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Ordförande har ordet 

På årsmötet i april fattade de 47 närvarande medlemmarna en rad kloka beslut som får 
betydelse för klubben och dess framtid. Ett av de bästa besluten var att välja in Mimmie 
Dymling och Tomas Lindgren i styrelsen. Båda tillför gedigen golfkompetens som får 
stor betydelse för klubbens utveckling. Välkomna!  

Vi tackade även av Bosse Cederberg och Claes Nilsson som jag samarbetat med i så 
många år nu. Jag har lärt mig massor av er och ni har bidragit mycket till den positiva 
utveckling vi sett inom många områden. Tack!! Tomas tar över efter Claes som 
ordförande i bankommittén och jag kan inte tänka mig en bättre rekrytering till den 
positionen. 

Banan övervintrade mycket bra och sen var maj … regnig.  Jag hoppas att vädret är 
betydligt bättre när du läser detta och att du också haft möjlighet att själv se ett antal 
förändringar på banan. Ny tee på hål 2 och igenlagda bunkrar på 11an med en större 
fairwaybunker. Några träd är också gallrade varav den största förändringen finns i 
bakkant på hål 3. Där har vi nu också beslutat att förlänga greenen med 6-7 meter och 
ta bort lite av det dåliga området i början av greenen.  Mer information om banan och 
bankommittén längre fram i detta nummer av Skillingetrycket. 

När jag för ett år sedan började arbeta som ordförande i klubben hade jag några enkla 
idéer där jag trodde att jag kunde bidra. I korthet handlade det om att fortsätta arbetet 
med att skapa ordning & reda. Och att vi skulle fokusera ännu mer på medlemsvärden 
och särskilt tillgänglighetsfrågan. Jag ville också att vi skulle vässa vår affärsmässighet. 
Givetvis skulle vi också fortsätta låta banan vara i centrum.  

För 2015/2016 gäller fortsatt arbete inom dessa områden med särskild inriktning på att 
utveckla ledarskap, styrning och uppföljning. Vi fortsätter också analysen av hur vi ska 
säkerställa god upplevd tillgänglighet för medlemmar. Personligen tror jag just detta 
kommer att få allt större betydelse framöver om vi ska lyckas bibehålla och öka 
attraktionskraften som medlemsklubb. Den stora frågan är givetvis, hur många 
medlemmar ska vi vara och samtidigt säkerställa en bra anläggning med en ekonomi i 
balans? 

Vi kommer även starta arbetet med en översyn av klubbens strategiska plan och 
framtida inriktning. Detta arbete behöver i slutänden inte innebära några stora 
förändringar i verksamheten men jag tror att det är viktigt att vi kalibrerar oss med 
jämna mellanrum. En tydligare gemensam bild kring strategi och inriktning ger oss 
dessutom en stabilare grund för hur vi prioriterar resurser och insatser i det dagliga 
arbetet. Tankar och idéer kommer att diskuteras inom styrelsen och med kommittéer, 
men också med personalen som har massor av kunskap om nuläge och hur 
golfsverige utvecklas. Har du själv idéer och åsikter om vår framtid, tveka inte att 
kontakta någon i styrelsen, i kommittéer eller någon av våra anställda.. 

På rangen har vi sedan i höstas investerat över 600 000 kronor_i nya nät för ökad 
säkerhet. Tester visar att vi ändå inte riktigt når våra säkerhetsmål. Även om risken för 
olyckor minskat betydligt så är det inte möjligt att bortse från fakta. Vi måste göra ännu 
mer för säkerheten. En arbetsgrupp ser just nu över vilka kompletterande åtgärder vi 
bör vidta. Till dess måste jag vädja till dig som klarar att slå över våra skyddsnät att 
alltid respektera säkerheten. Det är självklart inte tillåtet att slå över nätet då någon kan 
bli träffad. Föregå med gott exempel. Hjälp varandra. Använd sunt förnuft och träna 
med marginal. Bollar som är märkta ”Driver” går kortare. Använd dem.  

 

 

 



 Skillingetrycket juni 2015  

Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995                       S i d a  | 3 
 
 

 

En annan trist sak är att vi nyligen investerat i 20 nya vagnar. I mitten av maj finns 
endast 7 vagnklykor kvar. (!?) Eftersom ingen klyka har gått sönder så börjar jag tro att 
13 personer som spelar återkommande på klubben har fått reglerna om vagnhyra om 
bakfoten. Vill därför förtydliga, vagnhyran gäller en dag och inte mer.  

Att inte återlämna en vagnklyka betraktar i alla fall jag som stöld av våra medlemmars 
egendom och ett högst osolidariskt beteende. Föreningen behöver de intäkter som 
vagnhyror ger oss. Gäster förväntar sig att kunna hyra vagn. Utan tillräckligt med 
vagnar så riskerar i värsta fall minskade greenfeeintäkter. Kansliet ser över vilka 
förändringar som blir nödvändiga så vi slipper skaffa in nya vagnklykor och kan 
säkerställa budgeterade intäkter. 

Förra säsongen så inleddes vår kampanj LAGA1 där vi uppmanar alla spelare att laga 
minst ett nedslagsmärke på varje green, oavsett vems märke du lagar. Vi kommer 
fortsätta påminna oss alla om att kampanjen fortsätter.  

Eller varför kan vi inte börja se det som en ”lokal regel”?  

Roger Lindgren 

 
Klubbchefen informerar 

Värmen här för att stanna? 

Vädergudarna har äntligen besvarat min bön, och det ser ut att kunna bli en sommar 
även i år! Trots en regnig och kylig maj har det varit stor aktivitet på klubben. Flitigt 
tävlande, spelsugna medlemmar och över 100 juniorer i olika träningsgrupper, vilket är 
fantastiskt kul att se. Om vädret nu är på väg att vända, kan vi förvänta oss en minst 
lika fartfylld juni månad.  

 

Rangebollar 

Jag blir sällan besviken, men när en påse med ett 50-tal rangebollar märkt Sollentuna 
GK, lämnas över till mig från personalen på Kista Golfcenter, blir jag besviken på riktigt.  
Billigast på bollar är vi inte kända för, bra kvalité, absolut, men inte nämnvärt bättre än 
någon annan, vad är det då som får golfare att stjäla våra bollar, åka till en annan 
anläggning och slå ut våra bollar? Jag tänker inte ens spekulera i om det är någon av  
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våra egna medlemmar, utan tar för givet att alla klubbens medlemmar har bättre karma 
än så! Hjälp oss gärna hålla ögonen öppna så våra bollar stannar hos oss!  
 

  

Hyrvagnar  

Dagligen möts jag av vagnar utanför bagförråden, samt nere vid parkeringen utan 
klykan!? Bagen går inte att köra på vagnen utan klykan, och att gå tillbaka med klykan 
till shopen, men lämna vagnen kvar på parkeringen verkar osannolikt! Avgiften vi tar ut 
för en klyka är en engångshyra, vilket betyder att den lämnas in i shopen efter avslutad 
rond, inte ner i bagen och in i bagförrådet, eller i bilen för att slippa betala nästa gång. 
Tack!  

