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Ordförande har ordet
Arbetet med förslaget till nästa års budget håller på att slutföras under ledning av vår
budgetgeneral och klubbchef Caroline Holmblad. Jag är mycket glad över att det
fungerat så bra, hennes första år som ansvarig, och att vi i styrelsen därigenom fått
ökad möjlighet att höja blicken mot de övergripande frågorna.
Detaljerna i budgeten kommer att finnas tillgängliga för dig senast en vecka innan
höstmötet. Närmare besked kommer om hur du kan ta del av dokumenten. Utan att gå
händelserna helt i förväg tänkte jag passa på att dela med mig av några hörnstenar i
kommande budget och hur vi tänkt.
Förutom det självklara, att säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi, så har vi fortsatt att
rikta blicken mot frågan om tillgänglighet. Även om tillgänglighet är en högst subjektiv
fråga för oss var och en så finns några saker som vi tror starkt påverkar hur du
upplever tillgängligheten. Därför har vi bland annat arbetat med följande förutsättningar
i vårt förslag:


Skillnaden i avgift mellan fullt aktivt och någon form av begränsat aktivt
medlemskap ska vara tydlig. Vi räknar med att antalet fullt aktiva medlemmar kan
tillåtas minska något över tid, samtidigt som vi kan ge mer plats för de med någon
form av begränsning. Förutom att öka tillgängligheten under attraktiva tider på
helgerna så tror vi också att detta kan föra med sig att medlemmar som minskat sin
spelfrekvens väljer en begränsat medlemsskap, hellre än att gå ur klubben.



Vi ska fortsätta att se över strategierna för försäljning av företagsarrangemang och
spelrätter. Intäkterna är visserligen välkomna men också osäkra över tid. Förutom
att företagskunderna påverkar tillgängligheten för medlemmar så kräver en ökning
av företagsintäkter att vi satsar mer resurser.



Vi ska inte maximera de totala greenfeeintäkterna genom att erbjuda en flora av
olika rabatter. Den genomsnittliga greenfeeintäkten per gäst ska ökas och det totala
antalet gäster kan därmed minskas.

