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Ordförande har ordet
Jaha, så var det höst igen och säsongen börjar kännas ändlig i takt med att dagarna
blir kortare. En lördag i mitten av september kan vi få runt lite under 200 spelare. Det
blir många om budet och tiderna tar slut. Kanske tänker du på tillgängligheten som du
gärna vill skulle vara bättre? I och för sig kommer en fin lördag i september alltid att
vara knökfull. Men vi i styrelsen då, vad tänker vi på? Jo, vi tänker mycket på
tillgängligheten och hur bra den är och egentligen kan bli? Borde bli?
Ja men, vad gör styrelsen då?
Inför 2015 genomfördes ändringar i tävlingsprogrammet som lett fram till en minskning
av tävlingstider på helger med ca 10 %. Ingen stor ytterligare förändring planeras 2016
men vi fortsätter att se över balansen mellan tävling och övrigt spel.
Inför 2016 kommer vi att ta ett förnyat grepp kring greenfeespel. Det spelas över 6 000
greenfeeronder på Sollentuna och detta genererar 1,8 MSEK till klubben, eller ca 1 700
SEK per seniormedlem. Goda pengar men det tär naturligtvis på tillgängligheten för
medlemmar. Styrelsen vill av tillgänglighetsskäl försöka höja snittgreenfeen. Idag är
den klart under 300 SEK (!), i och för sig påverkad av juniorgreenfee. Med tanke på en
produktionskostnad på minst detta belopp så får jag känslan av att vi snarast sponsrar
greenfeegästerna. Så kan vi naturligtvis inte ha det. Målet 2016 måste vara färre
greenfeeronder men till en total intäkt i linje med vad vi tar in idag. Vi har en fin
anläggning som dessutom är geografiskt mycket tillgänglig. Golf på Sollentuna måste
få kosta.
Företagen ger oss ca 700 SEK per medlem i tillskott. Företagsmarknaden är dock
nyckfull och under stark prispress. Dessutom är företagsförsäljningen resurskrävande.
Vi är därför återhållsamma med att göra några större satsningar mot företagen.
Den stora frågan som vi diskuterar är hur många medlemmar vi ska vara i framtiden.
Att minska medlemsantalet med till exempel 100 personer skulle medföra en höjning
av avgiften med ca 600 SEK per medlem.
Sammanfattningsvis så skulle alltså en betydligt högre tillgänglighet kunna erbjudas
medlemmarna för en ökad avgift på seniorer med 1 500 – 2 000 SEK. Färre golfare på
anläggningen påverkar tyvärr också övriga intäkter negativt. Och kanske möjligheterna
till framgångsrik nyrekrytering.
Kalkylen är verkligen inte enkel och vi får se hur dessa resonemang kan få avtryck i
kommande budget. Även om styrelsen känner höga krav och förväntningar på att öka
tillgängligheten för medlemmar så är det dock inte realistiskt med höjningar av avgiften
på denna nivå. Inte heller i ett skede då vi har flera intressanta investerings- och
utvecklingsprojekt som vi vill driva.
Ett större arbete har inletts med att dokumentera alla idéer kring hur vi ska utveckla
banan. Vi kommer att återkomma till er framöver för en dialog om vad ni tycker att
klubben ska prioritera. Jag är väldigt glad över detta arbete och övertygad om att den
idébank som vi bygger upp kommer att trigga till ännu mer tankar och idéer.
En av de åtgärder som finns med i detta dokument är fortsatt gallring av träd och
buskar. I årets inventering har ett stort antal träd och buskar markerats med orange
färg. Inga beslut är fattade om hur mycket vi gallrar och vi diskuterar självfallet också
möjligheten att ersätta träd som vi tvingas ta bort men som fyllt ett syfte. Du kan läsa
mer om detta i separat artikel från BK.
I år räknar vi med att shopen slår ännu ett nytt rekord i försäljning, väl över 1,7 MSEK.
Det är mycket glädjande att så många har upptäckt fördelarna med att handla i sin
egen butik. En butik där priserna väl matchar konkurrenterna men med en personlig
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och mycket kvalificerad service. Glöm inte att registrera dina inköp på ditt golfid så är
du också berättigad till bonus i slutet av året. Och tänk på att en presentcheck i shopen
kan vara den bästa present eller julklapp du kan ge en golfare.
Till sist, glöm inte LAGA1. Den enkla idén är att alla spelare lagar ett nedslagsmärke
på varje green, oavsett om det är ditt eget. Alla kan enkelt bidra till höjd kvalitet på
banan och så slipper vi greener som ser ut som de fått vattkoppor. Det senaste varvet
tycker jag det blivit lite sämre igen. Titta efter nästa gång du spelar och se vad du
tycker själv.
Jag tänker på LAGA1 som en lokal regel. Fråga i shopen så hjälper de dig att fixa en
bra greenlagare om du skulle sakna en.
Roger Lindgren, ordförande

Förändringar i styrelsen
Styrelsen har beslutat om två ansvarsförändringar inom styrelsen. Den första är att
Bertil Sköld tar över rollen som sekreterare i styrelsen. Jag och Bertil har diskuterat hur
denna roll kan utvecklas. Det finns flera saker vi vill uppnå som framförallt ska resultera
i att effektivisera styrelsearbetet. Lyckas vi med detta så hoppas vi också kunna locka
fler medlemmar att kandidera till framtida styrelseuppdrag. Med denna förändring följer
att Bertil minskar på andra åtaganden i klubben och att Janne Andersson tar över som
vice ordförande efter Bertil.

KM Damer och Herrar
KM Damer lockade bara fyra startande som fullföljde alla tre ronderna. Var är alla
damer när det är dags för KM! Alla damer med hcp 15,0 eller lägre borde vara
kandidater att spela KM. Det skulle bli 51 damer i KM.
Klubbmästarinna blev Sofie Börjesson ett slag för Sarah Schylander och ytterligare sex
slag före Mimmie Dymling på tredje plats.