Maj månad har varit betydligt mer smärtsam för mig & min familj än regn & kyla. Som 
många av er vet så drabbades min svåger, tillika medlem, Henrik ”Hempa” Posse, av 
en extremt allvarlig blodförgiftning dagen innan Valborg. Redan första dygnet förstod vi 
att det var allvarligt, men att höra en läkare säga att en person som står mig så nära är 
”ovanligt svårt sjuk” var en ren mardröm. Vet knappt vad som var värst, att hantera min 
egen sorg & oro, eller se min systers liv vändas upp och ner.Det har nu gått 45 dygn 
och Hempa ligger kvar på Intensiven, men är idag vaken och vid medvetande. Madde, 
som jobbar i shop & reception på klubben har av förklarliga skäl varit sjukskriven under 
denna svåra tid, men är inom kort på väg tillbaka till arbetet. Vi uppskattar verkligen allt 
stöd vi får, men jag ber er redan nu att avvakta med frågor kring ämnet när Madde 
jobbar i shop & reception, tills hon själv är redo att svara på frågor. Hempa är vid gott 
mod och han är en otrolig kämpe, men har en lång resa av rehabilitering framför sig.  

Kämpa Hempa!  

 

Med hopp en fortsatt solig månad passar jag även på att önska alla medlemmar en 

Trevlig Midsommar! Caroline Holmblad, klubbchef 
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Nya Bankommittén 

Jag vill börja med att rikta ett särskilt tack till Claes Nilsson och medlemmarna i tidigare 
bankommitté som engagerat sig hårt i arbetet med att utveckla vår anläggning, Vi som 
tar emot stafettpinnen tackar för förtroendet. 
 

 
Tomas Lindgren, 

ordförande 

 
Tomas Öman 

 
Sofia Sköld 

 
LG Larsson 

 
Vi vill bli bättre för varje år som går 

Som vanligt blir det idétorka när man skall skriva till Skillingetrycket. För att hitta en 
rubrik som inbjuder till läsning valde jag att citera vår greenkeeper Tomas Öman, 
”anläggningen måste bli bättre och bättre år för år”. Följdfrågan som kommer är 
naturligtvis, vad är det som behöver förbättras? 

Skulle vi ställa frågan till samtliga medlemmar så kommer vi att få en uppsjö av olika 
förslag, vilket vore fantastiskt. Alla medlemmar som läser detta är välkomna att lämna 

förslag till BK, mejladressen hittar du längst ner i denna text. 

Förbättringsförslag 
BK önskar med detta ett ökat intresse för banan och ser fram emot förslag till 
förbättringar från många medlemmar. Alla förslag kommer därefter att värderas och 
samlas i ett levande framtidsdokument. Förslagen värderas i kundnytta och i 
kostnader.  

Första bankommittémöte 2015-05-27 

Den 27:e maj samlades nya BK för sitt första möte. BK inledde med en inventering av 
anläggningens grönytor, vi tittar hål för hål och med hjälp av Tomas Öman får vi svar 
på vilka investeringar vi behöver göra de närmsta 5 åren.  

Säkerhet, spelupplevelse, kvalitet och skötsel är några av de delar vi värderar när vi 
tittar på banan och på våra träningsytor. 

Resultatet av vårt arbete kommer att presenteras på styrelsemöte i höst.  

Vid pennan, Tomas Lindgren 
Förslag till förbättringar skickar du till 
greenkeeper@sollentunagk.se 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:greenkeeper@sollentunagk.se
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Jens Fahrbring vinner i Tjeckien 

 

Vi gratulerar Jens till hans andra seger 
på Challenge Tour. Hans första togs i 
Norge 2013. Jens segrade med ett slag 
före Ross Mc Gowan från England och 
två slag före Andrew Mc Arthur från 
Skottland. Jens segerscore blev 17 
under par efter att ha spelat samtliga 
fyra ronder under par. Jens tog med 
segern ett stort steg framåt på 

”Challenge Tour Road to Oman” som är 

Challenge Tours ranking. Han ligger nu 
tvåa. Att Jens satsade allt i Tjeckien 

gjorde att han missade cuten på Nordea 
Masters men det går fler European 
Tour-tåg. 
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Golfresan on Tour 

Golfresan on Tour genomfördes för första gången på SoGK 16 maj. 53 lag med 106 
deltagare kom till start mellan 8 och 12. Bra spel och bra speltempo gjorde att alla var i 
mål ca 16:00. Bra jobbat.  

   

Överlägsna segrare blev paret Jimmy Nygren & Rolf Svenléen (Rolf på bilden ovan 
tillsammans med Golfresans Helena; Jimmy kunde inte vara med på prisutdelningen) 
som gjorde en fin tre under par runda på 69 slag. Med avdraget spelhcp blev resultatet 
netto 65,6. Runner upp kom Ola Lejeby & Roger Lindgren på 68,6 och trea kom Peter 
Strömberg & Jouni Koskela med 69,8. 

 

Nationaldax 

Nationaldax spelades för andra året på nationaldagen. Deltagandet var något mindre 
än förra året men 36 medlemmar/gäster kom till start. Vädret oroade strax före start 
med lätt duggregn men när kansonstarten gick 08:00 försvann regnet. Tävlingen 
avgjordes över nio hål (10-18) och speltempot var föredömligt. Efter en kortare väntan 
på att utskänkningstillståndet skulle börja gälla i restaurangen avnjöts en mycket läcker 
buffé på smörrebröd. En och annan snaps avsmakades också. 

Vinnare blev Gunilla Andersson, 21 p med Joakim Bergström som tvåa på 20 p och 
Ronny Nord som trea på 19 p. Ytterligare tre priser delades ut.  

 

Gunilla 

 

Joakim 

 

Ronny 
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Golfresan till San Roque 

Deltagarrekord och en fantastiskt lyckad resa är resultatet av vårens golfresa som gick 
till makalöst fina San Roque Club i södra Spanien.  

 

Ankomsten bjöd tyvärr på regn och lite kyla men allt eftersom veckan gick så blev 
vädret bättre och bättre och totalt sett så var det en fin vecka. Solen värmde stundtals 
och vi fick alla lite färg i ansiktena. 

Golfanläggningen består av två mästerskapsbanor där bland annat Europatour-kvalet 
har spelats ett antal gånger. Nämnas kan också att när Ryder Cup spelades på 
Valderrama 1997 så bodde deltagarna på San Roque Golf Club i samma bungalows 
som vi gjorde. 

Veckan bestod av en hel del träning där vi i tre grupper om 10 i varje övade på golfens 
alla slag under ett par timmar varje dag. Efter förmiddagens träningspass väntade 
lunch innan spel på banan under eftermiddagen. Madeleine Holmblad som är vår 
klippa i shopen i år var starter och hade lottat ihop bollar. Småtävlingar kantade veckan 
och varje kväll i samband med middagen så var det resultatgenomgång och 
prisutdelning. Många skratt och roliga historier hördes som vanligt vid kvällens 
middagar.  