Utöver detta har styrelsen gett IK i uppdrag att arbeta vidare med planeringen för 2015
års tävlingsprogram med intentionen att frigöra fler bokningsbara helgtider, utan att
väsentligt minska på programmet.
En annan viktig punkt i budgeten är att vår personal ska erbjudas relevant fortbildning.
Att arbeta för oss ställer höga krav på personalen då vi är en liten organisation. Men
det ska också vara eftertraktat och utvecklande att vara anställd hos oss.
När det gäller banan så fortsätter givetvis programmet med förstärkt sanddressning
enligt plan. Vi kommer även att påbörja ytterligare etapper av arbetsvägen runt banan.
Detta arbete ger oss möjlighet att påbörja ombyggnation av 2:ans tee redan nu inför
säsongen 2015. Den nya teen kommer att vara upphöjd jämfört med idag, något som vi
tror kommer att lyfta intrycket av hålet som många upplever som lite intetsägande idag.
Vi har även påbörjat ombyggnation av vår andra puttninggreen för att göra den något
planare än den varit med sina platåer.
Detta och mycket mer kommer du att kunna ta del av i verksamhetsplanen och
budgeten till höstmötet.
Roger Lindgren, ordförande Sollentuna Golfklubb
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Klubbchefen informerar
Vad gör man på en golfklubb på vintern?
Det är en vanlig fråga ställd till oss som jobbar på klubben. Jag brukar svara att nu
stänger vi ner hela verksamheten, öppnar upp i början på april och hoppas på att allt
administrativt sköter sig själv under vintern!  Vissa personer nöjer sig med det svaret
och inser själva att det kanske faktiskt är ett och annat som måste göras efter avslutad
säsong, framförallt en massa förberedelser inför kommande år.
Den stora skillnaden är att säsongspersonalen inte längre är på plats och sköter stor
del av de dagliga aktiviteterna, men vår vardag på kansliet består fortfarande av
administration då verksamheten fortlöper trots att banan är stängd. Under hösten
lägger vi många timmar på budgetarbete, och desto fler på kommande bokslutsarbete.
Vi förbereder och planerar hur vi skall tillfredsställa våra medlemmars önskemål på
bästa sätt. Hur vi skall minska risken för kaos när vi har det som allra mest hektiskt
under högsäsong. Nu har vi möjlighet att utvärdera säsongen, dra lärdom av det som
varit mindre bra och fokusera på det vi vill förbättra.
Personligen älskar jag kontrasten mellan hög- och lågsäsong på en golfklubb, det höga
tempo som råder drygt 7 månader om året, med alla härliga medlemmar, gäster och
kollegor jag har omkring mig, för att under 5 månader jobba på ett annat sätt, med mer
fokus på utveckling.
Vi är med andra ord fortfarande väldigt anträffbara på kansliet, om än med något mer
begränsade öppettider och telefontider. Ni är alltid välkomna förbi om ni hellre vill ha
den personliga kontakten, vilket vi värdesätter.
Vi lägger även en hel del fokus på utbildning och vinterhalvåret är ett ypperligt tillfälle
för oss att utvecklas. För min egen del, och för övrigt helt enligt plan, startar jag min
klubbchefsutbildning i november. En eftertraktad utbildning med PGA, GAF och IHM
Business School som utförare.
Trots att vi nu går in i november, känns det ännu för tidigt att summera och tacka för
det gångna året. I skrivande stund är både banan och rangen fortfarande öppen, så
min summering av mitt första år som klubbchef får allt vänta tills snön faller!
Det jag däremot vill lyfta fram i detta nummer är ett stort TACK till allt ideellt arbete som
utförs på klubben! Ni gör ett fantastiskt jobb, och blir vi fler som bidrar med kunskap
och kraft så kan vi tillsammans göra vår anläggning till den bästa!
Caroline Holmblad, klubbchef
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Damsektionen summerar
Vi i damsektionen vill tacka så mycket för den här säsongen och för privilegiet att få
representera er damer i klubben. Vi har haft väldigt roligt, vi har provat nya saker och
samtidigt försökt förvalta det som redan finns och är bra. Vi efterlyser feedback och
kommentarer från er för att göra säsongen 2015 ännu bättre. Vi kommer att ha ett möte
i december för att planera nästa säsong och vi har redan fått en del feedback men vill
gärna ha mer. Både ris och ros är lika välkommet! Skicka era synpunkter på tävlingar,
tävlingsformer, gemenskap, aktiviteter, mm till damseksogk@gmail.com
Vi kommer också under nästa år att vidareutbilda oss för att ännu bättre kunna stödja
klubben vid tävlingar framöver. De som under 2014 gick första delen av Svenska
Golfförbundets utbildning i regler och tävlingsledning kommer i januari att gå steg 2 och
övriga kommer att ta första steget senare nästa år.
För övrigt vill vi påminna om de aktiviteter som vi har planerade under resten av 2014:
 Bowling i Sollentuna Bowlinghall 12 november - vi spelar, får en räksmörgås och ett
glas vin för 200 kr
 Bodybalance 3 december kl 18.30. Vi provar på Bodybalance under ledning av vår
fantastiska Jejja Scipio och avslutar med lättare förtäring i restaurangen. Kostnad
150 kronor.
Anmälan till båda aktiviteterna görs på vår mail damseksogk@gmail.com!
Åter igen - STORT tack för den här säsongen! Hoppas ni har haft lika kul som vi och att
vi ses under vinterns aktiviteter - vi vill ju gärna fortsätta träffa er även om vi inte kan
spela golf.
Hälsar Mia, Anita, Yvonne, Lena, Ulrika och Sofia
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Golfresan till Sydafrika
Det finns fortfarande möjlighet att följa med till Sydafrika. Kontakta golfplaisir för
bokning direkt och uppge Sollentuna GK!
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Lite historia om platsen där klubben ligger
Skillinge-Tuna: Kommun: Sollentuna
Kulturhistorisk värdering.
Området är otvivelaktigt ett av Sollentunas arkeologiskt mest intressanta med två
bebyggelselägen av förhistoriskt ursprung och tillhörande gravfält. Det ena som
undersöktes på 1940-talet är med stor sannolikhet resterna av en gård som hetat Tuna
vilken givit namn åt såväl kyrkan som socknen, och i förlängningen även kommunen.
Beskrivning.
Väster om Rotebro trafikplats utbreder sig ett öppet f d åkerlandskap som idag till
större delen upptas av Skillinge golfbana. Här ligger också flera gravfält och
lämningarna efter Skillinge och Tuna byar. Av Skillinge by, som på 1800-talet utgjordes
av tre gårdar, återstår idag bara en enkelstuga som utnyttjas av golflklubben. Några
husgrunder och källargropar är fortfarande synliga på byplatsen som också utmärks av
ett antal fruktträd och prydnadsbuskar.

