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Bokningsinformation
www.sollentunagk.se
sollentunagk@sollentunagk.se

Öppettider
RECEPTION/TIDBOKNING
(se även separat information angående öppettider
på röda dagar)
Telefon
08-594 709 90
Måndag - torsdag
08.00 - 18.00
Fredag
08.00 - 17.00
Övriga dagar
08.00 - 16.00
KANSLI
Telefon
Fax
Vardagar
Lunch

08-594 709 95
08-594 709 99
08.00 - 16.00
11.30 - 12.30

Fredrik Carlsson
Caroline Holmblad

08-594 709 97
08-594 709 96

GOLFINSTRUKTÖRER
Telefon lektionsbokning
Tomas Lindgren
Filip Modig
Niclas Björnsson

08-754 32 13
0708-58 41 25
0702-73 72 72
0705-85 38 71

GOLFSHOP
Telefon
08-754 32 13
Måndag
10.00 - 19.30
Tisdag - torsdag
08.00 - 19.30
Fredag
08.00 - 17.30
Övriga dagar
08.00 - 16.30
Alltid öppet 30 min före tävlingsstart
DRIVING RANGE
Telefon
Måndag - torsdag
Fredag
Övriga dagar

08-754 32 13
07.00 - 20.00
07.00 - 18.00
07.00 - 17.00

RESTAURANG
Telefon
08-754 36 31
Leif & Madeleine Melin
Från banans öppnande - 14 maj
08.00 - 19.00
15 maj - 3 augusti
08.00 - 22.00
4 augusti - 16 oktober
08.00 - mörkrets inbrott
17 oktober 08.00 - 15.00, endast vardagar
KLUBBHUS/VAGNKÄLLARE
20 april - 16 augusti
17 augusti - 30 september

07.00 - 22.00
07.00 - 20.00

• Receptionens öppettider är, helgfri mån-tor 8-18, fre 8-17 och övriga
dagar 8-16.
• Reception och servicepersonal skall alltid verka för att starttiderna fylls
upp till 4-bollar.
• Medlem kan förboka en tid hur långt i förväg man vill, men får bara ha en
tid på vardag och en tid på lör-, sön- och helgdag bokad åt gången. Tiden
skall utnyttjas eller avbokas innan ny starttid får bokas.
• Starttid i tävling betraktas inte som förbokad tid.
• Möjlighet till förbokning av "interna tävlingar" finns, ring kansliet för
information och prisuppgift.
• Varannan tid skriven bollränna samtliga dagar, med undantag för lör-, sönoch helgdagar, när samtliga tider mellan 07.00-09.00 är bokningsbara.
• Greenfeegäster får boka 7 dagar innan spel. Gäller även "Kompisklubbar".
• Greenfeegäster är välkomna alla tider alla dagar.
• Handicapgräns 36 för herrar och 36 för damer. Gäst till medlem "Blått
eller Grönt märke" (36+).
• Företagspartners (sponsorer) får boka 7 dagar i förväg, Alla tider
alla dagar.
• Övningsspel och fadderrundor får spelas på fredagar och lördagar
efter 15.00.
• Innehavare av "Sommarlovskort" får inte förboka några tider utan endast
gå ut på tider anvisade av reception eller servicevärd.
• På-platstider skall bokas på plats i receptionen, första lediga tid anvisas.
• För alla bokningar gäller att samtliga spelares Golf-ID skall anges
vid bokning.
• Samtliga spelare i bollen, eller representant för denna, skall bekräfta sin
närvaro i receptionen senast 15 min innan start.
• Kansli eller reception har rätt att avsätta På-platstid till s.k "starters time"
när så anses nödvändigt.
• Alla förbokningsbara tider kan även bokas via Internet, www.golf.se,
Spela golf, samt i terminalen i receptionen.
• Rabatten Gäst till medlem kan nyttjas när medlemmen är personligen
närvarande vid incheckning, annars utgår ingen rabatt.