Vi brukar ha en ledig dag mitt i veckan. De aktiviteter som vi genomförde under denna 
dag var utflykt till Gibraltar, lunch i vackra Sotogrande hamn samt bilutflykt till Cadiz. 
Vissa valde att vara kvar på anläggningen och träna och vila upp sig. 

Vi var 33 personer som lämnade Stockholm den 21/3 och efter 8 dagar återvände vi till 
Sverige med ett leende på läpparna efter en vecka som vi sent kommer att glömma!  

Tack alla som var med på resan och förgyllde denna vecka! 

Höstens resa kommer att gå till Golfresorten Mazagan i Marocko vecka 43 och i slutet 
av januari 2016 har vi planerat in en fantastisk resa till Naples i Florida. Mazagan är en 
relativt ny golfresort som har fått mycket bra lovord av många beresta golfspelare. Vi 
ser verkligen fram emot besöka denna toppanläggning under hösten. 

Det är först till kvarn som gäller och med facit i hand så bör man anmäla sig så fort som 
möjligt då vi bara har ett begränsat antal platser. 

Hälsningar, Jonas Lekman, Niclas Björnsson och Madeleine Holmblad 
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Elitlagen 2015 

Under vecka 29 spelas Elitserien på Barsebäck GCC. Det är 6:e året i rad Barsebäck 
står som arrangör och vi är väl bekanta med banan. Förra året slutade vi på en 13:e 
plats. Lite väl nära den 14:e och nedflyttningsplatsen för min smak. Det är ett taggat 
gäng som åker ner och jag har bra känslor inför årets upplaga av Elitserien. 

Under våren har vi spelat två omgångar av Stockholmsserien. Första gick på Riksten 
GK där Huvudstadens GK stod som värd. Där gick det galant och vi blev obesegrade.  
Omgång två spelades på Stockholms GK. Något tuffare för oss och vi tappade 
förstaplatsen till just Stockholms GK. 

Nästa omgång spelas på Sollentuna under juni månad och sista på Troxhammar i 
augusti. Målet är att avancera till Div. 1 inför nästa säsong och det är bara vinst i serien 
som gäller.  

Gustaf Swedén för elitlaget 

 
Vad händer med starterkuren? 

Den observanta medlemmen har säkert sett en man i målarkläder springa runt på 
ettans tee de senaste veckorna. En och annan har säkert funderat på vad klubben har 
för klädkodex.   

Ni kan vara lugna, det är vår gode medlem Björn Bohlin 
som har tagit på sig som anställd att måla på klubbens 
fastigheter. Jag tror att flera av oss har sett vad Björn har 
åstadkommit. Han har höjt klubbens ansikte betydligt. Vi 
kan erkänna att det är elakt att be Björn att måla om 
insidan på starterkuren. Han som är en inbiten golfare får 
se sina kompisar pegga upp på ettan. Det vore bättre att 
be Björn måla i maskinhallen, som nu mera ladan heter, 
efter ny fasad och ny belysning. 

 

   

 Varför springer han omkring på ettans tee? Därför att fastighetskommittén har beslutat 
att gör starterkuren till ett välkomnande ansikte för vår klubb. Det innebär att vi målar 
insidan och lägger ett nytt golv. Björn Rosander kommer dessutom att skänka möbler 
till huset vilket gör projektet klart billigare och bättre. Detta kommer att bidra till att vi får 
en ny möjlighet att ordna med starters vid tävlingar och på helger. Vist är det mysigt att 
komma till en klubb när någon säger ”Välkommen till vår klubb vi har lägesförbättring” 
o.s.v. 

Alla medlemmar som känner för att vara starter kan kontakta kansliet. Hoppas ni 
kommer att uppskatta ett uppsnyggat starterhus. 

Anders Nyberg, ordförande i fastighetskommittén 
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Två Generationer 

Två Generationer spelades lördagen 23 maj. Till start kom 26 par, några med låga 
handicap och andra med högre. En del riktigt unga medlemmar spelade samman med 
betydligt äldre dito. 

Tävlingen utgjorde förutom en nettotävling också klubbmästerskap för två generationer. 

 

Klubbmästare blev Johan & Marie Lienzén med 79 slag (mitten). Tvåa var Mats & 
Simon Fungdal på 82 slag (till vänster) och trea kom Joakim & Magnus Lennred på 85 
slag. Plaketter till dessa tre par kommer att delas ut senare under året. 

 

I handicaptävlingen segrade också Johan & Marie med Mats & Simon som tvåa, båda 
paren med 73 slag. På tredje plats kom här Adam & Martin Lennermark med 73,5 slag. 
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Distriktsmästerskap i Stockholm 

DM - Dam & Herr 

 
Arlandastad hål 13, Nya banan. Foto: Peter Cordén 

Damer och herrar spelar den 23 juli på Arlandastad Golf. 

Ansvarig från SGDF är Håkan Wedin, TD är Anders Bergh. 

DM - Kategorier 

 
Husby GC Österhaninge. Foto: Jacob Sjöman 

Samtliga kategorier spelas 25-26 juli på Husby Österhaninge GC. 
Ansvarig från SGDF är Håkan Wedin, TD är Björn Hammarsjö. 

 

 
 

http://www.sgdf.se/Media/Get/3511/arlandastad_13greennya.jpg
http://www.sgdf.se/Media/Get/3512/husby_4_8_dubbelgreen-copy.jpg


 Skillingetrycket juni 2015  

Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995                       S i d a  | 12 
 
 

 
Historisk återblick till 1995 
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Klasser/Tävlingsplatser för SM kategorier i Västergötland 

Äkta makar Marks GK 4-5 juli 

Äkta makar 100+ Skövde GK 4-5 juli 

Mor & dotter Ekarnas GK 7-8 juli 

Far & son Onsjö GK  7-8 juli 

Två generationer mixed Falköpings GK 7-8 juli 

H30 Borås GK 10-12 juli 

H45 Vara-Bjertorp GK 10-12 juli 

H55 Knistad G&CC 10-12 juli 

H65 Mariestads GK 10-12 juli 

H75 Kinds GK 11-12 juli 

D35 Lundsbrunns GK 10-12 juli 

D50 Lundsbrunns GK 10-12 juli 

D60 Lidköpings GK 10-12 juli 

D70 Lidköpings GK 11-12 juli 
 

Juniorsektionen 

Trots att maj månad har varit den kallaste och regnigaste i mannaminne har 
juniorverksamheten fått en rivstart. Fler än 100 juniorer är igång under vår 
utomhusträning på onsdagar och söndagar och många tävlar aktivt på Rookie-tour, 
Skandia-tour, Minitouren, Tjejligan, Stockholmsligan mm. Och gör väldigt fina resultat 
så vill ni bli glada kan jag rekommendera att ni läser resultatlistorna och ser hur duktiga 
våra juniorer är.  