Supporterklubbens stipendium till minne av Per Naess
Supporterklubben, som lades ner för några år sedan, beslutade i samband med
avvecklingen att dela ut stipendium för fina prestationer till någon eller några juniorer
under ett antal år framöver. Pengarna för detta fanns sparade vid nedläggningstillfället.
För 2014 tilldelas Jack Alexandersson 4 000: - inom ramen för detta stipendium.
Jack är idag rankad som tvåa i Sverige för pojkar 16 år och
trettiosexa för pojkar juniorer i landet. Jack har haft ett mycket
framgångsrikt golfår med tre segrar och tre andraplatser. Han
har också representerat i landslaget för pojkar i Italien. Under
senare delen av säsongen kom Jack tvåa i ”Skandia Junior
Open Boys” och i finalen av ”Junior Masters Invitational”. Jack
kom även 4 totalt på Skandia Tour Order-of-Merit.
2014 var också året då Jack debuterade i Sollentunas elitlag i
samband med elitserien på Barsebäck. Hans spelade 5 av 6
möjliga varv med stor framgång.
Jack går nu första året på golfgymnasiet i Uppsala.

Bävern ger sig inte, 21/10

Femmans green med spelare, 21/10
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Summering av tävlingssäsongen
Under året arrangerades tolv helgtävlingar och tre klubbmästerskap. Två av
helgtävlingarna korade också klubbmästare, nämligen Två Generationer och Cervera
Trophy – den senare för äkta makar/sambos Resultat alla helgtävlingar finner ni i under
resultatbörs.
Inte mindre än 340 medlemmar spelade minst en helgtävling (KM ej inräknat) och 395
om man tar med KM H/D och KM kategori. Till detta kommer 130 medlemmar som
spelade minst en Tisdax, 82 minst en Onsdax och 135 minst en Torsdax.
Eftersom det finns överlappning mellan helg- och veckotävlingar vad gäller spelare
deltog uppskattningsvis 450-475 medlemmar i minst en tävling på klubben under 2014
vilket utgör 35–37% av alla medlemmar. Då andelen juniorer som spelar tävling är
lägre än andelen seniorer betyder detta att ungefär 50% av klubbens medlemmar 22+
år spelat minst en tävling på klubben under 2014. Överraskande för många skulle jag
tro. En förklaring till detta är säkert att en majoritet av helgtävlingarna är av social
karaktär, ofta med inslag av mat och dryck.
Tävlingsprogrammets omfattning vad gäller antalet tävlingar under helgdagar var i
princip oförändrat 2014 jmf med 2013. Deltagandet ökade dock något. Mer ökade
tävlandet i våra veckotävlingar. En del av ökningen berodde på vår bana öppnade
redan i april men även utan dessa extra tävlingar var deltagandet större. Antalet starter
i helgtävlingar för våra medlemmar var nästan 1 100 medan antalet starter i
veckotävlingar var ca 3 000. Jag vill härmed framföra ett stort tack till alla frivilliga
tävlingsledare som gjort detta möjligt.
Vad innebär då detta för tillgängligheten för de medlemmar som inte tävlar eller bara
tävlar då och då? Tävlandet utnyttjade under 2014 drygt 10 % på vardagar och drygt
20% på helgdagar av tillgängliga starttider. Detta var nästan exakt samma
nyttjandegrad som året innan. Dock skall sägas att under september i år blev
beläggningen från helgtävlingar större än 2013, vilket säkert en del av er märkte.
Vad gör vi åt den eventuella konflikt som finns mellan tävlande och sällskapsgolf? Inför
2015 planerar vi inom Idrottskommittén att fördela helgtävlandet mera lika över
säsongens månader maj – september men också begränsa antalet tävlingar med
kanonstart på eftermiddagen eftersom dessa ”låser” banan en mycket stor del av
dagen. Kanonstart motiveras bara om antalet tävlande är mycket stort.
KM-plaketter delas ut på Höstmötet 27/11.
Bertil Sköld för Idrottskommittén