Mimmie Dymling(3), Sofie Börjesson(1), Sarah
Schylander(2)

Pontus Kjell(3), Jack Alexandersson(1), Nicklas
Bergström(2)

KM Herrar vanns på sista hålet av Jack Alexandersson efter en tredje runda där
ledningen skiftade ett antal gånger. Nicklas Bergström slutade tvåa ett slag efter och
Pontus Kjell blev trea. Jack som under året fyllt 17 år är den yngste klubbmästare som
vi haft på Sollentuna GK tillsammans med Magnus Billing som vann 1985.
Men även på herrsidan är KM väl tunt vad gäller antal startande. Alla herrar med hcp
10,0 eller lägre borde vara kandidater att delta. Det skulle bli 229 herrar i KM.
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Jens Fahrbring spurtar mot Europatouren

Jens Fahrbring, klubbens klart lysande golfstjärna, ser vi inte så mycket av på klubben
just nu. Det beror på att han spelar många tävlingar på Challenge Tour för att
förhoppningsvis klara av att kvalificera sig för European Tour 2016. Jag har lånat
texten nedan från golf.se idag 13/9.
”När Challengetouren gjorde sitt årliga stopp Kazakstan slutade tre svenskar bland de
tio bästa. Jens Fahrbring blev delad trea och är mer eller mindre klar för Europatouren.
Challengetouren har traditionellt en av sina största tävlingar i Kazakstan. Tävlingens
stora prispengar gör att den brukar ha stor betydelse för vilka spelare som vid
säsongens slut får avancera till Europatouren. Till exempel vann Johan Carlsson här
för två år sedan och det säkrade hans plats på "den stora" touren.
Den här veckan blev det ingen seger men väl tre svenskar bland de åtta bästa. Bäst
var Jens Fahrbring som delade tredje plats. Han var även den svensk som låg bäst till
på rankingen innan veckans tävling. Han bör nu vara mer eller mindre klar för
Europatouren nästa säsong. Han är fyra på rankingen och har redan spelat in närmare
80 000 Euro. Något som förra året räckte för att komma bland de 15 som avancerar.”
Jens har sedan han blev proffs 2008 långsamt arbetat sig mot Europatouren via
Challenge Tour och höstkval i södra Europa. Som synes är han nu definitivt på rätt
väg. Vi önskar honom naturligtvis lycka till men som vanligt i golf gäller att inget är klart
förrän sista putten är slagen. Jens år före tävlingen i Kazakstan finns väl beskrivet på
golfdata.se där jag lånat följande den 13/9.
”Jens Fahrbring har i år spelat 16 tävlingar. Han har klarat 11 kval och på dessa 16
starter har det blivit 2 topp-10-placeringar. Jens har vunnit en tävling: D+D REAL
CZECH CHALLENGE. Han har i år en snittscore om 71,02 efter att ha slagit 3 835 slag
på 54 ronder. Jens har på de senaste starterna placeringarna 12-21-12-MC-12 varav
senaste starten var Rolex Trophy. Han har i år som bästa score noterat 66 (-6) i D+D
REAL CZECH CHALLENGE på Golf & Spa Kunetická Hora. 28 av årets 54 ronder har
varit under par. Vid 20 tillfällen har det noterats scorer på under 70 slag men också vid
3 tillfällen minst 75 slag.”
Bertil Sköld

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

Sida |4

Skillingetrycket september 2015
Klubbchefen informerar
Är det fler än jag som inte riktigt förstått att vi redan är i mitten av september!?
Fantastisk månad, men vad gör den här redan nu? Är sommaren slut? Fast det är klart,
bjuder den som idag på temperaturer över 20 grader så känns det helt okej!
Backar bandet något och konstaterar att vi haft en fartfylld och intensiv augustimånad.
Flitigt spelande av såväl medlemmar som gäster, men även ett par större event för
företag som vi haft nöjet att arrangera.
Det är denna härliga mix av aktiviteter som förgyller vår vardag, okej, vissa dagar är
tuffare än andra, men oavsett om det gäller en tävling, medlemsspel, greenfee eller en
företagsgolf så speglar det vår planering och budgetering av verksamheten.
Jag är så stolt över den gemenskap och glädje som gäller på klubben, det sprider sig
och på så sätt får vi det även lättare att rekrytera nya medlemmar som söker sig till en
hemmaklubb med den rätta klubbkänslan! Tillsammans gör vi SoGK till den familjära
medlemsklubb vi är.

Vi har sedan juli hälsat drygt 30 nya medlemmar välkomna till oss, men har fortfarande
ett antal platser kvar att fylla. Söker grannen, kollegan eller någon i din
bekantskapskrets ny hemmaklubb så är de välkomna att höra av sig så hjälper vi gärna
till.
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka för allt stöd, men även den
värme ni på olika sätt skänker mig och min familj och då framförallt
min kära svåger Hempa.
Blodförgiftningen var nära att ta hans liv, men som den kämpe han
är övervann han den, men priset var högt! Hempa kämpar idag med
sin rehabilitering efter att han tvingats amputera både händer och
underben. Fortsätt kämpa Hempa & syster Madde! Ni saknas hos
oss varje dag här på klubben!
Caroline Holmblad, klubbchef
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Elitlaget 2015
Det har varit ett år med både nervösa och glädjande stunder för Elitlaget.
Vi börjar med årets stora lagtävling.
Elitserien, Lag-SM
Jag har många gånger tidigare nämnt att SoGK är den klubb som har flest antal år i
högsta serien av alla. Tänk SHL i hockey eller Allsvenskan i fotboll, det är där vi är.
Detta är något som vi alla medlemmar i Sollentuna ska vara mycket stolta över.
Och jag kan med glädje berätta att jag kommer fortsätta med det eftersom vi efter årets
vecka på Barsebäck GCC fortfarande är där. Det var dock med en väldigt liten
marginal som vi höll oss kvar.
Efter första dagen såg det väldigt ljust ut.
Vi hade en topplacering och känslan var
bra. Men golf är golf och vi hade bara
börjat. Veckan gick och vi tappade
placering efter placering. Det började
kännas i magen. Inför sista dagen
krävdes det bra golf från alla inblandade.
Att som coach springa runt mellan fyra
bollar är konditionskrävande men helt
klart värt det.