I slutet av maj genomfördes Sollentunas traditionstyngda generationstävling ”Två 
Generationer”. Det var i år färre deltagare än tidigare år, vilket jag tror berodde på att 
reglerna kring tävlande har komplicerats. Kravet på exakt tävlingshandicap skrämde 
förmodligen iväg en del deltagare. Jag är själv en varm anhängare av bra och rättvisa 
regler för att undvika fusk, men reglerna får ju inte vara så komplicerade att man 
avhåller sig från att tävla. Jag drar mig själv till minnes alla de gånger min pappa och 
jag spelade två generationer på Vasatorp. Pappa var en medelgolfare som blev 
stressad och inte var så road av att tävla, men två generationer ville han alltid spela 
med mig. Med dagens regler hade han inte fått delta. Juniorsektionen kommer därför 
tillsammans med Idrottskommittén att se över reglerna för ”Två Generationer” till nästa 
säsong. 

När detta skrivs är vårens juniorträning slut och ett härligt sommarlov har börjat. 
Sommaren inleds som vanligt med vår populära lägervecka där Niclas och Jonas 
under fyra dagar håller igång juniorerna. I år har vi delat in lägerveckan i tre 
huvudgrupper, tävlingsjuniorer, breddjuniorer och knattar/nybörjare. Det kommer också 
finnas juniorläger under veckorna 26 och 33. Mer information om läger och träning kan 
man hitta på hemsidan och juniorbloggen.  

Under sommaren är det ingen organiserad träning utan man får själv träna och spela. 
Jag hoppas därför att vi under sommaren ser fler juniorer som ”hänger på klubben”, 
hittar nya kompisar och tränar och tävlar flitigt. Ingen idrottsförening är levande utan en 
stark ungdomsverksamhet.  Höstens träning kör igång igen efter sommarlovet, exakt 
när kan man läsa i juniorkalendern på klubbens hemsida. 

Med tillönskan om en skön sommar, Bengt Lundgren 

http://www.marksgk.se/extra/pod/?action=pod_show&id=339&module_instance=1
http://www.skovdegk.se/
http://ekarnasgk.se/node/17569
http://www.onsjogk.com/sv/klubben/nyhetsarkiv/sm-2015-far-son
http://www.falkopingsgk.com/
http://www.borasgolfklubb.se/extra/pod/?action=pod_show&id=864&module_instance=1
http://vara-bjertorpgk.se/tavling/
http://www.knistad.se/golf/sm-2015/
http://www.mariestadsgk.se/sm2015.aspx
http://www.kindsgk.se/sv/tavlingar/sm-2015
http://www.lundsbrunngk.com/
http://www.lundsbrunngk.com/
http://lidkopingsgk.se/tavling-smgolf2015.aspx
http://lidkopingsgk.se/tavling-smgolf2015.aspx
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Tränarna utvecklar din golf/Niclas & Jonas 

Hemmaläger för seniorer - 20-22/7 09.00-12.00   

Vi tränar på utslag, sving, närspel och puttning. Anmälan till: jonas@sollentuagk.se 
Pris: 1 595: -. Fika ingår! 

Sänk-ditt-handicap-kurs - 17, 24, 31/8 18.00–19.00 

Vi övar grundligt på utslag, inspel och puttning. Anmälan till: jonas@sollentunagk.se 
Pris: 600: - 

Grönt kort kurs Kurs 1 7-9/7 09.00-12.00 

  Kurs 2 22-23/8 lördag 10-15 och söndag 9-12 

Nybörjarutbildning med både praktik och teori. 
Två 9-håls fadderrundor ingår på Sollentuna GK. Görs med spelare som har officiellt 
handicap (36). Anmälan till: jonas@sollentunagk.se 
Pris: 2 395: - 

 

Custom Fitting ( klubbutprovning och set makeup )  

Vår provisoriska studio på övervåningen har blivit en succé och försäljningen av 
klubbor och utrustning har ökat rejält vilket är mycket roligt. Även lektioner i studion 
med hjälp av vår svingradar har ökat och ni som vill ta lektioner bör vara ute i god tid. 
Går shopförsäljningen bra så kan vi fortsätta hålla en hög servicenivå i kansli och shop 
vilket gynnar våra medlemmar och gäster. 

Höstens golfresa till Mazagan i Marocko  

Det är hög tid att anmäla sig till resan som går av stapeln den 17-24 oktober. 
För information om resan samt anmälan så följer ni bifogad länk! 
http://www.golfplaisir.se/sollentuna 
För frågor så kontaktar ni Jonas eller Niclas på klubben. 

Juniorläger halvdag vecka 33 - 10-13/8 09.00-12.00 eller 13.00-16.00 

För er mellan 8-12 år som vill prova på golf. Mycket lek och kul i 4 dagar. 
Du väljer att vara med på förmiddagen 9-12 alternativt eftermiddagen 13-16. 
Anmälan till: jonas@sollentunagk.se 
Pris: 1 395: -. Fika ingår! 

 
Hur utvecklas Team Sollentuna 

Nu är tävlingssäsongen äntligen igång igen. Det har spelats två omgångar av Skandia 
Tour och ett antal JMI tävlingar. Glädjande är att vi har fler juniorer som tävlar i år och 
att vi har representation på alla nivåer på Skandia Tour med spel ifrån distriktsnivå till 
elitnivå. 

Vi har haft många bra placeringar och en vinst på JMI som höjdpunkt hittills. Det var 
Jonty Marshall som vann JMI-tävlingen i Vadstena med scoren 79+-69=148 Stort 
Grattis! 

Nu i veckan kommer våra elitjuniorer att vara med och hjälpa till på klubbens 
juniorläger. De kommer att hjälpa till med olika övningar och även vara med ute på 
banan och spela.  

Veckan efter Midsommar spelar vi en av årets höjdpunkter, lag-SM med förhoppning 
om att ta oss till nästa omgång. I år går tävlingen på Brollsta GK. 

Peter Alexandersson 

mailto:jonas@sollentuagk.se
mailto:jonas@sollentunagk.se
mailto:jonas@sollentunagk.se
http://www.golfplaisir.se/sollentuna
mailto:jonas@sollentunagk.se
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Team Sollentuna reser söderut 

Den 6 april var det dags för nio av Sollentunas Elitjuniorer att spendera påsklovet på 
golfläger i Spanien. Resan gick till Valle del Este Golfresort och samling på Arlanda var 
satt till kl. 04.45. Kavajerna på och alla i tid satte standarden för resten av veckan. 

 

Vi åkte nog alla med förhoppning om sol och värme, men man kan ju inte få allt. Mest 
gråa moln, kall vind och en del regn, men inget som påverkade killarnas sug efter golf. 