Medspelare Lars
Ulfward & Sten-Åke
Sandström, 21/10 i 17
graders värme

Åttans green från sexans
green, 21/10

”Nya övningsgreenen” under
ombyggnad” 17/10
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Resultatbörs 2014
Månad

Tävling

Maj

Två Generationer kl 1

Lena & David Andreasson

Två Generationer kl 2

Richard & Gustav
Fagerberg
Peter & Axel Hellström

Monica Björkman & Joar
Edlund
Cattis Granath & Jack
Alexandersson
Tomas & Markus Lindgren

Nikhil Dahwan
Ulla Jonsson
Peter Fellman
Britt Ekström Johansson
Ulrika Hellström & Sofia
Sköld
Tomas Lindgren & Pontus
Kjell
Lars Thorell
JesperJelvin
Lena Löfman & Rolf
Härner
Sarah Schylander

Ulf Aronsson
Jan de Besche
Linnea Schölin
Mona Ackerheim
Kristina Schölin & Marie
Lienzén
Mattias Pirmann & Rolf
Svenléen
Rika Torm
Henrik Posse
Emma Burman & Carl
Lennerman
Sofia Sköld

Marie Lienzén
Inger Lindström
Anita Astner
Axel Hellström
Carl-Michael Dufberg
Tomas Lindgren
Lars-Göran Larsson
Ulf Aronsson
Gunnar Ericsson
Henrik Posse & Niklas
Bergström
Axel Hellström
Madeleine Holmblad
Madeleine Holmblad &
Henrik Posse
Kerstin Lundman Carls &
Per Lundman
Madeleine Holmblad &
Henrik Posse
Lag Hammarby
Claes Larsen, Öst GK
Maria Smith, Arninge
Maria Hammarsjö, Öst GK
Resultat okänt
Åke Fredriksson
Inger Lindström
Stefan Gustafsson
Gustav Steen
Gerd Nilsson
Lag Lorens Åkesson

Saara Bengtsson
Gunilla Andersson
Kerstin Anderson
Viktor Forslund
Henrik Posse
Roger Lindgren
Claes Nilsson
Peter Hellström
Ove Berglund
Magnus & Joakim Lennred

KM Två Generationer

Juni

Flaggtävling klass A
Flaggtävling klass B
Nationaldax klass A
Nationaldax klass B
KM Foursome damer
KM Foursome herrar

Juli

Midsommardax
Par 54 – korthåls-KM
Damernas Tjuv

Augusti

KM kategori D22
KM kategori D50
KM kategori D60
KM kategori D70
KM kategori H21
KM kategori H35
KM kategori H45
KM kategori H55
KM kategori H65
KM kategori H75
ICA’s kräftgolf
KM herrar
KM damer
Cervera Trophy klass A
Cervera Trophy klass B
KM äkta makar

September

Oktober

Klubbfesten
Femslaget klass A
Femslaget klass B
Femslaget klass C
Krögargolfen
Tisdax Order-of-Merit
Onsdax Order-of-Merit
Torsdax Order-of-Merit
Helgdax Order-of-Merit
SoGK Order-of-Merit
Finalrundan

1:a

2:a

Pontus Kjell
Sarah Schylander
Kerstin Forsberg & Rolf
Eriksson, Hstrand
Åsa Hallgren & Peter
Hyvönen
Mimmie Dymling & Jonas
Broberg

3:a
Per Olof & Jonas
Elfström
Lars-Ove & Arvid
Roos
Lena & William
Vågberg
Kjell Lundberg
Kerstin Hammarslätt
Christer Lindroth
Mats Hedvall
Liselotte Vestling &
Katarina Laurin
Åke Fredriksson &
Thomas Leijon
Ulf Aronsson
Nikhil Dahwan
Christina Petersson &
Mattias Lilja
Ann-Charlotte
Eriksson
Kristina Schölin
Marianne Karlsson
Liisa Kuula
Alexander Brown
Jonas Broberg
Torbjörn Lindgren
Thomas Leijon
Karl-Arne Frostig
Lars-Erik Carlsson
Tomas & Kristoffer
Lindgren
Tomas Lindgren
Sofia Sköld
Tina & Mårten Larsson
Annika & Björn
Hedlund
Tina & Mårten Larsson