Efter ömma ben och många tittar på leaderboarden, där vi hoppade upp och ned runt
strecket mest hela dagen, så slog Jens Fahrbring den sista putten för Sollentuna
denna vecka.
Vi hade inte mer än ett par slag till godo och med tanke på att de lag som jagade oss
fortfarande var ute på banan så kunde allt hända. Men efter en nervös lunch kunde vi
konstatera att kontraktet i högsta serien inför nästa säsong var säkrat och vi kunde
nöjda åka hemåt.
Samtliga spelare, caddies, åskådare och fans på hemmaplan som var med under
veckan ska ha ett stort tack.

Stockholmsserien
Stockholmsserien har spelats under fyra tillfällen under säsongen så kan jag med stor
glädje berätta att Sollentuna GK sopade banan med motståndarna och vi är återigen i
högsta serien. Vi har gjort en resa från segrare av Div.1 till att ha spelat oss ner till
Div.3 och tillbaka till Div.1 på 5 år. Om statistiken är rätt så borde vi vinna Div.1 nästa
år. Självklart är detta vårt mål. Vi är bäst i Stockholm.
Vid tangenterna Gustaf Swedén
Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995
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Tränarna utvecklar din golf
Custom fitting
Vi hjälper dig att anpassa utrustningen till just din
fysiska förmåga, sving och spel. Oavsett
handicap så brukar denna utprovning leda till
lägre scorer. På SoGK testar vi utrustningen i vår
svingstudio med hjälp av Trackman och
flightscope (Dopplerradar). Dessa instrument ger
hög precision i mätningarna och hjälper oss i
utprovning av utrustning. Pris: 500: Utrustningsservice
Vi hjälper dig med service av din utrustning! Greppbyte samt loftoch lieändringar. Vi har en massa olika grepp i olika storlekar och
färger. Ett fräscht grepp får klubban att kännas som NY!
Lämna in klubborna i shopen så har du nya grepp inom ett par
dagar! Pris från 65: -, byte per klubba 35: -

Full aktivitet i vår svingstudio
Under året har vi haft flera utbildningstillfällen i vår
nya studio i klubbhuset. Bland annat så har ett par
av våra leverantörer varit på besök och utbildat
både oss och många av våra kollegor i branschen.
Juniorerna har haft genomgång av
klubbreparationer, custom fitting och set makeup.
Med vårt perfekta läge i närheten av Stockholm
och Arlanda så möjliggörs evenemang av detta
slag vilket är bra för klubben. Många får upp ögonen för vår anläggning och det pratas
om att vi är proaktiva och drivande för utvecklingen av golfen. 26-27 juni arrangerades
av oss tillsammans med PGA Sweden Workshop med Andrew Rice.
Privatlektioner i vinter
Vi kommer att finnas i vår nya svingstudio på klubben! Den bästa tiden att lägga om
sin sving är under vinterhalvåret. Då finns det tid till teknikträning och vi både filmar
och mäter av din sving med hjälp av vår sving/bollradar. Lektionspaketen, som är
rabatterade, rekommenderar v. För att uppnå bästa resultat bör man ses ett antal
gånger. Priser: 50 min=750 kr, 5*25 min=1 700 kr, 5*50 min=3 500 kr
Gymmet TPI (Titleist Performance Institute)
Rörlighets- och styrketest (screening) - 16 olika tester görs och med resultatet som
utgångspunkt så skräddarsys ett individuellt träningsprogram. För dig som tar din golf
seriöst och vill utveckla din fysiska förmåga att svinga en golfklubba så effektivt som
möjligt
(skadeförebyggande är det också).
Bokas med Jonas Lekman på telefon 070-858 42 29 eller jonas@sollentunagk.se
Pris: 995: - eller 1 895: - inkl. uppföljning efter 6 veckor och ny screening
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Gymmet - cirkelträning
Cirkelträning i november och december.
Jonas håller i träningen som fokuserar på
smidighet, balans och styrka.
 Tisdagar: 10/11, 24/11, 1/12, 8/12,
15/12 och 22/12 (6 ggr)
 Tid: 11.00 – 11.50
 Max: 8 personer
 Pris: 600: Anmälan görs till jonas@sollentunagk.se
Facebook
Gilla Sollentuna Golfklubb på Facebook och ta del av viktig och rolig information!
Vårresan

Följ med Sollentuna GK till Grekland och Costa Navarino, 9-16 april 2016!!
Anmälan görs till www.golfplaisir.se/sollentunagk
Vid frågor går det bra att ringa till Golfplaisir 08-505 759 00
eller till Niclas 073-505 22 10 alt. Jonas 070-858 42 29

jonas@sollentunagk.se 070-858 42 29, niclas@sollentunagk.se 073-505 22 10
Hälsningar Jonas och Niclas

Kontaktuppgifter – uppmaning till dig som medlem!
Information inklusive fakturor skickas numera ut via mail, så kontrollera att din
mailadress är aktuell för samtliga familjemedlemmar. Kontrollera även att adressen
stämmer då Svenska Golfförbundet även låter meddela att de får väldigt många
tidningar i retur.
Vi hjälper dig gärna. Alternativt går du in på www.golf.se för att se om samtliga
kontaktuppgifter är aktuella.
Tack på förhand!
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Damernas Tjuv
Damernas Tjuv lockade 34 damer att bjuda upp en herre till greensome. Vädret var för
första gången under året mycket gynnsamt. Bästa resultat blev

Eva Jurell & Michael
Burman, 43 p

Carina Hellströmer &
Jimmy Nygren, 41 p

Evalena Guelli & Rasmus
Magnusson, 39 p

Publiken stortrivdes i det fina vädret efter en kall och blöt vår/försommar.