Väl på plats var dagarna fyllda med golf. Samling kl 8 varje morgon för uppvärmning 
och spel 18 hål. Därefter lunch och sedan träning 2 timmar mellan kl. 15-17. Innan 
middagen hanns det med ytterligare spel på den krävande banan med minst 9 hål. 
Som tränare är jag oerhört imponerad av ungdomarnas vilja att träna och att de orkar 
med en sådan intensiv golfvecka. 

 

   

 

Anläggningen uppfyllde våra förväntningar. Alltid ordning och reda samt nära till 
både övningsområden och tee. Personalen var tillmötesgående och gjorde allt för att 
våra juniorer skulle få en tillfredsställande vecka. 

Självklart kan man inte genomföra ett golfläger utan tävlingar. Följande tävlingar 
genomfördes och vinnarna var 

o Eclectic - Leo 
o Birdieligan - Jonty 

o Nattgolf - Jonty 
o Bruttoslag 1 - Andreas 

o Bruttoslag 2 - Jonty 
o Poäng - Andreas 

Vi hade också nöjet att fira Alex och Oscar som fyllde år under veckan. 
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Det kan vara tufft på läger  

De som var med på denna lyckade resa var: Alexander Rönnqvist, Gustav Adeström, 
Joshua Walcott, August Brehm, Leonard Holmlund, Andreas Wirth, Oscar Lundmyr, 
Jonty Marshall och Joel Larsson. Ledare var Niclas Björnsson och Alexandra 
Gahnström. 

Hälsningar Niclas Björnsson 

Tävlingar juli & augusti 
 

  JULI 
On 1 Onsdax – Tremannascramble 

To 2 Torsdax – Tee 59/PB 

Ti 7 Tisdax – Slag 

On 8 Onsdax – Slag 

To 9 Torsdax – Tee 59/Slag 

Fr 10 Skandia Cup gruppkval 

Lö 11 Kortbane–KM, Par 54 

Sö 12 Femslaget - Täby 

Ti 14 Tisdax – Tee 49/54/PB 

On 15 Onsdax – PB 

To 16 Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf 

   

   

   

Sö 19 Femslaget – på Sollentuna 

Ti 21 Tisdax – Slag 

On 22 Onsdax – Slag 

To 23 Torsdax – Tee 59/PB 

Fr 24 Femslaget – på Arninge 

Sö 26 Flaggtävling 

Ti 28 Tisdax – Greensome 

On 29 Onsdax – Irish greensome 

To 30 Torsdax – Tee 59/Slag 

 

  AUGUSTI 
Må 3 Treklövern – på Täby 

Ti 4 Tisdax – Tee 49/59/PB 

On 5 Onsdax – PB 

To 6 Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf 

Fr 7 Seniorresa – Enköping 

Lö 8 KM Herrar/Damer - Kval 

Lö 8 KM H21, H30, H45, D21, D22 

Sö 9 KM Herrar/Damer - Final 

Ti 11 KM H65/H75 – Kval & Final 

Ti 11 Tisdax – tvåmannascramble 

On 12 Onsdax – Slag 

To 13 Torsdax – Tee 59/PB 

Lö 15 ICA Edsbergs Kräftgolf 

Ti 18 Tisdax – Slag 

On 19 Onsdax – PB 

To 20 Torsdax – Tee 59/Slag 

Ti 25 Tisdax – Tee 49/54/PB 

On 26 Onsdax – Slag  

To 27 Torsdax – Tee 62/59/Slaggolf 

Sö 30 
Cervera Trophy – Äkta 

Makar/Sambos/FS 
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Damsektionen 

Säsongen startade med traditionsenlig Vårträff då vi spelade Irish Rumble och åt en härlig 
middag tillsammans.  

Resultat Vårträffen  

1. 74 poäng - Annette Backteman, Monica Björkman, Birgit Dahlqvist & Gunvor Andersson 
2. 73 poäng – Kicki Eskils, Mia Holm & Millan Pettersson-Granath 
3. 72 poäng – Gunilla Gullberg, Karin Helander, Mona Fridell och Annika Hellewell     

 
Order of Merit pågår enligt planerna med många deltagare på förmiddagen och allt fler på 
eftermiddagarna. Just nu ser ställningen i toppen ut så här: 

 Placering 12/6 Namn Total 

1 Gunilla Andersson 44,0 

2 Karin Helander 29,0 

3 Blanca Frostig 28,5 

4 Mona Granholm 22,0 

5 Ingrid Rolfsson 20,0 

6 Marie-Louise Werner 16,0 

7 Camilla Pettersson-Granath 13,0 

8 Tina Larsson 10,5 

9 Inger Lindström 10,0 

10 Katarina Fahlander 10,0 

För övrigt har vi i år en "ny" tävling - Running Eclectic. Alla ni som har anmält er - glöm inte 
att uppdatera er score efter hand som ni förbättrar den! 
Kommande damtävlingar som ni inte får missa!! 

 Sommarsolståndet 17 juni – massor av fina priser! (bidrag till prisbordet mottages 
tacksamt!) 

 Damernas Tjuv 27 juni - bjud upp en herre och spela greensome  

 Onsdax 3-mannascramble 1 juli - kul och lättsam tävling i lottade lag 

 Flaggtävling 26 juli - du spelar så länge man har slag kvar. När slagen är slut sätter du ner 

din flagga - vinner gör den som sätter ner sin flagga sist. 
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Claes Nilsson ser tillbaka på första delen av sin golfkarriär 

Claes Nilsson heter jag och tanken var att skriva en artikel till Sollentunas medlemmar om 
min relation till Sollentuna GK innefattande både banan och klubben. Skrivandet växte till att 
beröra hela min ”golfkarriär” och alla de möten med människor som den inneburit. Delar av 
det vill jag dela med mig till er. Det har varit väldigt roligt att se tillbaka och minnas men 
också se hur bra man en gång var på att spela denna förunderliga sport….eller sällskaps 
spel.  Jag önskar er mycket nöje. 

Jag och har varit Er bankommittéordförande sedan 2006 ett åtagande som inneburit att jag 
med bankommittén och greenkeepern ansvarat för golfbanefrågor som varit aktuella under 
dessa år. Skulle först vilja tacka er alla för att jag fått privilegiet att ansvara för dessa frågor. 
Jag har ett unikt förhållande till just Sollentuna GK och golfen generellt. Efter att ha läst 
boken om ”Hundraåringen som försvann” har jag insett att det finns en viss likhet med 
bokens röda tråd och min relation till just golf och SoGK. Om vi även lägger till ”I huvudet på 
en gammal gubbe” (film av H Alfredsson och T Danielsson) och en släng av ”Den siste 
Mohikanen” (lite långsökt kanske) kan vi nog få ihop ”min story” med golfen och Sollentuna 
GK ganska bra. 