Hans Johansson, Arninge
Kaija Niemi, Öst GK
Jimmy Stjernström, Öst GK

Anders Åberg, Sigtuna
Jan Lindgren, Öst GK
Göran Eskils

Ivar Aretjärn
Ulrika Hellström
Åke Fredriksson
Rolf Svenléen
Jan de Besche
Lag Peter Hellström

Jan-Ove Malmberg
Mia Holm
Ola Lejeby
Joakim Lennred
Bertil Sköld
Lag Hans Werleus
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Jens Fahrbring finalklar på Challengetour

Två svenskar topp tio i Foshan. Och det är många svenskar som är på väg mot
tourfinalen i Dubai och därmed bra ET-chans.
Det börjar dra ihop sig till en spännande avslutning på årets Challengetour. Veckans
tävling i Foshan visade att många svenskar har bra form och det finns nog bra chanser
under tourens sista två tävlingar att klättra upp bland de 15 som får ET-kategori 2015.
– Det måste ju vara målet nu, tycker en glad Jens Fahrbring, som slutade delad trea i
Foshan efter en avslutande 68:a.
Den prischecken säkrade en plats i finalen och stockholmaren klättrade preliminärt upp
till en placering runt de 30 främsta på rankingen. Alla som slutar mellan 16:e och 45:e
plats på Challengerankingen efter säsongen går rakt in i slutsteget av ET-kvalet vilket
är en ganska stor fördel.
– Jag behöver väl spela in 25-30 000 euro till på två tävlingar för att ta mig in i topp 15
så jag får försöka vässa spelet lite till. Men det är klart att det är målsättningen nu.
Det kunde ha varit ännu bättre. Han treknackade 17:e sista varvet och var nära att göra
birdie på sista hålet, en parfemma. Men man spelar alla hål och räknar samman så det
är ingenting han funderar länge på. Han satte dessutom en gapwedge mitt i hål på
åttan för eagle.
– Ja, det var en bonus. Jag är självfallet helnöjd med tävlingen och det är skönt att
platsen i finalen är grejad. (text och bild lånad från golf.se)

Elitjuniorernas säsong
Säsongen börjar närma sig sitt slut och det är dags att summera årets resultat.
Innan vi gör det så vill jag rapportera lite från de sista tävlingarna för säsongen.
Det har spelats kval till Nordea Tour och där hade vi tre representanter ifrån SoGK Axel Hellström, Pontus Kjell (som är förstaårssenior) och Svante Larsson.
Kvalificeringssteg ett spelades på tre banor. De 15 första i varje deltävling gick vidare
till ett slutkval, steg två. Våra killar hade turen att hamna på samma bana, Ljunghusen
GK. Tävlingen spelades över 36 hål och när dessa två varv var avslutade så visade
Pontus att han var i form med en överlägsen seger med resultatet -6. Axel kom på 11
plats och gick även han vidare till steg två i kvalet, tyvärr så hamnade inte Svante
bland de 15 första.
Slutkvalet spelades på Skjoldenäsholms GK i Danmark och där klarade både Axel och
Pontus cutten och båda kom på en delad 36:e plats. Detta innebär att de båda har full
kategori på Nordea Tour under nästa år och är kvalificerade att få spela de flesta
Nordea Tour tävlingarna under året.
För första gången hade klubben en junior som fick spela Skandia Stars och det var
Jack Alexandersson som fick representera lag Öst.
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”Det blir ett prestigemöte när lag Öst och lag Väst drabbar samman i ett
Ryder/Solheim Cup-upplägg på Hills Golf Club den 18-19 oktober. De fem bäst
rankade flickorna och de fem bäst rankade pojkarna (födda tidigast 1996) på Skandia
Tour Order of Merit flickor respektive pojkar från Öst respektive Väst efter Skandia
Tour omgång 7 inbjuds. Respektive lags kapten väljer dessutom två WC (1 flicka + 1
pojke/lag).” (kopierat från golf.se).
Lag Öst var nederlagstippade eftersom de låg sämre till på rankingen än lag Väst. Men
när det är match så kan allt hända och då spelar rankingen inte så stor roll. Jack
spelade dag ett foursome med Linda Lundkvist från Bro-Bålsta GK, de vann sin match
med 3/2 och dag två spelade han singel och vann med 6/5. Lag Öst vann överlägset till
slut med siffrorna 11½ mot 6½.
Om man tittar på lite statistik under säsongen så har elitjuniorerna sänkt sina handicap
med i snitt 32% ifrån föregående år och då hade de redan sänkt det med 33% från året
innan. Boka tid hos Niclas & Jonas så kanske du också gör det . Vi har 7 vinster
under säsongen och 7 andraplatser och 2 tredjeplatser.
SoGK har som klubb avancerat hela 28 platser på rankingen, vi låg förra året på en 60
plats och nu har vi avancerat till en 32 plats. Vi har tre stycken killar som ligger topp tio
på rankingen bland 98:orna och en kille topp tio bland 99:orna. De har representerat
Sollentuna GK på över 125 tävlingar och då är Lag SM, JSM lag, Stockholmsserien
m.m. inte inräknade. De som tävlar som mest spelar under säsongen runt 60
tävlingsvarv, inspel och träningsvarv ej inräknade.
Peter Alexandersson, ansvarig för elitjuniorsatsningen