Treklövern för Senior 55+ på Täby
Fullt lag om 18 spelare kom till start på årets andra Treklövern som spelades på Täby.
Sollentunas bäste spelare blev Bernt Svensson med 38 p och Bernt hade samtidigt
dagens bästa resultat. I lagtävlingen vann hemmalaget Täby med Sollentuna på andra
och Bro-Bålsta på tredje plats.
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PAR 54 tillika korthåls-KM
PAR 54 samlade som vanligt många deltagare. Efter många efteranmälningar blev det
till slut 86 startande. Vädret var mycket gynnsamt så förutsättningarna för bra scorer
fanns.
Klubbmästare 2015 blev Gustav
Adeström på finfina 50 slag dvs.
fyra under par. Detta är det bästa
resultat som uppnåtts i denna
tävling någonsin. Ytterligare fyra
tävlande, Axel Hellström, Viktor
Forslund, Joakim Lennred och
Jack Alexandersson gick under
det magiska par 54.
Gustav, här tillsammans med
tävlingsledaren Björn Collert,vann
naturligtvis också klass A.
2014 års vinnare Jesper
Jelvin var optimistisk före
start men ..

Övriga klassvinnare och resultat nedan

Vinnare klass B
och tillika bästa
dam, Gunilla
Andersson,
58 slag

Vinnare klass C,
Lars-Olof
Andersson,
65 slag

Vinnare klass D,
Tony Porsklint,
62 slag

Vinnare klass E,
Anita Nygren,
73 slag

Vinnare i klass
F, Lena Lindroth,
74 slag

Damernas nationella seriespel division 1
Årets upplaga av seriespelet division 1 norra spelades på Leksands GK. En mycket fin
och kul bana i utkanten av Leksand.
Under fyra dagar spelades fyra fyrboll/bästboll, fyra foursomes samt åtta singlar.
Sollentunas tjejer gjorde en bra insats och slutade på en 5:e plats av totalt 9 lag.
Laget bestod av Sarah Schylander, Erika Lundberg, Mimmie Dymling, Sofie Börjesson,
Sofia Sköld samt Madeleine Holmblad.
Tack till släkt och vänner som kom förbi och hejade på några dagar vilket alltid är roligt!
Jonas Lekman,Coach
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Resultat av KM Foursome Damer/Herrar
KM foursome avgörs sedan flera år först av alla KM, i år söndagen 14/6. Till start kom
12 dampar och 24 herrpar. Till final efter 18 håls kval gick de 6 bästa damlagen och de
9 bästa herrlagen. Kvalgränsen för damer gick vid 96 slag och herrar vid 82 slag.
Överlägsna segrare i damklassen blev Mimmie Dymling tillsammans med Caroline
Holmblad med 162 slag. På andra plats kom Annika Hellewell och Mona Fridell och
treor blev Kristina Schölin tillsammans med Marie Lienzén.

I herrklassen vann Johan Mörck i par med Mårten Larsson. Detta något överraskande
eftersom det i startfältet fanns flera par med mycket lägre handicap. Speciellt
segrarparets andra rond med 71 slag imponerade. På andra plats kom Jan Bohlin
tillsammans med Stefan Gustafsson och treor blev bröderna Adrian och William
Vågberg.
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Seriespelet 2015 – hur gick det?
När seriespelet nu avslutats kan vi notera följande framgångar





Sthlm-serien, match, etta i andra divisionen
H65 lag 2, match, etta i fjärde divisionen
D50 lag 1, match, etta i andra divisionen
H55, slag, etta i andra divisionen

Slutställningen för varje kategori nedan. Överlag var våra framgångar blygsammare
2015 än 2014.
Just nu utreder tävlingskommittén i distriktet hur seriespelet 2016 skall genomföras. Så
fort beslut tagits återkommer vi med mera information.
Kategori
Sthlm-serien herrar

Division
2

D22 lag 1

2

Spelform
Match
Match

D50 lag 1

3

Match

Etta

D50 lag 2

4

Match

Fyra

D60 lag 1

1

Match

Trea

D60 lag 2

3

Match

Fyra

D60 lag 3

4

Match

Trea

D70

3

Match

Trea

H30

1

Match

Fyra

H45 lag 1

1

Match

Fyra

H45 lag 2

3

Match

Fyra

H55 lag 1
H55 lag 2
H65 lag 1
H65 lag2
H55
H65
H75

3
4
3
4
1
2
1

Match

Fyra
Trea
Fyra
Etta
Elva
Etta
Sexa

Match
Match
Match
Slag
Slag
Slag

Placering
Etta
Tvåa

Bertil Sköld för Idrottskommittén

Kontaktuppgifter – uppmaning till dig som medlem!
Information inklusive fakturor skickas numera ut via mail, så kontrollera att din
mailadress är aktuell för samtliga familjemedlemmar. Kontrollera även att adressen
stämmer då Svenska Golfförbundet även låter meddela att de får väldigt många
tidningar i retur.
Vi hjälper dig gärna. Alternativt går du in på www.golf.se för att se om samtliga
kontaktuppgifter är aktuella.
Tack på förhand!

Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995
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KM kategorier - herrar
KM kategorier har under augusti och september spelats vid tre olika tillfällen. Klasserna
H21, H30 och H45 spelades tillsammans med KM Herrar medan H65 och H75
spelades tisdagen 11/8 och H55 spelades 5/8.
H21

H30

Jack
Alexandersson

Nicklas
Bergström

Viktor Forslund(2), Jack
Alexandersson(1), Markus Lindgren(3)

Jonas Andersson(2), Niklas
Bergström(1)
Trean Niclas Hellqvist saknas på bilden

H45

H55

Stefan
Gustafsson

Jan
Bohlin
Jan Bohlin(1)

Peter Westerling(3), Stefan Gustafsson(1),
Jan Bohlin(2)

Thomas Leijon(3)

H65

H75

Bertil Sköld

Ove
Berglund
Ove Berglund(1)

Ronny Nord(2), Bertil Sköld(1), Peter
Hellström(3

Claes Nilsson(2)

P-O Wikner(2)

Roger K
Anderson(3)

Rekrytering till kommittéer och annan frivillig verksamhet
Det finns en hel del arbete inom golfklubben som utförs av ideella resurser. Det rör sig
om styrelsearbete, uppdrag runt tävlingsverksamheten, arbete med ban- och
fastighetsfrågor och frivilligt arbete på banan.
Insatsens omfattning varierar från ganska enkla uppgifter till mer avancerade. Du som
läser detta är säkert eller har varit engagerad i olika andra verksamheter på ideell bas
men kanske inte inom en golfklubb. Vill du engagera dig i styrelsen kontaktar du någon
i valberedningen och är du intresserad av något annat uppdrag kontakta undertecknad.
Bertil Sköld för styrelsen
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KM kategorier - damer
KM kategorier har under augusti och september spelats vid tre olika tillfällen. Klassen
D22 spelades tillsammans med KM Damer D50, D60 och D70 spelades 5/8.
D22

D50

Sarah
Schylander

Marie
Lienzén

Åsa Bräster(3), Sarah Schylander(1),
Mimmie Dymling(2)

Carina Kvarnemark(3), Marie Lienzén(1),
Kristina Schölin(2)

D60

D70

Gunilla
Andersson

Inga
Kjellberg

Blanca Frostig(2), Gunilla Andersson(1),
Irja Berg(3)

Barbro Andersson(2), Inga Kjellberg(1),
Liisa Kuula(3)

Handicapläget augusti 2015
Under hösten 2014 genomfördes en ny banvärdering som gällt sedan januari 2015.
Resultatet av denna värdering presenterades under förra året och i augusti 2014
beskrev jag handicapsituationen då. Ni ser den nedan.

Vad har då hänt med hcp under säsongen så här långt. Som ni kan se nedan har
snitthcp för fullt aktiva män ökat med 0,9 och för kvinnor med 0,8. För vardagsaktiva
har endast damerna ökat sin snitthcp. Hcp för juniorer är inte lika stabil som för
seniorer utan varierar mera.

Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995
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Dominans på Skandia Tour
Skandia Tour omgång 5 är nu spelad och i de tre tävlingar som arrangerades på
riksnivå vanns två stycken av spelare från SoGK.
Skandia Tour Riks:
Adrian Vågberg vann
på Bollnäs GK med
scoren -3 efter tre
ronder.

Skandia Tour Riks:
Viktor Forslund
slutade som segrare
på Sunne GK med
scoren -6 efter tre
ronder. I samma
tävling kom Marcus
Lindgren på 13:e
plats.

Skandia Tour
Distrikt: På Waxholm
segrade August
Brehm (bilden) och i
Motala segrade Erik
Lagesson. På
Lövsättra kom Jacob
Günther tvåa.

Skandia Tour Riks:
I tävlingen i Sunne på
placerade sig Sofie
Börjesson som sexa.
Sofie uppnådde också
en fin placering i JMItävlingen på
Drottningholm i
augusti där hon
slutade delad trea.

Seger i på Riksnivån innebär uppflyttningsplats till nästa omgång av Skandia Tour
vilket innebär att vi har tre stycken spelare representerade på elitnivå, Skandia Tour
Elit, ingen annan klubb har fler spelare i den tävlingen.
Förutom Adrian och Viktor så spelade även Jack Alexandersson i Skandia Junior Open
på Ystad 11-13 september. Skandia Junior Open är årets största och mest
prestigefyllda tävling för juniorer eftersom det ordinarie svenska spelfältet kompletteras
med de bästa spelarna från våra nordiska grannländer. Viktor och Adrian klarade cuten
efter 36 hål och Viktor slutade 25:a och Adrian 35:a av ca 90 startande i pojkklassen.
Viktor Forslund gjorde även en stark tävling när September-pokalen spelades på
Djursholms GK och knep en fin fjärdeplats med scoren -3. Bland andra mera
namnkunniga spelare besegrade han våra hemmaspelare Niclas Björnsson och Axel
Hellström och blev bäste amatör.
Jack Alexandersson
provade nyligen lyckan i
Turkish Amateur Open
med deltagare från 18
nationer. Jack verkade
trivas i den 40-gradiga
värmen då han var i delad
ledning inför den
avslutande fjärde ronden.
Till slut tog dock värmen ut sin rätt och Jack
slutade som 4:a.

I finalen av Skandia
Cup som gick på
Landskrona hade
SoGK bara en
representant
kvalificerad,
nämligen Jonty
Marshall i P16. Jonty
kom nia i finalen med
144 slag.

Peter Alexandersson
Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995
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Historisk återblick till 1997
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ICAs kräftgolf
Ett stort tack till
sponsorerna
från ICA
Edsberg!!

ICA's Kräftgolf samlade i år 47 par som i tvåmanna-scramble gjorde upp om segern.
Segrande par bestod av Cattis Granath och Jesper Berg som vann på 62 slag netto.
Bra jobbat!

Nöjda vinnare

hela vägen
På andra
plats kom
Nikhil
Dahwan
tillsamman
s med
Gustaf
Swedén
med 62,2

fram till podiet
och på
tredje
plats
Pontus
Kjell som
spelade
med Axel
Hellström
(62,7).