Skillinge  
Jag flyttade till Rotebro 1964 med mina föräldrar som var aktiva friluftsmänniskor. Vi gjorde 
skidutflykter ute på Skillinges marker. Det grillades korv i Lillskogen vid elljusspåret och uppe 
på Ältet, (backen mot Viby upp från 12:ans tee), åkte vi skidor utför. Vi byggde kojor runt i 
skogarna där banan nu ligger. I slutet av 60-talet, kan ha varit 1966-67, arrangerade Rotebro 
IS målgången av en etapp av 10-milaorienteringen. Den låg mellan stora tallen och 9:ans 
green. Löparna kom springande över ängarna från elljusspåret via dagens 6-hålsbana och 
över 8:an och 9:ans fairway uppför backen och in i mål där 9:ans green ligger idag.  
Innan banan var byggd (69/70) hade vi hunnit med att både fiska gädda i ån och i de 
nybyggda dammarna och dessutom åkt skridskor där under vintertid.           

Hur det hela började 
Golf var ingen vanlig sport på 60-talet. Familjen Mathiesen, med pojkarna Peter och Jens 
flyttade hem från USA där de bott under ett par år och hade då med sig golfklubbor när de 
återvände till Sverige. Peter Mathiesen och Mårten Runow anlade sommaren 1969 en 9-
hålsbana på allmänningen bakom Gillbo skola där vi brukade spela fotboll. Efter att provat på 
att slå var man fast. Klubbor var inte lätt att hitta då det inte fanns i vanliga sportaffärer utan 
endast gick att köpa i vissa affärer inne i Stockholms City. En järn 5:a inhandlades på PUB:s 
sporthörna vid Hötorget för 42 kr, ”King Craft” var märket. En järn 9:a, Mac Gergor, för 51: - 
köpte jag på Åhléns sportavdelning. En ledande affär för golfklubbor då var NK där Erik af 
Edholm var ansvarig, återkommer till det senare. 

Mårten Runow har i sin personliga presentation beskrivit denna tid som sin ”lyckligaste 
period i livet”. Jag kan bara hålla med. Vi lirade från morgon till kväll. Tyvärr blev banan lite 
för kreativ då ett hål gick från gräsplanen utanför Gillboskolans matsal som i ett dog-leg runt 
gymnastiksalen….utom för Mårten som slog över gymnastiksalen. Vi använde inte alltid 

”fore-caddies” och Mårtens skicklighet med klubban var vid denna tid inte fullt utvecklad. Man 
kan inte bara skylla på Mårten att banan fick ”läggas ner” men att ha hål runt Tomteberget 
nära radhus och att ha en green på andra sidan Holmbodavägen som trafikerades av både 
bilar och bussar var inte helt genomtänkt och det var därför de skrev i Lokaltidningen om 
”GOLFTERRORISTERNA I ROTEBRO”.  
 
1970 hade ett helt nytt gäng anlagt en bana på gräsplanen nere i Gillberga. Det var B Collert, 
P Eriksson, B Jepsson, D Grönnå och M Fungdal. Den första banan var av parkkaraktär med 
närliggande bebyggelse och den andra banan liknade mer en linksbana med närliggande  
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bebyggelse. Det där med bebyggelse blev även här ett problem och även denna bana fick 
läggas ner men då hade vi börjat se SoGK ta form. 

Stenplockare på SoGK 
Vi hade fått höra att golfbanan behövde handkraft med att rensa sten och att man också 
kunde tjäna lite pengar på det. Hos Knut Ekberg, som var headpro på Sollentuna GK, fick 
man ca 1:25 kr i timmen för jobbet. Kommungubben som var ansvarig för stenplockningen 
gav 1 kr mer i timmen så det var bara att sätta igång. Efter att ha varit med och rensat 
området som går från enarna på 1:ans tee 49 och backen ner kom kommungubbe nr 2 ut 
och frågade vad man hette och hur gammal man var? 

o 11 år bara! 
o Fan,…banarbetare, du måste vara 13 år! 

Efter två dagars slit fick man sparken. Tuff start på jobbkarriären då alla kompisar fick vara 
kvar och jag fick gå hem. Efter att jag nu varit banchef/bankommitténs ordförande i åtta år 
känns det som att jag fått en vis revansch och upprättelse. 

Lilla invigningen 
Den 7 augusti 1971 invigdes de första nio hålen (1-9) av vår headpro Knut Ekberg, 
ordförande Alfred Berglund, arkitekt Nils Sköld och en person från Stockholms Golfförbund.  
Alfred Berglund luftmissade två gånger innan han fick iväg bollen Att han senare på hål tre 
på Knuts uppmaning går runt vattenhindret och droppar så att de kan ”komma vidare” var om 
man känner Knut ett mycket ovanligt beslut av honom eftersom han alltid spelade efter 
regelboken eller åtminstone hans tolkning av den. Alfred Berglund slog ner tre bollar i 
dammen vid 3:ans green vid invigningsronden!!!! Vi var ca 30 personer som följde spelarna 
runt de ”nya hålen”.  

Stora invigningen 
Den 16 september 1972 invigdes hela banan av Prins Bertil. Även denna gång med Alfred 
Berglund i hedersbollen samt Henric Nyrén och Erik Adelswärd,som jag gick caddie åt. 
Prinsen var vid det här tillfället tillförordnad regent då dåvarande kungen var på statsbesök. 
Till saken hör att man under spelets gång fått kännedom om ett pågående kapardrama på 
Bulltofta. På 17:e tee (nuvarande 8:an) frågar man Prinsen om han vill avbryta spelet, men 
Prinsen valde att spela klart rundan. Något som ändrades efter rundan var de out-of-bounds 
pinnar som var uppsatta mellan nuvarande 1:an och 9:an innan backen och pinnar mellan 
hål 10 och 15.  ”Man skall inte ha out-of-bounds inne på spelfältet” sa Prinsen. Dagen efter 
var pinnarna borta!! 

Klubbens första hole-in-one  
Klubbens första hole-in-one gjordes av Anders Berglund, dåvarande ordförandes son, på hål 
5. Själv var jag på 3:ans tee och kunde höra Anders jubla över ”miraklet”. Jag kommer ihåg 
att jag gick caddie till någon spelare, för så gjorde ”alla” eller i alla fall många av oss juniorer.  

Caddie-perioden 
Som jag skrev så gick ”alla” juniorer caddie. Det var kanske lite i överkant men vi var många 
som gjorde det bl a för att som junior fick man inte spela på helgerna före kl. 13.00 så man 
hann med att gå caddie först innan man själv kunde spela. Caddie gick man inte för att tjäna 
pengar även om man kunde få en boll i ”papper” för jobbet, utan för att det var kul och  
lärorikt. Själv gick jag åt alla som ville ha en caddie bl.a Sixten ”Sigge” Larsson, en ”skön 
snubbe” som Sixten själv skulle beskriva sig. En rolig och lättspelad runda kunde förväntas  
 
då Sigge hade en grym humor. Ett härligt minne med Sixten var när vi åkte på samma 
golfresa till Almerimar. Stackars Sixten höll på att ”drunkna” i ett badkar pga skrattanfall efter  
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en golfrunda. Det glömmer jag aldrig. Janne Stockhaus gick ofta caddie åt Thomas 
Bergström för de var grannar i Helenelund. 
En annan spelare som jag gått caddie åt är Ebba Lagergren, en kortslående kedjerökande 
dam med skinn på näsan. Hon satt med i SoGKs damkommittés styrelse och Stockholms 
Golfförbund. Hon var en av initiativtagarna till det välkända ”Gröna kortet” golfarnas ”körkort”.  
Jag har även ”caddat” Ragnar Ahlbom, Jan Åke Östlund, Kjell Larsson, Claes Ternheim och 
många, många fler. 

