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Ordförande har ordet
Den 27 november satt jag tillsammans med 39 av er medlemmar för att fatta
beslut om hur vi ska bedriva verksamheten i klubben 2015. Utgångspunkt var
den verksamhetsplan och budget som styrelsen presenterat (se gärna klubbens
hemsida). Några frågor dök upp men i det stora hela var vi överens om hur vi
ska arbeta under 2015.
Vad övriga ca 1 300 medlemmar tycker om beslutet vet vi inte, men vi hoppas
att den verksamhetsplan och budget som presenterats uppfattats av de flesta
av er som någorlunda vettig. Kan jag önska något så vore det att vi kunde
samla fler medlemmar på årsmötet i april då vi ska presentera 2014 års
årsredovisning.
Klubben blir aldrig bättre än vad vi själva gör den till. Fler engagerade
medlemmar innebär fler bra idéer att jobba med. Och glöm inte att det faktiskt
är möjligt att skicka in motioner redan nu till kommande medlemsmöten. Enligt
stadgarna ska dessa vara styrelsen tillhanda minst 4 veckor innan
medlemsmötet. Syftet med tidsramen, som enligt min mening kanske är lite
kort, är givetvis att en motion kan kräva mer eller mindre arbete för styrelsen att
analysera och förbereda ett genomarbetat svar till.
Från mötet kan jag också kommentera beslutet om den planerade investeringen
i ett nytt kombinerat klimatskydd med svingstudio på rangen. Vi hoppas att vi
kan få klart med ny detaljplan och bygglov och då påbörja byggnationen efter
sommaren och slutföra våren 2016.
På mötet berättade Niclas Björnsson om projektet, en information som också
kommer att löpande delas med er medlemmar framöver. I korthet kommer vi
kunna erbjuda 8-10 utslagsplatser under tak och 2-3 utslagsplatser i studion
som utrustas med allehanda teknisk utrustning för året-runt-träning, utprovning
av utrustning och en verkstad.
Mötet beslutade att avsätta upp till 1,6 MSEK för projektet vilket kan medföra att
vi behöver utöka vår kredit hos banken. Arbete pågår med att knyta olika
sponsorer till projektet vilket dock inte räknats in i den beslutade
investeringsramen.

På höstmötet delades
Supporterklubbens stipendium ut till
Jack Alexandersson för hans fina
insatser under 2014.
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Såg igår på Tiger Woods återkomst i tävlingsgolfen. Han hade en del
bekymmer, särskilt runt greenerna. Jag tänkte att hade han varit medlem i
Sollentuna så hade han kunnat få ordning på sina närspelsproblem hos Niclas
& Jonas. 
Om du själv är sugen på lite träning så kan du läsa i detta nummer om vår nya
vintersvingstudio ”hemma” på klubben. En mycket innovativ lösning av vår
personal och studion finns på övervåningen i klubbhuset. Kontakta Niclas eller
Jonas för mer information om hur ni kan boka tider.
Ni som besökt klubben nu sent på hösten ser också att vi gjort en rejäl insats för
att höja säkerheten på rangen med nytt utförande av våra skyddsnät.

Ett högt nät kommer att
sättas upp, både mot 10ans
fairway och mot infarten till
parkeringen