SOLLENTUNA GOLFKLUBB

Verksamhetsidé och Vision
SoGK är en idrottsförening som bedriver verksamheten i en positiv idrottssanda under
mottot ”idrott för alla på alla nivåer”.
SoGK har en familjeprägel med särskild inriktning på barn- och ungdomsverksamhet.
SoGK är en klubb som aktivt bidrar till utvecklingen av golfen i Sverige.
SoGK tillhandahåller en golfanläggning av nationell klass med god tillgänglighet för
medlemmar och gäster.
SoGK erbjuder bra service och trivsel i form av tränare, träningsanläggning, naturupplevelse, shop och restaurang.
SoGK verksamhet finansieras huvudsakligen med spelrättsavgifter och medlemslån.
Verksamheten inom anläggningen drivs även på ett affärsmässigt sätt för att attrahera
greenfee-gäster samt företag och organisationer för olika former av arrangemang.
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Kom till vårmötet!
Information om medlemsenkät och fastighetsprojekt
En ny golfsäsong närmar sig och med
den en del nyheter på Sollentuna GK. Vi
välkomnar vår nya klubbchef och ett
hundratal nya medlemmar. 2008 års
resultat gav en hygglig vinst trots den
finansiella krisen och det bådar gott
inför framtiden. Men golfmarknaden
förändras just nu kraftigt och vi måste
välja vår egen fortsatta utveckling. Vi
står därför inför några viktiga beslut
under året. Som underlag för dessa
beslut har styrelsen drivit en förstudie
avseende våra fastigheter och genomfört en medlemsenkät. På vårmötet den
29 april kommer vi att presentera
resultaten av detta och hoppas på god
medlemsanslutning.
Organisation och medlemsintag
Årets medlemsintag har återigen inneburit att ca 100 nya medlemmar tillkommit
och för tillfället räknar vi med att målet
1500 aktiva medlemmar kommer att
nås. I år har även en extra kvot juniorer
tagits in. Detta är positivt och stödjer vår
vision om att vara en golfklubb med
familjeprägel och inriktning på barnoch ungdomsprofil. Vi hälsar alla nya
medlemmar välkomna.
Klubbens organisation kommer att
ändras på flera områden i år. Först och
främst kan vi hälsa vår nya klubbchef,
Fredrik Carlsson välkommen. Han startade den 1 januari och jobbar nu parallellt med Ulf Hagman för att sätta sig in
klubbens verksamhet. En bättre handledare än Ulf kan inte Fredrik önska sig.
Ulf gör nu sin 16:e säsong i samband

med sin pensionering den 30 april. Vi
kommer givetvis uppmärksamma denna
händelse under säsongen men jag vill
redan nu tacka Ulf för alla år av plikttroget arbete och Ulf’s bidrag till klubbens profil som en välskött golfklubb
med en tydlig familje- och idrottsprofil.
Klubben förstärker också organisationen
på banan, i receptionen och i våra elitlag. Mer om detta på annan plats i tidningen.
Ett annat viktigt organisatoriskt
beslut som styrelsen tagit är att inte förlänga entreprenörsavtalen med Milennium Golf nästa år. När avtalen som är
ettåriga löper ut vid årsskift har vi för
avsikt att anställa en golfansvarig person
på Sollentuna GK. Styrelsen är väl medveten om både för och nackdelar med
anställd personal visavi entreprenad. Vi
gör ändå bedömningen att ett anställningsförhållande ligger rätt i tiden.
Gjorda beräkningar som stämts av med
andra golfklubbar pekar på betydande
samordningsvinster i shop och reception
samt direkta intäkter när rangen drivs i
egen regi.
Ekonomi och utveckling
Golfklubbarna i Stockholm har generellt
klarat sig bra ekonomiskt under 2008.
De förändringar som de senaste åren har
skett i golfsverige har huvudsakligen
drabbat klubbar längre bort från våra
storstäder med sjunkande medlemsantal
och svårigheter att klara sin ekonomi
och finansiering. Sollentuna har som de
flesta andra Stockholmsklubbar gjort ett

