlig dag i härligt sensommarväder. Gunilla Andersson gjorde ett
fantastiskt jobb som tävlingsledare och Barbro Andersson vann tävlingen tillsammans
med sin gäst Eva Hedenström från Fågelbro!
Slutligen var det dags för säsongens
höjdpunkt - höstavslutningen! Mindre
härligt väder den här dagen men bra
kämpat av alla deltagare. Vann gjorde
Lag Dymling (Christina Dymling, Karin
Ström, Marianne Waldemarsson och Sari
Ström)! Sari saknas på bilden.
Dagen avslutades med en mycket trevlig middag med massor av fina priser (tack till
alla som bidrog), god mat, mycket skratt och härlig stämning! Stort tack till Nygrens
Krog, som alltid fantastisk mat och trevlig service!
Nu lider golfsäsongen onekligen mot sitt slut efter en sagolik sommart. Men, misströsta
inte! Damsektionen planerar massor av aktiviteter under vintern för att vi ska hålla
igång och fortsätta träffas. Det vi redan har spikat (om intresse finns såklart) är
följande:
Varje onsdag 18-19: Träning i vårt GYM. Någon från Damsektionen kommer att
finnas på klubbens GYM varje onsdag från 1/10 till 1/4. Kom och träna med oss! - Utan
kostnad.
3/12 18.30: Body Balance under ledning av Jejja Scipio och avslutar med något att
äta och dricka - återkommer med pris.
Bowling i Sollentuna Bowlinghall inklusive räksmörgås (eller ngt liknande) och ett glas
vin el annan dryck - pris ca 200. Onsdag 12/11.
Vi återkommer med fler aktiviteter under vintern - Inhouse Golf tex. Kom gärna med
förslag - maila till damseksogk@gmail.com!
Ulrika Hellström för Damsektionen
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Seriespel – summering av säsongen
När seriespelet nu avslutats kan vi notera följande framgångar





H35 lag 1, match, vann första divisionen
D60 lag 1, match, kom tvåa i första division
H45 lag 1, match, spelar i första divisionen 2015
D22 lag 1, match, kom tvåa i divsion 2

Slutställningen 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, flyttas till Div 2
Tvåa
Tvåa
Trea
Fyra
Tvåa
Trea
Trea
Tvåa
Etta
Fyra, flyttas till Div 4
Etta, flyttas till Div 1
Etta, flyttas till Div 3
Tvåa
Tvåa
Tvåa
Fyra, flyttas till Div 4
Femma
Sexa
Tia, flyttas till Div 4
Fyra