Investeringen om ca 525 TSEK fanns inte i 2014 års budget men styrelsen
bedömde situationen med bollar som träffade vägen och 10:e hålets fairway, så
allvarlig ur säkerhetssynpunkt att detta inte kunde vänta.
Vi har lyckats lösa merparten av den oplanerade investering genom
omprioriteringar i den investeringsbudget som gällde för 2014. Hittills har vi lagt
ner ca 300 TSEK och resterande belopp för att slutföra projektet, ca 225 TSEK,
är med i investeringsbeslutet för 2015.
Givetvis finns mycket mer att kommentera från verksamhetsplanen och
budgeten men jag hoppas att ni tar er tid att gå igenom denna på vår hemsida.
Vi återkommer givetvis med mer information i kommande nummer inför nästa
års säsongsstart.
Tveka inte att höra av dig till någon klubbkamrat i kommittéer eller styrelse. Du
kan självklart också kontakta kansliet om du har idéer eller frågor så besvarar vi
dem så gott vi kan.
PS. Glöm inte bort julrean i vår egen shop med fantastiska erbjudanden. Och
varför inte köpa presentkort till familj och vänner, antingen på greenfee eller på
inköp i shopen? Kan man ge en finare julklapp till en golfare?
God Jul och Gott Nytt År!!
Roger Lindgren, Ordförande Sollentuna Golfklubb
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Klubbchefen informerar
2014 lider mot sitt slut, likaså min 13:e säsong på Sollentuna GK. En säsong
fylld av utmaning, lärdom, motgång, framgång och en hel del glädje! Än blir ni
inte av med mig, jag trivs som fisken i vattnet, och tillsammans med min
personal har vi mycket kvar att ge.
Det har varit fokus på ordning och reda under året, framförallt på kansliet. Utåt
sett är service det vi fokuserar på allra mest. På Sollentuna GK mår vi bra både
på och utanför golfbanan, förutsatt att golfen går bra vill säga.
Vi är flera som i detta nummer nämner vår nya studio, vår tillfälliga studio som
byggts upp på övervåningen av klubbhuset. Vilken succé! Jag säger som
många andra gör när dom kliver in i tränarnas nya lokal, wow! På bara ett par
veckor har det vuxit fram och jag är så stolt över engagemanget från både
fastighetskommittén och min personal!
Bonus
Till alla flitiga medlemmar som samlat bonuspoäng i shopen under året, vill jag
uppmana att utnyttja den innan året är slut. Vi nollställer sedan bonustrappan
inför 2015. Har du en intjänad bonus över 50: - och inte hinner utnyttja den
kommer du få ut din bonus i form av presentkort som finns att hämta i
receptionen.
Bagförråden
Fr.o.m. 1 december är bagförråden låsta även under dagtid. Det går självklart
bra att låna nyckel när vi är på plats på kansliet. Om du ska ut och resa över jul
& nyår och behöver åtkomst till förrådet, tänk då på att komma förbi innan vi
stänger för julledigt fredag 19 december.
Mermedlemskap
Det står nu klart att vi fortsätter Mermedlemskapet med Bro-Bålsta & Täby GK
även 2015. Mermedlemskapet innebär att du som fullt aktiv i respektive klubb
kan uppgradera ditt medlemskap och få tillgång till 3 banor med samma
bokningsrättigheter som en medlem. Mermedlemskapet kommer under 2015 att
kosta 3000: -. Antalet mermedlemskap är begränsat till 50 st. per klubb, och det
är först till kvarn som gäller. Du anmäler ditt intresse till oss på kansliet,
sollentunagk@sollentunagk.se eller så är du välkommen att ringa oss på
08-594 709 95.
Med sista numret för året passar jag på att önska alla härliga medlemmar ett
gott slut och ett riktigt Gott Nytt 2015!
El Rompido november 2014

Caroline Holmblad, klubbchef
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CLUB PROFESSIONAL

Niclas Björnsson

Öppet: 13–14 december, kl. 10.00–15.00

Bunkrar renoveras och fylls igen på hål11
Kvarvarande fairwaybunker på hål 11

Övriga tre läggs igen
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Nya golfstudion i klubbhuset invigd

Slå så långt du vill

PING är en av
leverantörena till studion.
Cobra och Callaway på
gång.

En av ”studiomännen”

Matcha det här om ni kan!

Niclas follow-through

Många värden att diskutera

Självfallet även plats för
”amatörer”. Kontakta Niclas
eller Jonas

Inomhusträning på Ullna Indoor Golf (fd Golfpunkten)
Tisdagar 9 – 12
i tre grupper
Tisdag 10/2 Tisdag 17/2
Tisdagar 18 –
Dam- och herrträning
21 i tre grupper
Tisdag 10/2 Tisdag 17/2

Seniorträning

Max 8 per
grupp
Tisdag 3/3
Max 6 per
grupp
Tisdag 10/3

600: Tisdag 10/3
900: Tisdag 17/3

Anmälan till
jonas@sollentunagk.se, 070-858 42 29, niclas@sollentunagk.se, 073-505 22 10
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Varmt och trevligt på övervåningen