positivt ekonomiskt resultat 2008.
Det är viktigt att vi har en stabil ekonomi och finansiering så att vi kan göra
nödvändiga investeringar i vår anläggning och bana så att vi med principen
om ständiga förbättringar har en välskött och trevlig golfklubb.
Golfmarknaden förändras
Golfmarknaden förändras just nu kraftigt. Golfbanorna spänner från enkla
”Pay and Play” via den traditionella
golfbanan till exklusiva golfanläggningar. Den traditionella Golfklubben samsas
numera på marknaden med rent kommersiella organisationer som äger och
driver fullvärdiga golfanläggningar och
även entreprenörer som med enkla
anläggningar administrerar billiga greenfee medlemskap åt svenska golfare.
Dessa trender tolkar vi som positiva för
Sollentuna GK. Vårt läge 13 minuter
från Stockholm City och det faktum att
Ulriksdals golf kommer att försvinna
innebär möjligheter som klubben bör
utnyttja.
Styrelsen är därför övertygad om att
det är rätt att satsa på ombyggnad eller
tillbyggnad av våra fastigheter och övriga markområden för att Sollentuna GK
skall fortsätta ha en bra balans mellan
medlemsfinansiering och greenfee- företagsintäkter.
I klartext: För att bibehålla överkomliga
årsavgifter för våra medlemmar måste
vi vara beredda att investera i klubbens
och anläggningens utveckling.
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Vår bana
För två år sedan slogs det fast i samband
med ett medlemsmöte att kvalitén på vår
bana är det viktigaste men man önskade
också bättre övnings- och rangeområden.
Styrelsen har sedan dess och flera år
innan investerat mycket i banans utveckling. Ny bevattningsanläggning, renovering av greener, ny dränering och kraftiga röjningsarbeten har givit resultat och
under förra säsongen har lovord avseende banans kvalité kommit från både
medlemmar och gäster. Den fortsatta
utvecklingen av banan är viktig när det
gäller medlemsrekrytering, greenfeegäster och företagsgolf .
I samband med detta vill jag också
informera om att klubben i dagsläget
inte har för avsikt att genomföra några
byggnationer på den så kallade
”Vibymarken”.
Våra fastigheter
När det gäller våra fastigheter har vi i
januari fått en rapport från en extern
konsult som har genomfört en besiktning. Erik Barkman beskriver resultatet
av denna besiktning på annan plats i tidnigen. Redan här vill jag dock lyfta fram
två viktiga konklusioner:
• Vår restaurang behöver en avsevärd
ansiktslyftning och utbyggnad. Köket är

Team SGDF 2009
Sollentuna GKs duktige juniorspelare
Oscar Spolander är uttagen till Team
SGDF 2009!
Han är en av
25 talangfulla
juniorer som
SGDF valt att
satsa extra på
under säsongen 2009. Han
kommer att genomgå SGDFs utbildningsprogram "Mot toppen" som innehåller träningslära, fystester, målsättning, planering, 3D svinganalys, SAM
puttest, utrustning, slagtester, wedgetester, kost, idrottspsykologi, rondanalyser,
spelförståelse, strategi, tävlingscoaching
och utvärderingar.
Spelarna i Teamet kommer också att
finnas med i uttagningarna till de distriktsuppdrag som SGDF har i möten
med andra golfdistrikt i Sverige och
Finland i form av årliga matcher.
Grattis Oscar!

helt enkelt för litet och ineffektivt.
• Våra VVS installationer är inte bra. Vi
har höga driftskostnader och svårigheter
att anpassa energiförbrukningen efter
årstid och verksamhetstyp.
När man analyserar detta lite djupare inser man att våra lokaler som de är
utformade inte möter dagen verksamhet
och medlemmarnas efterfrågan på bästa
sätt. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp
som till vårmötet kommer att presentera
en rapport med förslag på åtgärder.
Förutom den omnämnda besiktningen
av våra fastigheter så har arbetsgruppen
även genomfört en enkät bland klubbens
medlemmar. Syftet med enkäten är att få
ett svar på vad våra medlemmar anser
om klubbens verksamhet idag och hur
man ställer sig till olika frågeställningar
som berör vår klubb. Vi har precis innan
pressläggningen fått en muntlig rapport.
Det är både ris och ros. Man är bland
annat mycket nöjd med hur personalen i
receptionen och banan sköter sina jobb.
En del önskemål om ytterligare förbättring av banan finns också.
Hur enkäten genomförts beskrivs på
annan plats i tidningen och resultatet av
enkäten kommer att presenteras i ett
extra ”Skillingeblad” och givetvis på
vårmötet.
Arbetsgruppen har också påbörjat

intervjuer med våra kommittéer avseende önskemål om förändringar avseende
lokaler och fastigheter. Detta arbete är i
sin linda men kommer ingå i gruppens
rapport.
Den 29 april håller vi klubbens vårmöte och mer detaljerad information skall
då presenteras av styrelsen och representanterna från fastighetsprojektet.
KOM TILL VÅRMÖTET! Och ta del av
information så att du som medlem bättre kan förstå och deltaga i klubbens
beslut om framtiden.
Givetvis kommer det att hända mycket
denna säsong och det kan ni läsa om på
andra platser i tidningen. Jag ser fram
mot en tidig start på årets golfspel och
hoppas få träffa många av er på städdagen den 18 april, vårmötet den 29 april
och den inledande golftävlingen
samt kommittéfesten
den 1 maj. ●
Vi ses!
Bo
Cederberg,
ordförande