En annan profil, Ante Baburin, har jag gått mycket caddie åt. 1971 kom han insladdande på 
parkeringen vid Knuttes shop i en mörkgrå Volvo 142. Han hade köpt klubbor på Uno Fors 
Golfshop, ett halvset av märket Slazenger modell Jack Nicklaus Champion. Så nu skulle det 
tränas. Han var på golfklubben nästan lika ofta som jag.  Ante var 22 år och spelade 
egentligen fotboll men ändå inte. Han hade hängt med som tolk åt en kille från Finland som 
skulle spela fotboll och till slut blev han trött på att stå bredvid och kunde lika gärna ”springa 
med och sparka lite”. Han gjorde det så bra att han tog en tröja i laget. 
Men nu var det golf som gällde. En flygande höger armbåge och en rejäl ögla på swingen 
fick bollen att starta mycket till vänster med en rejäl högerskruv s.k. ”jätte-slice”. Min uppgift 
var att hålla koll på armbågen och bollen. Det var så mitt swingintresse började. Att kunna 
slå till bollen på så olika sätt. Intressant!! Ett par år senare blev den här spelaren riktigt bra 
och spelade som ankare i vårt elit-lag och senare även i landslaget.Vad jag inte har lärt mig 
av Ante Baburin om golfen och livet är inte värt att veta!!!!!  

Under perioden 1972 fram till 1977 var jag med som caddie i Sollentunas elitlag. Jag tror att 
jag under dessa år besökte alla Stockholms banor, vilket lönade sig då jag själv senare 
spelade i elitlaget med spel på några av dessa banor. 

Juniortiden 
Som junior spelade man jämt, alla dagar i veckan, hela året runt, det var inte konstigt att hcp 
sjönk ganska snabbt: 1971 - under hösten blir jag medlem i Sollentuna GK, man tränar 
mycket för att nå officiellt hcp som för herrar var 30 (och 36 för damer.)   

9/5 -72 29 hcp 
14/6 -72 24 hcp 
24/8 -72 22 hcp 
2/9 -72 19 hcp 

10/6 -73 15 hcp 
12/9 -73 10 hcp 
26/8 -74 8 hcp 
9/9 -74 7 hcp 

30/9 -74 5 hcp 
5/6 -75 4 hcp 

Knuts fru Inga-Lill Ekberg skötte alla hcp-förändringar och skrev ut nya hcp-kort till oss 
och som ni ser var det inga ”löjliga” decimalsänkningar på den tiden. 

Med den sista sänkningen till hcp 4 fick jag vara med och spela Junior-SM i Uppsala 
1975 , Falsterbo 1976 , Lyckorna 1977 , Isaberg 1978 , Sollentuna 1979 (311 slag), 
och avslutningsvis på Växjö 1980 . Jag spelade Junior-SM sex gånger utan större 
framgång, men det var alltid lika roligt att träffa golfkompisar ute i landet.  

Juniorkommittén 
1975 värvades jag in i juniorkommittén för första gången och satt där som klubbens 
första juniorrepresentant fram till 1981. 

George Deverell / Richard Hutton 
Sommaren 1973 var det juniorläger på Djursholms GK. Alla Stockholmsklubbar 
skickade två juniorer från sina klubbar för att träna hos George Deverell och Richard 
Hutton som var tränare på Djursholm. Träningen i alla ära, men det var mötena med de 
andra juniorena som jag minns bäst. Där träffade jag t ex Jens Lindh DrGK och Sanna 
Skeppstedt LGK som jag fortfarande har kontakt med.   
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John Jacobs 
I slutet av maj 1976 och 1977 kallade Gösta Ignell, som var ansvarig för  
juniorlandslaget, in lovande juniorer i Sverige till träning med John Jacobs. Första 
träningstillfället var i Eskilstuna och det andra på Drottningholm. Jag fick förmånen att 
vara med vid dessa tillfällen och har även haft nöjet att träffa John ytterligare en gång i 
samband med att jag jobbade för Dunlop/Maxfli i Sverige. Vi åt några middagar med 
John vilket var mycket trevligt. John har spelat Ryder Cup en gång och var Ryder Cup 
kapten 1979 och 1981 så det fanns mycket att prata om. 

Seve Ballesteros 
1977 skulle kvalet till Scandinavian Enterprise Open spelas på Viksjö golfklubb men 
pga ett otroligt regnande flyttades kvalet till SoGK.  Jag skulle gå caddie till en spelare 
vid namn Cregg Carson som kvalade in till huvudtävlingen på DrGK. När jag kom till 
banan hade Cregg redan ordnat en caddie och jag fick frågan om jag ville gå caddie till 
svenska spelaren Hans Hedjersson. Efter att ha funderat en stund bestämde jag mig 
för att ställa upp som caddie för honom. Hans hade ett rykte att inte vara den mest 
sympatiska spelaren. Han var en bra golfspelare men gnällig, vilket han bekräftade 
under de två dagarna jag ”caddade”  åt honom. Ryktet sa ” Hans är den enda 
spelaren som kan få ett dåligt läge på tee efter han peggat upp”. Jag kan med 

bestämdhet säga att det stämde.  

Hans spelkamrater var Seve Ballesteros och Lon Hinkle, vilket var enormt kul att följa. 
Två saker kommer jag ihåg som var lite extra. När Seve lägger ner sin boll och ska 
putta klart på hål nio går Lon Hinkle fram till Seve och säger ”det är andra gången jag 
ser att du gör så där”. Amerikanen menade att Seve inte la tillbaka bollen på sitt 
ursprungliga läge utan la bollen vid sidan av myntet. Till saken hör att vissa av 
greenerna var så dåliga att man var ”tvungen”, om man inte ville att bollen skulle ligga i 
en grop lägga bollen på sidan om myntet. Alla gjorde det. Efter att han hålat ut springer 
Seve ikapp amerikanen och frågar vad han menar. Lon Hinkle upprepar då vad han 
sagt. Följande utspelar sig då på 10:ans fairway:  

 Lon Hinkle går upp till Hans och säger: 
”De där spanjorerna får man hålla koll på, de bara fuskar.” 
Hans svarar. ”Ja, spanjorer fuskar och det måste man hålla koll på.”  
När Lon Hinkle går iväg går Seve upp till Hans och säger:  
”Alla amerikaner är ute efter oss européer. Vi måste hålla ihop.”  
”Ja, vi européer måste hålla ihop” svarar Hans. 