Luftvärmepumpar i studion

och i möteslokalen

Övervåningen på vår golfklubb har varit en outnyttjad resurs på den kalla delen
av året. Det beror på att den totala installerade värmeeffekten via radiatorerna
har varit för låg för att hålla temperaturen på en normal nivå. Dessutom var en
stor del av radiatorerna så gamla att de var ur funktion. Vi började med att byta
ut radiatorer under våren, med vetskap om att det inte skulle räcka men då fick
vi en grundvärme. Nu har vi kompletterat med två luftvärmepumpar så nu går
det att vara i lokalerna hela året, för olika aktiviteter, utan ytterkläder.
Det visar sig att våra aktiva och initiativrika pros har, med hjälp av Karl-Henry
Gidbark och Björn Rossander, höjt ”taket” i ena halvan och skapat en golfstudio
med enkla medel. Den andra halvan har Carro med personal snyggat till så nu
går det att ha möte och sammankomster där till en rimlig kostnad. Alla
medlemmar kan boka via kansliet.
Vi kommer att förbättra belysningen på övervåningen under vintern. Och Carro
kommer att fortsätta höja ”mysfaktorn” i konferensdelen.
För övrigt kan jag berätta att fastighetskommittén har haft nio protokollförda
möten under året - med inriktning på underhåll som jag skrev i förra numret av
Skillingetrycket. Mellan mötena har medlemmarna i kommittén gjort många
timmar av ideellt arbete för att höja standarden på vår klubb.
Anders Nyberg, Fastighetskommittén
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Utnyttjande av starttider
Beläggning är inte helt enkelt att beräkna för en golfbana eftersom det bara
finns uppgifter hur spelare startat för den tid på dygnet för vilken vi definierat
starttider; i vårt fall mellan åtta och sex på vardagar och något kortare tid på
helger. De som spelar på bollränna före åtta på morgonen och efter sex på
kvällen vet vi inte så mycket om. Bara att några betalar greenfee i vår automat.
Det är också så att för att mäta beläggning behöver man veta tillgänglig tid och
för vad. Hur sent kan man spela 18 hål i juni respektive september t.ex.? Hur
många hål skall man spela för att det skall räknas som beläggning?
Enklare är det att se på hur våra definierade starttider utnyttjas. Det kan man få
fram uppgifter på från GIT. Jag har roat mig med att studera 2014 jmf med 2013
i ett antal avseenden
 användning av starttider för tävlings- och sällskapsspel
 användning av starttider för medlemmar och gäster
 användning av starttider efter ålder (medlemmar och gäster)
Låt oss först titta på hur tävlingsspel och sällskapsspel upptar banan

Uppgifterna ovan visar hur stor del av bokade starttider som använts för tävling
respektive sällskapsrundor. Det framgår att under 2014 fler startider gått åt till
tävling än vad som gällde 2013. Detta har inte varit ett medvetet beslut utan
beror dels på att veckotävlingarna Tisdax, Onsdax och Torsdax ökat i
omfattning, intresset för helgtävlingar ökat och att även företagstävlingar
bokförs under tävling. De senare varierar år från år. Ytterligare en anledning är
att flera tävlingar spelats som kanonstart på eftermiddagen vilket kräver längre
startförbud än om t.ex. kanonstart genomförs på fm. eller om vi utnyttjar
löpande start. Inför 2015 kommer Idrottskommittén se till att planering och
genomförande av klubbtävlingar ger lägre beläggning än under 2014 och att
använda startförbud för att minimera störningar för icke tävlande medlemmar
och deras gäster.
Inför 2014 genomförde styrelse och klubbledning en hel del åtgärder för att
prioritera medlemmars nyttjande av banan i förhållande till gäster. Resultatet
ser ni nedan
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Genomgående har andelen medlemmar på banan ökat 2014 jmf med 2013.
Detta har hänt utan att greenfeeintäkten för året minskat. Utvecklingen mot att
färre gäster ger samma greenfeeintäkt kommer att fortsätta 2015.
Man kan konstatera att bland våra gäster är 83 % män vilket är 8-10 % mer än
andelen golfande män i landet eller på klubben. Hur kan vi attrahera även
kvinnliga gäster i större omfattning?