H35 lag 1
För ett par år sedan hade vi som mål att gå rakt igenom seriesystemet för H35 och vinna högsta
divisionen första året. Målet är nu nått tack vare engagemang och bra spel. Jag vill framför allt
lyfta fram matchen på Haninge GK en regnig dag då samtliga i laget mötte spelare som hade
lägre hcp i mer eller mindre varje matchspelsboll. Ett speciellt stort tack till Åke Fredriksson som
på kort varsel fick hoppa in i laget och tog sig an uppgiften på Haninge med bravur. Övriga
spelare som bidrog till segern var; Damberg, Björnsson, Lekman, Pirmann, Karlsson, Dymling,
Ideström, Fischier och Posse.
Rolf Svenléen, lagledare
D60 lag 1
Med risk för att upprepa mig, så säger jag återigen att tjejerna i D60, Div 1 har skött sig med
högsta betyg även i år. Vi har spelat mot Täby, Djursholm och Ingarö. Av tjugo matcher har vi
vunnit 11,5 och förlorat 8,5. Täby tog sex av vinsterna, Ingarö två vinster och Djursholm en halv.
Med detta goda resultat kommer vi att stanna kvar i Division 1, vilket jag verkligen gratulerar
"mina" tjejer till. Vi fortsätter att utmana Täby och hoppas att en vacker dag kunna ta deras plats
som "evig etta". Jag tackar Gunilla A, Karin H, Blanca, Marianne L, Birgitta S, Gerd, Anita
Appelqvist samt Anita Astner som ryckte in som reserv mot Ingarö den 13 maj. Marianne
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Waldemarsson får också en eloge för att ha stått vid sidan om och uppmuntrat oss. Jag ser
fram emot att se alla de här duktiga tjejerna även nästa år med förnyade krafter.
Tack säger "kapten" Kerstin, ansvarig för D60, div I
H45 Lag 1, Div 2A - En solskenshistoria i regn
Omgång 1, 19 maj
Första omgången spelades på Djursholms klassiska bana, som bjöd på utmärkt skick och fina
nya greener. Utmärkt var däremot inte vädret, åtminstone de första 9 hålen. Sollentuna stod
dock pall för det ymniga regnandet, bättre än de andra lagen skulle det visa sig. Bra matchspel
av samtliga gav 5 poäng och en knapp ledning strax före Ullna på 4, följda av Salem på 3
poäng. Hemmalaget gillade inte regnet alls vad det verkade och belade sistaplatsen utan
poäng.
Omgång 2, 3 juni
I kulna och regniga skyar bjöd Ullna in till batalj. Den helt nyrenoverade banans greenområden
visade sig vara ett veritabelt monster. Chockade gäster från Salem, Djursholm och Sollentuna
fick erfara att det inte räcker att träffa green; man måste ligga på den rätta fjärdedelen för att
vara någorlunda säker på en tvåputt. De som bemästrade vinden, regnet och banan bäst visade
sig vara jumbon från första omgången - Djursholm - som tog full pott 6 poäng. Hemmalaget
kammade hem andraplatsen med 4 poäng, följda av Sollentuna som trots, eller kanske tack
vare, sin bilburne lagkapten, coachandes med bananer och glada tillrop, samlade ihop 2 poäng.
Salem trivdes inte alls på Ullna och belade sistaplatsen med 0 pinnar. Efter omgången var
ställningen i tabellen Ullna och Sollentuna i delad ledning före Djursholm och sist Salem.
Omgång 3, 11 augusti
Den viktiga hemmaomgången. Banan i fint skick trots den långa torrperioden. Det hade i princip
inte regnat alls sen den 3 juni. Väderprognoserna för måndagen den 11 augusti lovade ändring
på det. Regn. Det regn som kom var så rikligt att ännu 10 minuter före första start befarade
tävlingsledaren att omgången skulle bli tvungen att ställas in! Men så, som i ett trollslag, 2
minuter innan Roger Lindgren peggar upp slutar det regna och solen bryter fram. Sedan går
resten av bara farten. Vi tar 5 poäng efter stabilt spel. Djursholm som rider vidare på
framgångsvågen från Ullna-omgången tar också 5 pinnar. Salem knåpar ihop 2 poäng medan
Ullna är helt ur slag och kammar noll. Efter tredje omgången leder således Sollentuna på 12
poäng, tätt före Djursholm på 11. Ullna har 7 poäng och Salem 6. Djursholms rutinerade
lagkapten Micke Kurpatow förkunnar att alla kan vinna och nästan alla kan åka ur. Teoretiskt
visserligen, men ändå ett hot mot en hägrande serieseger.
Omgång 4, 23 augusti
Inför finalen sonderar herrar Röstlund, Forsell och Westerling terrängen på Salem. VI
konstaterar att banan är finfin med turfiga fairways som verkligen peggar upp bollarna och
snabba, mjuka greener som ger sånt drag att man kan lätt kan spinna av green. Inspelet ägde
också rum i perfekt golfväder utan regn. Något som skulle komma att ändras visade det sig.
Den 23 augusti bjuder på kombinationen värme, sol och samtidigt: regn. Nåväl nu är vi vana
och redan i maj visade Sollentuna vilka som bemästrar både bana och väder bäst. Hotet att
kanske snuvas på seriesegern kom helt på skam. Vi tog full pott och förlorade endast en match
totalt. Stefan Gustavsson gjorde sin sista match som H45:a och det var också han som fick
sätta punkt för seriespelet och tiden som H45:a med en vacker birdie på Salems vackra 18:e hål
för vinst mot just Salem (de andra matcherna redan klara). En vinst som definitivt korade
Sollentuna som segrare i H45 Div 2A. En regnig säsong blev en riktig solskenshistoria. Nästa år
spelar vi i Division 1.
Peter Westerling, lagledare för H45 lag 1 & 2
Kommentarer från övriga lagledare för våra seriespelslag finner du på hemsidan ”Seriespel och
Tour-blogg”.
Bertil Sköld för IK
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