Höstlovsläger på klubben
Skolorna har lov vecka 44 och i år ordnade vi ett läger för våra juniorer. Det var ett
laddat gäng ungdomar som deltog och vädret var fantastiskt hela veckan vilket gjorde
att vi kunde spela på vår fina bana.
På förmiddagarna hade vi konditions- och fysträning i gymmet.

Efter lunch så genomförde vi spelövningar på banan samt svinganalys i vår
Flightscope. Vi hann även med att gå igenom lite om utrustning och material.
Ungdomarna var mycket nöjda och ville gärna göra om detta igen. Följande juniorer
deltog: Leo Holmlund, Andreas Wirth, Erik Lagesson, David Andreasson och Gustav
Ljunggren.
Hälsningar Jonas och Niclas

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

S i d a | 11

Skillingetrycket oktober 2014
Så snygga våra hus har blivit!

Vi i fastighetskommittén har under året koncentrerat oss på att slutföra den upprustning
av våra byggnader på utsidorna som startade under 2013. Nu är målningsarbetet i stort
sett färdigt så när som på några vindskivor som delvis skall bytas ut innan vi målar
dem. Att vi målade grunderna och väggarna i trapporna ner till bag förråden i svart,
höjde intrycket mycket. Vi har också nya dörrar på bagförråden.
Den observanta medlemmen har säkert lagt märke till att vi har fått nya markiser på
klubbhuset och att all ytterbelysning, inkl. stolpbelysningen i backen upp till klubbhuset,
är utbytt. Det senare för att höja komforten och säkerheten för personalen och de
medlemmar som rör sig på området efter att mörkret har lagt sig. Men också som ett
försök att hålla borta oönskade besökare. Vi blev av med två uppsättningar utemöbler
på försommaren dessutom stals det stora mängder drivmedel från våra farmartankar
på maskinhallens bakgård. Därför har vi satt ny ytterbelysning även på maskinhallen.
Under 2014 har vi omförhandlat ett antal avtal som t.ex. städningen som vi själva
tycker har blivit bättre. Vad händer då i framtiden?
Vi kommer att under hösten byta entrédörrar på
klubbhuset och omklädningshuset. Det kommer också
att installeras värmepumpar på övervåningen så att
lokalerna går att använda året om, vilket inte är fallet
idag.
Bråda tider för fastighetsavdelningen som synes, här
representerad av Björn Rossander
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Förutom fortsatt normalt underhåll nästa år jobbar fastighetskommittén med tre större
frågor.



Ta fram beslutsunderlag till styrelsen på eventuell studio och väderskydd på
rangen. Frågan ligger på kommunens planläggningskontor för ändring av
detaljplanen. Kan ta tid.
Ta fram förslag och beslutsunderlag till styrelsen för ett nytt golfbilsgarage mellan
10:ans tee och restaurangens bakgård. Där finns det detaljplan för att bygga. Nu
håller vi på att ta fram ritningar för bygglov.

Platsen för nya golfbilsgaraget


Torpet är ”K-märkt” och vi har kravet på oss att inte låta det förfalla. Vi får inte
heller riva torpet eller byta ut utvändigt material till modernare. Vi kommer därför
att så fort budgeten tillåter plocka ner taket, byta papp och åter montera taket. Vi
kommer också att byta ut trasiga brädor i fasaden och måla om hela huset. Som
framgår av bilderna nedan finns lite att göra på torpet.