Segrarna hade spelhcp=11 och de tre följande lagen hade spelhcp mellan 1 och +0,7.
Detta gör Cattis och Jespers prestation extra stor. Scramble brukar oftast vinnas av par
Sollentuna GK, Skillingegården, 192 77 Sollentuna, 08 – 594 70995
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med låga hcp med många birdies och en och annan eagle. Lagens scorer hittar ni på
klubbens hemsida i ”Tävlingsblogg – helger” eller på golf.se
Carro i par med Nicklas Bergström slutade på 63 slag samma resultat som en annan
högoddsare (även vinnarna) nämligen Rebecka Rakell i par med Karl-Johan Hellström.

Mona trivdes i solen

Levande musik erbjöds

Millan trampade snett på
vägen hem

Undrar vad Janne sjöng om?

En profil fortfarande aktiv vid
prisbordet

Rapport från damsektionen
Säsongen börjar lida mot sitt slut, även om vi hoppas på en lång och varm höst med
mycket golf. När Skillingetrycket september kommer ut så är Order of Merit avslutad
med Gunilla Andersson somr klar segrare före Ingrid Rolfsson och Karin Helander!
Den 9:e september spelade 20 av de bästa under säsongen final och den vanns av
Marianne Waldemarsson före Lena Löfman och Karin Helander! Grattis till er alla för
bra spel i final och under hela säsongen!
Men säsongen är inte slut än. Vi ska också hinna med ett par Onsdax till, bla den
populära "Tre klubbor och en putter" innan det är dags för ”Damernas Höstavslutning”
den 30 September med spel och middag som vanligt! Under kvällen blir det
prisutdelning i Order of Merit och Running Eclectic som pågår ända fram till den 27
september! Det blir en härlig avslutning på en härlig säsong - så om du inte redan har
anmält dig, gör det!
Damsektionen söker nya medlemmar som vill jobba tillsammans med oss för att göra
golfupplevelsen för alla SoGK’s damer så bra som möjligt. Om du är intresserad,
skicka ett mail till damseksogk@gmail.com. Vi är också mycket intresserade av era
synpunkter på tävlingsprogrammet, tävlingsformer, aktiviteter och allt annat som kan
inspirera inför nästa säsong. Prata med någon av oss eller maila till adressen ovan.

Ulrika Hellström för damsektionen
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Cervera Trophy
I slutet av augusti avgjordes som många år tidigare Cervera Trophy, en tävling för äkta
makar/sambos. Huvudsakligen är denna tävling en handicaptävling i två klasser men
den utgör samtidigt klubbmästerskap för äkta makar/sambos. Årets tävling hade 49
startande par.
Klass A vanns av
hemmaparet Ingrid &
Göran Rolfsson med
finfina 66 slag. På
andra plats i klass A
kom Camilla Frykman
& Hans Bergendorff
från Stockholms GK
med 71 slag netto
och treor var
Grazyna & Pelle
Ystmark från
Haningestrand på samma resultat

Klass B vanns av
Eleonor & Göran
Tejbrant från
SoGK med 72,5
slag På andra
respektive tredje
plats kom Annika
& Arne Bernström
på samma resultat
och Annika &
Björn Hedlund
med 73 slag. Alla
paren från SoGK

Klubbmästare blev Kristina Schölin & Lars-Göran Larsson med
80 slag, på silverplats kom Ingrid & Göran Rolfsson med 82
slag och bronsmedaljörer blev Gunilla & Lars-Olof Andersson
med 87 slag. KM-medaljer delas ut på höstmötet.
Vi tackar Cervera vid Stinsen för sponsoring av vår populära
tävling!!

Rapport från seniorresan till Enköping
Seniorsektionen genomfärde 2015 för tredje gången en kort resa till en klubb utanför
Stockholm för att spela 18 hål och äta gemensam lunch med avsikt att öka social
samvaro för seniorer. Efter att ha besökt Orresta 2013 och Tortuna 2014 var det denna
gång dags för Enköpings GK. Intresset var stort och till slut blev vi 35 personer som
kom till start med en majoritet av damer.
Först intogs macka & kaffe och tävlingsbestämmelserna för dagen presenterades.
Startavgiften på 60: - skulle räcka till priser för bästa resultat på första nio, andra nio,
totalen och till bästa lag.
Innan det var dags för prisutdelning åt vi lunch.
Första nio vanns av Gunilla Andersson på 20 p, andra nio av Bertil Sköld på 19 p och
Roger K Anderson vann totalen på 34 p. Laget vanns av Björn Rossander, Koit
Reispass, Rigmor Malm och Mona Ackerheim med +11 p.
Många deltagare har uttryckt stor uppskattning för seniorresan. Trevlig gemenskap och
ett fantastiskt väder.
Bertil Sköld för Seniorsektionen
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Framgångsrika juniorer
Det känns som vanligt roligt att kunna berätta hur många duktiga juniorer vi har, från
elitlaget och ända ned till de yngsta knattarna. Jag tänker inte ägna mig åt att försöka
katalogisera alla framgångarna under sommaren här och nu, för risken är då stor att
jag glömmer bort någon. Läser man resultatlistor och följer tävlingar kan man dock
konstatera att det i år på ovanligt många ställen synts namn från Sollentuna. Det som
är extra skojigt är att det på många ställen är flera juniorer som gjort goda resultat.
Detta lovar mycket gott inför framtiden. Ett stort grattis till er alla.
I juniorsektionen har vi lagt ner mycket kraft på att försöka få en större grupp juniorer
att börja tävla. Två års mödosamt arbete börjar nu bära frukt, samtidigt som vi nu
också fått ett bra grepp om vad tävlingsspel på olika ligor och tourer innebär och vilka
som är lämpliga att åka till respektive evenemang. Så när vi nu börjar närma oss
säsongsavslutning kommer det bli kul att summera årets erfarenheter och stå ännu
bättre rustade inför 2016.
Jag är själv en ”klubbgubbe” och ser det som särskilt viktigt att all juniorverksamhet på
vår fina bana fungerar bra oavsett vilka resultat vi sedan gör på andra banor. Det är
därför roligt att se att vi har en ständig tillströmning av nya juniorer till vår verksamhet
både ur klubbens egna led, men också utifrån. Det är vår ambition att bedriva en så
rolig, proffsig och trivsam juniorverksamhet som möjligt, men för att detta skall bli
möjligt behöver vi fler föräldrar som engagerar sig. Vår målsättning är träningsgrupper
som inte är större än att våra tränare kan ägna varje elev tid och utveckla deras spel.
Fler grupper kräver fler föräldrar! Om ni är intresserade så hör av er till Jesper Günther
eller mig så får ni mer information.
Till sist vill jag påminna om att årets golfsäsong långtifrån är över än, med lite tur pågår
den en dryg månad till. Innan vi avslutar säsongen 2015 har vi en massa kul kvar att
göra. Söndagsträningarna fortsätter några veckor till och den 27 september har vi vår
sedvanliga säsongsavslutning som kommer få lite annorlunda utformning i år, men som
vanligt innehålla tävlingar och annat skoj. Håll utkik på blogg och anslagstavla efter
information. Bengt Lundgren, ordförande juniorsektionen