Hur medlemmar och gäster åldersmässigt bokar våra starttider syns i tabellen
nedan. Det återspeglar till stor del åldersfördelning i klubben men en
kommentar är på sin plats
 juniorerna har lättare att spela golf i juni än i september vilket är ganska
naturligt medan kategorin 60-69 år börjar lugnt i juni men kommer starkt i
september

Summeringen ovan blir inte 100 % vilket beror på att ca 2,5 % av bokade tider
innehåller oidentifierade golfare.
Bertil Sköld

Nya övningsgreenen och transportväg

Omläggningen av nya övningsgreenen
har gått vidare

Nya transportvägen mot tee 49
på nian från 17:e hålet förbi artons tee
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Handicap-revision genomförs under december-januari
Vid den här tiden på året genomför vi alltid revision av samtliga medlemmars
handicap. Med det menas alla som har officiellt handicap, dvs. 36,0 eller lägre.
Till vår hjälp att göra revision har vi statistik från golfens IT-system. Totalt har vi
uppgifter för 1 203 medlemmar i klubben.
Låt mig först ge er några uppgifter om alla dessa medlemmars handicap
 70 % har EGA exakt tävlingshandicap
 67 % har minst en registrerad handicaprunda
 Den som har flest registrerade rundor är Bengt Linder som har 76 ronder,
följt av tåv medlemmar med 70 respektive 57 och därefter kommer undertecknad själv med 56 rundor
 I statistiken finns inte längre uppdelning mellan tävlings- och sällskapsrundor
utan bara rundor
 39 medlemmar har gått från klubbhandicap till officiellt handicap
 37 % har sänkt sig
 31 % har höjt sig
 31 % har oförändrat handicap
 Rebecka Andreasson är den tjej-junior som sänkt sig mest från 33,5 till 21,7
dvs. – 11,8
 Daniel Sonnerstedt är den kill-junior som sänkt sig mest; först från
klubbhandicap sedan från 36,0 till 12,7 dvs. -24,3
 Monika Wasinger har som damsenior gått från 27,5 till 21,8 dvs. – 5,7 och
Peter Fenyi har som herrsenior gått från 36,0 till 22,5 dvs. – 13,5
Revisionen i år kommer att genomföras av nya tillskottet till Handicapsektionen,
Kjell Anvreten. Kjell har ansvarat för handicapfrågor tidigare i andra golfklubbar.
Det underlag Kjell kommer att använda innehåller följande förslag till
handicapändringar





26 medlemmar föreslås få höjt handicap med +2,0
32 medlemmar med +1,0
59 medlemmar föreslås få sänkt handicap med – 1,0
51 medlemmar med -2,0

Kjell kommer att arbeta efter samma riktlinjer som jag gjort de senaste åren. Det
innebär att alla som föreslås få höjd handicap kommer att få ett meddelande
(mail) med information om höjningen. Självfallet kan ni då hävda att höjningen
är för stor, för liten eller inte borde genomföras alls. Ta helt enkelt en diskussion
med Kjell. När det gäller sänkningar är underlaget något mer komplicerat.
Den som endast har registrerat sänkningar (ev. någon höjning) kommer med
automatik att föreslås få sänkt eftersom medianvärdet för alla registreringar blir
högt. Detta kommer Kjell att ta hänsyn till.
Förra årets samtliga föreslagna sänkningar tillhörde kategorin ovan. Därför
sänktes ingen. Det kan mycket väl bli samma sak i år.
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Den sista gruppen som Kjell kommer att titta litet extra på är de som har minst
en rgi men inte tillräckligt många för att få ett automatiskt revisionsförslag. Detta
Måste han göra helt manuellt och kräver sin tid. Känner någon att ert handicap
är helt fel, kontakta Kjell. Vår nya slope som gäller från första januari 2015
kommer inte att påverka vår handicaprevision.
Bertil Sköld & Kjell Anvreten, Handicapsektionen på SoGK

Nya tees på hål 2
Så här ser det ut från ettans fairwayl

Mycket massor går det åt

Så här har det sett ut från tee idag

Så här kommer det att se ut under 2015

Summering av årets juniorverksamhet
Så är ännu en lång och härlig golfsäsong tillända och det är dags att blicka
framåt mot 2015. Att elitjuniorerna gjort många bra resultat har nog inte undgått
någon, men även ibland de yngre juniorerna har det hänt väldigt mycket. Många
har förbättrat sitt spel och tagit jättestora kliv nedåt handicap-mässigt. Ganska
många har också tävlat i tourer, cuper och juniortävlingar och där visat
framfötterna. Sollentuna Golfklubb har förkommit i många resultatlistor runt om i
landet, något som känns oerhört roligt och sporrande inför framtiden.
Vår träningsverksamhet har utökats något under 2014, då fler juniorer än
föregående år kom i träning. Verksamheten inriktas huvudsakligen mot
klubbens egna juniorer, men har i samband med lägerverksamhet mm varit
öppen även för kompisar och andra intresserade. Träningen har genomförts
som gruppträning med våra duktiga tränare och därefter med spel på banan. De
allra yngsta har hållit till nere på sexhålsbanan, men resten har spelat på stora
banan. Detta har vid några tillfällen inneburit krockar med annan verksamhet på
klubben, något vi i möjligaste mån skall försöka undvika nästa år. I år har vi
också gjort försök med mellanliggande träningstillfällen på onsdagskvällar.
Detta har fallit väl ut i år och kommer att utvecklas till 2015 års utomhussäsong.
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Det har genomförts ett antal läger under året, alltifrån nybörjarläger i Niclas och
Jonas regi, till ett höstlovsläger för våra äldre juniorer. Lägren har varit populära
och är ett utmärkt sätt för juniorena både att få intensivträning men också att få
nya kompisar på klubben.

