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Ny säsong med toppengreener, uterum
och fräsch ny shop/kansli/reception
I år har vi öppnat banan i bättre skick än
vanligt. Greenerna är av kvalitet som vi
normalt upplever till midsommar. Den snö-
rika vintern har fungerat som ett täcke för

vår bana och skyddat från köldskador. En
helt ny maskinpark och en öppen och fin
reception med shop och kansli kan vi också
glädjas åt. 

Vid klubbens vårmöte den 28 april
utgjordes 25% av närvarande 52 medlem-
mar av personer som blivit medlemmar
under senaste 5 åren. Glädjande. Totalt har
532 personer blivit medlemmar under den
senaste 5-årsperioden.

Innan det formella mötet, som Bosse
Björkman utan klubba enkelt svingade sig
igenom, lämnade Claes Nilsson informa-
tion om våra aktiviteter på banan och Erik
Barkman en utförlig presentation av det
planeringsarbete som utförts av LUP-grup-
pen inför fas 2 i fastighetsprojektet. 

Nya medlemmar invalda i styrelsen
Vid klubbens första styrelsemöte efter vår-
mötet var ena huvudpunkten konstitution
av styrelsen. Samtliga omvalda styrelsemed-
lemmar behöll sina tidigare funktioner.
Britt Hernell (v. ordf.), Ingrid Beije (Sekr.)
och Claes Nilsson (Banchef). Roger
Lindgren fortsätter som en av tre i ekonomi-
gruppen men tillsammans med de helt ny- 



valda styrelsemedlemmarna Carina Kvar-
nemark och Peter Ekegårdh. Dessa båda
har en passande professionell profil med
goda ekonomikunskaper och styrelsen ser
med tillförsikt fram mot att båda snabbt
ska växa in i sina roller i styrelsen. 

Carina Kvarnemark har varit medlem i
Sollentuna ca 5
år efter att ha
köat länge – och
trivs mycket bra
här. Caina bor på
Kungsholmen
och arbetar som
konsult i eget
företag, där upp-
dragen går ut på
att vara interim
CFO eller pro-
jektledare för för-
ändringsprojekt. Med hcp 11 blir hennes
golfmål för året att spela sig till en fortsatt
plats i D22 lag 1. Eftersom Carina spelar
mycket, tycker hon att det ska det bli roligt
att även arbeta i styrelsen och bidra till en
fortsatt god utveckling av klubb och
anläggning. 

Peter Ekegårdh är en “Ur-Rotebroare”
som gick med i klubben för ca 3 år sedan
tillsammans med resten av familjen – hus-
trun Suzanne och döttrarna Adeline och
Natalie. Peter är aktiv i Juniorkommittén
som ledare för 150-gruppen och har hcp 21
med klar riktning nedåt. Han lovar visa
upp hcp 18 till höstmötet! Till vardags job-
bar Peter för en Schweizisk bank i
Stockholm. Peters ekonomprofil kommer
prägla hans uppgifter i styrelsen. En kul
detalj är att Peter i sin ungdom var en av
väldens bästa frisbee-golf spelare. 

Bertil Sköld, välkänd för de flesta, är
nyvald till styrelsen på en suppleantplats
(tillsammans med Kenneth Andrén, tillika

ordförande i elitkommittén).      Bertil Sköld
är medlem i SoGK sedan 1985. Han har tre
barn, Oskar, David och Sofia, som alla är
fostrade i SoGK juniorgolf och hustru,
Sigyn, som också spelar golf och är yrkes-
verksam. Bertil är pensionär sedan ett år
efter nästan 40 år på IBM. Han har alltid
spelat mycket golf men ännu mer sedan
pensionen. Tidigare var Bertil  medlem i
Juniorkommittén under lång tid och är nu
ordförande i Idrottskommittén. Bertil är
engagerad som distriktsdomare i golf sedan
åtta år.

Utöver dessa personer har Ingemar
Swedén nu en ordinarie plats i styrelsen.

Fastighetsprojektet
Styrelsen har inte givit LUP-gruppen god-
kännande att gå vidare i sitt arbete med att
ta fram ett detaljerat upphandlingsunderlag
för nästa steg i fastighetsprojektet. 

Nästa steg i projektet innebär ett betyd-
ligt större ekonomiskt åtagande än den hit-

tills genomförda ombyggnaden av shop och
kansli. Det handlar om ca 10 miljoner kr
varav cirka 5 miljoner på ombyggnad av
restaurangen/köket. Inför detta beslut vill
styrelsen vara säker på att det som ska byg-
gas är vad vår anläggning och medlemmar-
na behöver och är beredda att satsa på. 

Styrelsens beslut grundar sig bland annat
på att vår krögare, Entercater AB, vid dis-
kussioner med styrelsen om ett nytt hyres-
kontrakt från 1 maj 2011 framfört sin oro
om vikande lönsamhet i restaurangen.
Entercater framförde också en viss osäker-
het inför framtiden på grund av lägre
omsättning från företagsgolf, inbrott samt
en rädsla för att det kan bli en längre stille-
ståndstid under ombyggnaden. 