Treslaget på Täby för damer
Torsdag 20/8 spelades Treslaget på Täby GK. Vi var 10 damer från Sollentuna, 14 från
Sigtuna och 9 från Täby. De åtta bästa resultaten från varje klubb räknades och som
klubbsegrare stod denna gång Sigtuna.
Första platsen individuellt togs av Kerstin Anderson på 73 slag medan andra och tredje
plats, också med 73 slag, kneps av Sigtuna och Täby men sedan var det dags för
Sollentuna igen. Inga Kjellberg kom fyra även hon på 73 slag och Karin Helander
femma med 75 slag. Bra jobbat!!
Vädret och stämningen var på topp, banan i bra kondition med greener som gav rejäla
utmaningar. Nästa år är det Sollentuna som arrangerar och förhoppningsvis blir vi fler
som ställer upp då.
Yvonne Rossander för Damsektionen
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Juniorverksamhet på bredden - tävlingsrapport
Under sommaren har många juniorer från SoGK kämpat sig till flera fina framgångar på
olika tourer, cuper och tävlingar. Här kommer en kort sammanfattning av några
tävlingar.

 I Lilla Stockholmsligan lyckades Sollentuna kvala in till final i matchspel lag över









3x9-hål. I första omgången mötte vi segertippade Österåker vilka vi besegrade och
skickade hem. Tyvärr fick vi i andra omgången möta Bro-Bålsta från vår kvalgrupp
som även denna gång blev för svåra för oss. Bro-Bålsta besegrade sedan Wermdö
GK och blev årets vinnare. För oss gick nog luften ur laget inför sista omgången
vilket ledde till en förlust. Vi slutade fyra av 23 lag men är redan taggade inför nästa
år.
Flera yngre juniorer har tävlat på Mini Touren som är en 9-håls tävling på olika
Stockholmsbanor. Detta är en mycket bra tävling att starta sin tävlingskarriär på. I år
spelas deltävlingarna utan en OoM men några Sollentunajuniorer har på flera
tävlingar gjort fina placeringar.
På Rookie Tour som är en 18-håls poängbogeytävling leder Rickard Rydell OoM
överlägset efter sjätte omgången. Finalen spelas den 27 september och Rickard
kommer då starta i ledarboll. Lycka till! På tjejsidan har även Rebecka och Ellinor
kvalat in till finalen som spelas på Lidingö GK tillsammans med killarna.
Skandia Cup firade 40 år som rikstäckande juniortävling 2015. Vi är nog flera
föräldrar som kommer ihåg tävlingen Colgate Cup med det speciella start-kittet med
tandkräm, tvål och Irish Spring roll-on. Vi firade jubileet detta år med fler deltagare
på hemmaklubben där vi även senare genomförde första distriktskvalet. Ända till
final lyckades dock endas Jonty Marshall ta sig där han slutade på en fin 9:e plats.
Omgång 6 på Skandia Tour toppades av flera Sollentunajuniorer på alla
nivåer. Hoppas eliten skriver något om detta annars har Rickard skickat information
till Carro som publicerade informationen på Facebooksidan. Dock missade vi Sofies
6:e plats i Sunne.

Jesper Günther för juniorsektionen

Nu finns det ett fåtal medlemskap kvar!
Vi på Sollentuna
Golfklubb erbjuder fina
möjligheter att spela golf!
Har du en granne, kompis
eller en familjemedlem
som spelar golf och vill
vara medlem på en trevlig
familjär golfklubb, tveka
inte att informera dom om
att det finns lediga
medlemskap hos oss!
Klubben är öppen för alla,
erfaren som nybörjare!
Kontakta oss på kansliet 08-594 709 95, sollentunagk@sollentunagk.se Du kan också
läsa mer om medlemskap och avgifter på vår hemsida www.sollentunagk.se
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Bankommittén informerar
Sommaren är kort, det mesta regnar bort, ja så va’ läget i början av året. Säsongen
som startade kallt och blött verkar avslutas med sol, värme, fina banor och låga scorer.
Slutet av säsongen 2015 närmar sig med stormsteg och nu är det dags att planera för
nästa ”sässe”. Vi i Bankommittén har en målsättning, banan skall bli bättre och bättre
för varje säsong.
Det vi tycker behöver förbättras till säsongen 2016 sammanfattar vi så här






lägre klipphöjder på greener, foregreens och fairway
jämnare rull på våra greener
ökad spelupplevelse
tee 43
bättre träningsmöjligheter

Den blöta och kalla inledningen av säsongen lärde oss en läxa
Efter veckor av kraftiga lågtryck fick vi den nyttiga erfarenheten att dräneringen måste
förbättras här och där. På de flesta känsliga delar fungerar dräneringen ok däremot
måste vi reparera vår dränering på hål 1,7,8 och 9.