Som tidigare nämnts har klubbens juniorer skördat framgångar och synts i
resultatlistorna i olika tävlingar både regionalt och på det nationella planet. Det
är viktigt att tävla för att utveckla sin golf. Det är ju trots allt här som
spelförmågan sätts på prov. De flesta av oss är ju ”kungar” på rangen men
uppträder något skakigare ute på banan. Inför 2015 skall vi därför försöka få fler
juniorer i spel i våra egna klubbtävlingar och dessutom försöka utöka
tävlingsprogrammet med två egna klubbtävlingar för juniorerna. Det är trots allt
så att det är mycket lättare att först börja tävla på hemmaplan innan man åker
iväg till en annan klubb.
Trots att vintern inte verkar alltför avlägsen och banan är stängd är det redan nu
dags att börja förbereda sig för nästa års säsong. Strax efter årsskiftet sätter
juniorträningen inomhus igång och sedan hoppas vi att vintern släpper sitt
grepp så att vi kan börja utomhus i mitten av april. Vi har som målsättning inom
juniorsektionen att erbjuda ännu bättre verksamhet nästa år och har därför
bland annat satt som mål inför 2015:






Att fler av våra juniorer deltar i klubbens aktiviteter
Att öka antalet träningstillfällen
Att fler juniorer börjar tävla
Att återskapa juniortävlingar på klubben
Att fler föräldrar ställer upp som ledare

Jag är övertygad om att vi kommer nå dessa mål om vi tillsammans har den
ambitionen.
Slutligen vill jag vädja till alla härliga vuxna på klubben att visa förståelse för att
juniorverksamheten också tar en viss plats kring klubbhus och på banan. Vi
lovar från juniorsektionens sida att göra vårt yttersta för att inte störa övriga
medlemmar, men hjälp oss genom att vara glada, trevliga och positiva
gentemot våra yngsta medlemmar.
Bengt Lundgren för juniorsektionen
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HIO - summering av 2014
2014-09-18

Dick Olofsson

Sollentuna GK

2

2014-09-17

Anders Hellsten

Åkersberga GK

2

2014-08-23

Christer Jansson

Sollentuna GK

5

2014-08-10

Jonty Marshall

Sollentuna GK

17

2014-07-28

Bo Carlsson

Sollentuna GK

2

2014-07-22

Hans Olof Iggström

Sollentuna GK

17

2014-07-12

Mathias Cramby

Sollentuna GK

5

2014-06-26

Kurt Maxé

Sollentuna GK

17

2014-06-01

Monzaide Anzola

Sollentuna GK

2

2014-05-31

Filip Fellman

Sollentuna GK

14

2014-04-17

Agneta Thurlin

Brollsta GK

17

De HIOs som finns nämnda är de som finns registrerade på
www.hioklubben.se. Jag vet att det finns åtminstone en HIO som gjorts på
klubben under året som inte finns i listan. Det är dock inte för sent att komma
med på de HIO-tavlor vi har i klubbhuset. De uppdateras först efter årsskiftet så
registrera nu!
Sammanställt av Bertil Sköld från HIO-klubben

Årets JULNÖT

Bilderna ovan är från en golfklubb i Sverige. Kan du identifiera denna klubb
skicka ditt svar till bertil_skold@hotmail.com
De två första rätta svaren ger ett dussin golfbollar var - Wilson Staff Dx2 Soft
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H35 lag 1 firar sin seger i division 1 i seriespelet

Klubbmästare 2015
(bilderna nedan från presentationen på Höstmötet 27/11)
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