Hoppas ni som medlemmar uppskattar att vi försöker underhålla våra byggnader.
Anders Nyberg för fastighetskommittén
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Torsdax och Helgdax under säsongen
Årets säsong kunde tack vare den milda vintern starta rekordtidigt, redan den 3 april.
Trots det tidiga datumet så blev ändå antalet tävlingar ungefär detsamma som
föregående år, 21 mot 19, i och med torsdagar som föll bort på grund av helgdag.
Torsdax drog totalt 987 (758 st 2013) deltagare under de 21 omgångarna vilket ger ett
snitt på 47 deltagare per speltillfälle. De 987 deltagarna representeras utav 134 olika
spelare. 81 (60) olika spelare har deltagit vid minst fem tillfällen vilket också är minsta
antal för att kvalificera sig till Finalspelet. 47 (36) spelare har deltagit vid minst tio
tillfällen. Åke Fredriksson var den enda som deltog vid samtliga tillfällen, Björn
Sundberg och Christer Jansson deltog vid 20 tillfällen. Alla tre återfinns också bland
topp-5 på Order-of-Merit.
Segern i Order-of-Merit blev en kamp ända till slutet där Stefan Gustafsson gick förbi i
sista omgången.
Topp-3 Order-of-Merit 2014 (2013 års vinnare hade 147,5 poäng)
1. Stefan Gustafsson, 143,95 poäng.
2. Åke Fredriksson, 141,36 poäng.
3. Ola Lejeby, 139,69 poäng.
Torsdaxfinalen
Årets final där de 50 bästa på Order-of-Merit (och som spelat minst fem omgångar) gör
upp en sista gång spelades under väldigt bra förutsättningar. Greenerna var helt
fantastiska och många bra flaggplaceringar ställde höga krav på spelet. Bäst av alla på
att hantera detta var Björn Sundberg som med sina 66 slag var i en klass för sig.
Klass A
1. Björn Sundberg, 66 slag.
2. Christer Jansson, 70 slag.
3. Stefan Gustafsson 70 slag (S9)

Klass B
1. Filip Fellman, 72 slag.
2. Patrik Wallin,74 slag.
3. Lars Sterneryd, 76 slag

Tanken med Helgdax var att hitta ett format för de personer som inte har möjlighet att
vara med på Torsdax men som ändå vill utveckla sina relationer och spelande på
klubben. Starten var lovande med 22 golfare som deltog innan sommaren. Efter
semestrarna dalade intresset.
Helgdax Order-of-Merit vanns av Gustaf Steen tätt följt av Rolf Svenléen och Joakim
Lennred på tredje plats.
Herrsektionen kommer under vintern att utvärdera årets säsong för att se vad som kan
förbättras till kommande säsong. Kom gärna in med era tankar och funderingar kring
Torsdax och Helgdax på herr@sollentunagk.se
Mattias Pirmann & Rolf Svenléen för herrsektionen

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

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

S i d a | 14

Skillingetrycket oktober 2014
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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Höstmöte – kallelse
Kallelse till Allmänt Höstmöte torsdag den 27 november 2014 klockan 19.00 på
Sollentuna Golfklubb
1.
2.
3.
4.
5.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall
justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan
och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
8. Övriga frågor.
Enligt beslutad ändring i klubbens stadgar på vårmötet 2014-04-24 ska kallelse
med förslag till föredragningslista skickas senast tre veckor före det allmänna
mötet till medlemmarna via brev eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås
på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.
Denna kallelse gäller samtliga familjemedlemmar som är medlemmar i
Sollentuna Golfklubb. Observera att du enligt våra stadgar kan utöva din rösträtt
via ombud. Ombud får dock endast företräda en medlem.
Verksamhetsplan med budgetförslag bifogas och finns dessutom tillsammans
med styrelsens förslag samt i tid inkomna motioner med styrelsens yttrande
tillgänglig på klubbens kansli senast torsdagen den 20 november.
Handlingarna kommer också att finnas på vår hemsida, www.sollentunagk.se.
Vill du ha handlingarna hemskickade kan du ringa kansliet på telefon
08-594 709 95.
Välkomna!
Sollentuna oktober 2014
Styrelsen
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