Vi har på dessa hål dräneringsledningar som är igenslammade och på vissa platser
även fyllda med rötter. Arbetet med att förbättra dräneringen kommer att genomföras
under hösten 2015.
Ny puttinggreen
När jag skriver detta känner jag en besvikelse över resultatet på den nya
övningsgreenen. Dåligt väder och dåligt material lär vara anledningen till den dåliga
tillväxt vi fått.
Sanden som används är enligt en agronom som anlitats av fel kornstorlek vilket gjort
att tillväxten varit dålig. Arbetet med att färdigställa greenen pågår och ny skötselrutin
av greenen är igång och vi förväntar oss att putta på den någon gång i maj 2016.
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Inventering av träd på banan
Som ni kanske upptäckt så är det en hel del träd som blivit
markerade med orange färg. Totalt är det ca 90 träd som
vi planerar att avverka under en fyraårs period. Första
området som vi vill gallra är mellan hål 10 och hål 15.
När vi markerat vilka träd som bör avverkas har vi alltid
tänkt på att behålla hålets karaktär, förbättra sikt och
säkerhet för golfspelet samt underlätta skötsel och skapa
förutsättning för god tillväxt.

Men varför behöver vi avverka träd på Sollentuna GK?
Anledningen är flera, vi har arbetat med fem goda skäl till gallring:
 Säkerhet: vi behöver gallra på några ställen för att öka sikten och på så sätt öka
säkerheten på banan
 Luftväxling: Gräset behöver luftväxling och solljus för att må bra
 Ytliga rötter: Rötter behöver rensas då de skadar golfspelare, banpersonal och
maskiner
 Tillväxt: Träd som står nära varandra begränsar trädens och gräsets tillväxt
 Skötsel: Vi behöver underlätta skötsel av gräs mellan träden; rekommenderat
minimumavstånd mellan träden är ca 5 meter

Treans green nu redan

iordningsställd

och sådd!

Treans green kommer att förlängas
Under hösten kommer den bakre delen av treans green att vara avstängd. Som ni
kanske märkt växer det dåligt både här och där på den greenen, vi vill med detta jobb
ta bort det rotsystem som ätit sig in i greenen och förlänga greenen ca 8 meter. Vi är
övertygade om att det kommer att bli ett par spännande flaggplaceringar där under
nästa säsong
Svinga lugnt och laga nedslagsmärken!
Tomas Lindgren, Tomas Öman, Sofia Sköld och LG Larsson för Bankommittén
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När var du på 6-hålsbanan senast?
Vår 6-hålsbana håller mycket hög klass i år. Både fairway och greener är snyggt
klippta. Helt ok stimp dvs rull på green. Gör gärna ett besök och förbättra ert korta spel.
När jag besökte banan 27/8 var Micke i full färd med att dressa sand på greener och
fairway.

Första hålet

Micke förbättrar

Hål 5 och 6

Du parkerar norr om Stäketvägen på Ytterbyvägen och går över Stäketvägen på bron
eller vid Överby hästsportförening söder om Stäketvägen och tar gångvägen österut.
OBS! Om ni vill träna inspel gör inte det från den finklippta delen (fairway) utan från
kortare ruff eller de finklippta gångarna mellan hålen. Lägg alltid tillbaka torv som på
alla banor.
Bertil Sköld

Inbjudan till Senior 55+ höstavslutning 6 oktober 2015
Traditionsenligt avslutar vi golfsäsongen för Senior 55+ första tisdagen i oktober, i år
6/10 med följande aktiviteter
 Tisdax som denna dag spelas med endast tre klubbor plus putter. Spelform PB och
spel från Tee 49 och Tee 54.
 Samling 17:30 med drink för den som önskar. Mötet börjar 18:30 och pågår till
19:30. Mötet är öppet för alla Senior 55+ efter anmälan i förväg. Middag efter mötet
ca 20:00 till en kostnad av 250: - som betalas på plats (kontant!). Meddela om du
behöver speciell mat. Anmälan görs i förväg. Plats för mötet och middag är
klubbhuset.
Anmälan till mötet respektive middagen kan göras på golf.se under beteckningen
”Seniorernas höstavslutning 2015” där du kan anmäla dig till bara mötet (Klass B) eller
möte med middag (Klass A).
Du kan som alternativ maila Bertil Sköld på bertil_skold@hotmail.com och ange vilket
av alternativen ovan du väljer.
Seniorstyrelsen
PS. Det blir Flaggtävling 13 oktober om vädret tillåter. DS
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SM kategiorier – hur gick det?
I de individuella SM-tävlingarna för kategorier som H30, D50 osv. ställde ingen medlem
upp 2015. I par-tävlingar var intresset något större och några par hade dessutom stor
framgång. Bäst placerade sig Kristina Schölin och LG Larsson i Äkta Makar 100+ med
en fin sjätteplats. I kategorin Äkta Makar kom Carro Holmblad i par med Rasmus
Magnusson på en åttonde plats och Mimmie Dymling i par med Jonas Broberg på
trettonde plats.
I övrigt deltog Niclas & Sofie Börjesson, Sofia & Ulf Gustafsson, Anders & Maria
Hallme, LG Larsson & Linnea Schölin och Emma & Michael Burman i Två
Generationer Mixed. I kategorin Far & Son deltog Eric & Peter Seger och i Äkta Makar
100+, förutom LG Larsson och Kristina Schölin, Björn Gustavsson i par med Marie
Lienzén.

Nya medlemmar 2015
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