Dessutom pekar mycket på en fortsatt
osäkerhet på golfmarknaden. Det som
ytterligare späder på osäkerheten är nya
signaler om att vägverket överväger en
breddning av Stäketvägen. Vi behöver

inhämta mer fakta om hur det skulle påver-
ka banan. 

Därför drar styrelsen tillbaka det nya

kontraktsförslaget som vi erbjudit Enter-
cater AB och därmed också den formella
uppsägningen av nuvarande hyreskontrakt
på grund av ombyggnad. LUP-gruppen får
nu uppdraget att djupare utreda vilka för-

väntningar dagens medlemmar har på en
framtida golfrestaurang och vilka myndig-
hetskrav som måste uppfyllas. Styrelsen

bedömer denna delutredning i projektet
som angelägen i ljuset av nya osäkerheter
på golfmarknaden. Vi vill att ett projekt av
denna dignitet skall kunna genomföras på 



ett ansvarsfullt sätt med bibehållen balans i
klubbens ekonomi. 

Styrelsen kommer precis som tidigare
fortsätta informera medlemmarna om arbe-
tet i fastighetsprojektet i Skillingetrycket
och på vår hemsida. Kontakta gärna någon
i styrelsen om du har frågor eller kan bistå
LUP-gruppen med hjälp och stöd i olika
frågor. 

Ny range/shop/reception/kansli
Den 1 maj var det officiell invigning av fas
1 i vårt fastighetsprojekt. Klubben har nu
en ljus, inbjudande och luftig reception som
integrerats med Sveriges största ”service-
shop”. Våra kanslilokaler fick också en
uppgradering i samband med ombyggna-
tionen. Fredrik Carlsson och hans medar-

betare är mycket nöjda med sina nya
arbetslokaler. 

Vi medlemmar bör också vara nöjda,
med 10 % ”personalrabatt” på kläder och
utrustning och med att försäljningen så här
långt överstigt klubbens beräkningar. Bra
för vår klubbkassa. 

Utvecklingen av rangen går vidare. Nytt
högt nät i bakkant för ökad säkerhet med
fullängdsbollar och nät mot 10:ans fairway
och nya röda tee är inledningen av ett fort-
satt arbete. Det nya betalsystemet fungerar
också bra ur klubbens perspektiv och de

nya fullängdsbollarna hoppas vi ska locka
fler besökare till vår range. Viktigt att alla
klubbmedlemmar hjälper med ett vakande
öga så att våra övningsbollar stannar på vår
range och inte hamnar i en backlucka och
försvinner till annat övningsområde.

Banan
Bertil Sköld rapporterade att ryktet om

Sollentunas vårfina greener spridit sig ända
till Sölvesborg, där han spelade en senior-
tourtävling nyligen. Kul, ett gott rykte
genererar oftast goda greenfeeintäkter. Vi
hoppas också att våra nya röda tees på
6:an, 10:an, 12:an och 15:e ska tas emot

positivt i och med att avståndet från röd tee
därmed blir kortare. De nya tee-områdena  



beräknasbli klara för spel till midsommar.
Våra nya maskiner är nu i drift och vi

planerar att klippa våra greener två gånger

per dag under sensommaren när gräset
växer som fortast. Detta tillsammans med
fortsatt vältning kommer greenernas hastig-
het att öka.

Vi tittar också på små detaljer och för-
söker till exempel med hjälp av avspärr-
ningar styra hur vi rör oss på banan för att
minska slitage och därmed ytterligare höja
banans kvalité. 

Fredrik Antholm fick Leif Westerbergs 
stipendium
Leif Westerberg är Sollentuna GK:s mest
meriterade spelare genom tiderna. Leffe
segrade i British Open för juniorer som 18-
åring Han har spelat 12 år på Challenge-
touren och Europatouren. 2003 vann han
Telia Tour totalt (den svenska proffstouren)
och 2008 ledde han Sollentunas elitlag till
Lag-SM guld. Leif är ett föredöme både
som golfare och förebild. Därför bad vi
honom stå fadder för ett stipendium från
Sollentuna GK:s Supporterklubb.

Stipendiet är tänkt att gå till någon av
våra elitungdomar för någon speciell idrotts-
prestation under det gångna året. Fredrik

Antholm uppfyller dessa kriterier med råge.
Under 2009 klättrade han 331 platser på
juniorrankingen i landet. Fredrik får ta det

lugnt med sina rankingmål ett tag eftersom
han nyligen opererat sitt knä. I juni räknar
han med att börja träna för fullt igen. Vi
hoppas att stipendiet ska vara lite tändväts-
ka för Fredriks fortsatta satsning.

Leffe pluggade i USA i fyra år på 90-
talet. I augusti följer Fredrik Antholm i
Leffes fotspår till USA, för att studera och
förkovra sig i golf.

Sollentuna Supporterklubb önskar
Fredrik lycka till ”over there”. ●

Styrelsen i maj 2010

Rättelse, tävlings-
programmet
Tryckfelsnisse har  
tyvärr varit framme i
årets tävlingsprogram. Det gäller täv-
lingen Nationaldagen. Den spelas alltid
på Nationaldagen som infaller den 6
juni varje år – och inget annat datum! 