Det här låg långt ovanför Hans ”huvud” och han var inte alls intresserad av deras fajt.  
 
Något som inte var så kul var att vi blev träffade av blixten på 14:e fairway . När 
molnen kom satt Lon Hinkle själv på huk mitt på fairway. Seve som stod med sin 
caddie fick blixten på sig utmed benet. Jag stod med paraplyet och skyddade Hans 
klubbor, inte helt smart då ”Foxframe” paraplyet hade metallspröt och själv bar jag skor 
med spikar. Paraplyet flög 3 m och det blev helt ljust över klubborna. Blixten gick 
genom kroppen ut genom paraplyet. Sirenen tjöt och vi sprang som galningar in till 
klubbhuset. Dagen efter spelades ronden klar och Hans missade kvalet med två slag 
efter att han slagit en boll out på hål 18. 
        

Seniortiden - Sollentunas Elitlag 
Jag fick spela i Sollentunas elitlag första gången i Stockholmsserien 1977 på 
Björkhagens GK. En smal 9-hålsbana. Jag vann två matcher men förlorade mot Per- 
Arne Brostedt från Viksjö med 1/0. Därefter har jag representerat Sollentuna GK i 
seriespelet vid många tillfällen. Ofta i foursome med Mats Fungdal. Några minnesvärda 
ögonblick var bl.a. i Kristianstad när Anders Forsbrand höll på att sänka sitt andra slag  
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på ett par fem och i Västerås 1980 när Mats och jag spelade foursome mot Linköpings 
Bob Bäckstedt & Christer Kinell och från Falkenberg GK Olle Dahlgren och jag tror 
Mikael Örtengren. Alla i bollen hade  landslags- och proffserfarenhet utom Mats och 
jag. Vi sköt 72-slag och var bäst i bollen. Ruggigt kul att spela men tyvärr åkte vi ur 
Serie 1 med ett slag den gången. I Sollentunas Elitlag spelade jag fram t.o.m. 1985. 

Golf på heltid 
Hösten 1980 fick golfen en helt ny betydelse för mig. Jag började arbeta på NKs 
golfavdelning bl. a. tillsammans med Peter Hansson och Anne Brorsson båda med sina 
juniorrötter i SoGK.  ”Mr NK-Golf” Erik af Edholm hade värvats över till Hans 
Hedjerssons butik på Vallhallavägen, ”Master Golf”, och NK behövde ny personal på 
sin golfavdelning. Peter sa till mig att kontakta NKs personalansvariga, Laila Kjellén. 
Tisdag den 26 aug träffade jag Laila och en vecka senare den 1 september 1980 
började jag min anställning på NK:s golfavdelning. På NK stannade jag till januari 1986. 

Bankommitté ordförande i SoGK 
Som sagt, jag är bara en i raden av många duktiga medlemmar som varit med och 
format vår bana och min intention har varit att se banan som Nils Sköld en gång ritade 
den och behålla dess ursprungliga idé. Här är en snabbgenomgång och min 
minnesbild av de som varit bankommitténs ordförande: 

Bo Björkman 1969 – 1973 
Bo jobbade på kommunen och var kontaktperson mellan golfklubben och banarbetarna 
som också var anställda av kommunen. Bo spelade inte golf men genom uppdraget 
med SoGK började han spela. Han har bl.a. varit mycket behjälplig i frågor gällande 
vattendomen för klubben.     

Under denna tid uppmanade man klubbmedlemmar att plocka med växter från sina 
trädgårdar för att berika den mycket öppna banan. Det sattes bl.a. krusbärsbuskar och 
vinbärsbuskar mellan tee och green på hål två. Det som finns kvar av denna ”odling” är 
vallen mot Stäketvägen. Det är därför det är så olika växter utmed denna vall.   

Roland Källs 1974 – 1975 

Roland jobbade också på kommunen som stadsarkitekt och ansvarade väldigt bra för 
frågorna mot kommunen. Banarbetarna jobbade på golfbanan under sommaren och i 
Väsjöbacken på vintern. 

Carl Borgenstierna 1976 – 1979 

En duktig golfare skolad i Uppsala med 9 i hcp, Carl såg till att vår första 
fairwaybevattning installerades. Han lät bygga om 8:ans fairwaybunker som i folkmun 
döptes till ”Borgenstiernas Memorial”. Det var en rektangulär bunker med väldigt 
skarpa kanter rakt ner. Den görs senare om av Åke Fredriksson under hans tid som 
banchef. 

Arne Gustavsson 1984 – 1996 

Arne hade en plan för SoGK. Tillsammans med golfarkitekten Donald Freem från USA 
tog han fram en generalplan som Arne sedan arbetade efter. Arne såg till att det 
planterades 100-tals träd på banan och byggde samtidigt om en del dammar, Arne var 
extremt noggrann och passionerad i sitt uppdrag. Han finansierade bl.a sprängningen 
och igenläggningen av diket utmed 2:an med egna pengar och sponsorer. 

Åke Fredriksson1997 - 2003 

Nya idéer om bunkrar. Greenbunkrarna byggs om till sk ”pott-bunkers”, bunkersidor av 
gräs och endast med sand i botten. Dammen framför 17:e green grävs ut också och 
stenbron på hål 16 anläggs. 
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Per Djerf 2004 – 2005 

Anlägger bl.a. ny putting-green över gravfältet utanför rotundan på klubbhuset och en 
ny green på hål två. 

Claes Nilsson 2006 – 2015 

Vad som påverkat banan mest under min tid som banchef är framför allt anläggande av 
den arbetsväg som möjliggjort arbete under de mer ”kladdiga” perioderna. Det har 
inneburit att slitaget som annars gjordes på fairways och ruffar minimerats. En annan 
käpphäst för mig har varit säkerheten. Reducering av ruffytor mellan fairways har ökat 
både speltempot och säkerhet. Det höga nätet utmed rangen och hål 10 har också 
bidragit till ökad säkerhet.. 

Vill också passa på att tacka mina kommittémedarbetare Eila Sandström, Fredrik 
Söderström, Roger Lindgren och greenkeeper Tomas Öman med mannar. Det har varit 
ett stort nöje att få samarbeta med Er i de allra viktigaste frågorna på en golfklubb 
nämligen banfrågorna. 
 
Ett stort Tack till alla medlemmar och jag hoppas att ni får en härlig och välspelande 
golfsommar. 

Till sist en hälsning från Bengt Börjesson, ett tidsdokument över Sollentuna GK i form 
av ett scratchmöte mellan Thomas Bergström och Ante Baburin.       

https://www.youtube.com/watch?v=12uHCdcKymM 

Claes Nilsson, 
medlem i SoGK sedan 1971 och avgående bankommittéordförande 
 
PS. Denna video finns att köpa i receptionen. DS. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=12uHCdcKymM