Ny tävling på klubben lördag 8
augusti: Woods & Iron Classic
Dags att gå ner i källaren och
damma av pappas eller mammas gamla bladklubbor, eller
har du ett set som du putsar på
i smyg?
Som säkert alla förstår så är
metalwoods, tå/hälviktade klubbor bannlysta denna dag, inga
moderna bollar utan äldre
”skal” med bäst före datum på
80-90 talet är det som gäller.
Tävlingen är en gemensam
klass för herrar och damer,
självklart är det slag med hcp
som gäller! (gul & röd tee).
Sponsor för tävlingen är
PerfektEvent AB.
Bjud gärna in kompisar från
andra klubbar, dagen avslutas
med middag och prisutdelning
på klubben.

Ny på banan
Första gången jag klev ut på en golfbana
var jag tio år gammal. Sedan dess har
golfen varit en stor del av mitt liv. Ett
intresse, en umgängesform, en ständig
utmaning… ja, allt det där som gör att så
många av oss lockas av den här sporten.
Nu är jag återigen ”ny på banan”, men
den här gången som nytillträdd klubbchef för Sollentuna Golfklubb. Jag vill
här passa på att tacka min företrädare
Ulf Hagman och berätta att jag verkligen
ser fram emot att få jobba med en av
Stockholms finaste golfklubbar.
Under kommande säsonger kommer
du förhoppningsvis att märka av en del
förändringar på klubben då jag har som
ambition att jobba vidare med Sollentuna Golfklubbs målsättning att profilera sig som en familjeklubb med möjlighet till elitsatsning. Jag vill också, i
dagens konkurrensutsatta läge, ytterligare positionera oss och säkerställa att alla
vi som jobbar här gör vårt yttersta för
att leverera en härlig golfupplevelse för
dig och dina gäster. Jag hoppas och tror
att både min personlighet och min erfarenhet från servicebranschen här kan
komma väl till pass då det behövs nya,
kreativa lösningar för företag, sponsorer
och dig som medlem.
I dag står ju mer eller mindre hela
golfsverige inför svåra beslut och frågor.
Hur tacklar man lågkonjunkturen? Hur
behåller man sina medlemmar och lockar till sig flera? Finns det ett fortsatt
intresse från företag och sponsorer, klubbarnas så viktiga inkomstkälla? Hur ser
i sådana fall attraktiva företagslösningar

ut? Hur ser framtidens moderna golfklubb ut? Personligen så är jag övertygad
om att vi på Sollentuna Golfklubb har en
positiv framtid framför oss. Vi har nämligen det viktiga grundelementet för
framgång, för att citera grundaren av
Hotellkedjan Hilton, ”Location, location and location.”. Det andra kan vi alltid jobba vidare med. Förutom ett bra
läge så har vi också en bra konkurrenskraftig bana som håller en hög stockholmsstandard. Vi har i dag även en väl
fungerande junior- och elitsatsning som
ju resulterade en första plats i LAG–SM
2008. Klubbhusets nuvarande standard
och höga uppvärmnings kostnader är
däremot något som vi inom en snar
framtid bör se över. Likaså behöver vår
välbesökta restaurang en ansiktslyftning
för att möta våra gästers krav och önskemål.
Konsten att skapa mervärden är också
något vi fokuserar på och det är den som
ligger till grund för vår nya greenfeepolicy. Vi kommer inför årets säsong att justera greenfee genom att höja den under
”primetime” (det vill säga lördagar och
söndagar) till 500 kronor, samtidigt som
vi sänker den för gäster som spelar med
medlem till 250 kronor, max tre gäster
per boll. För att ytterligare anpassa oss
till dagens konkurrenssituation så kommer vi också att införa en 9 håls-greenfee
alla dagar i veckan.
Just nu håller jag också på att utarbeta fler samarbeten med nationella och
internationella vänklubbar, tanken är
där förstås att du som medlem hos oss

får spela hos dem till reducerad greenfee.
Mer information om det kommer att
presenteras på vår hemsida, www.sollentunagk.se. Rekryteringen av säsongspersonal är även den i full gång, och
Caroline Holmblad har tackat ja till
erbjudandet att ersätta Maria Gertzén
som kansliansvarig. Välkommen!

Jag anser att grunden i en välmående
och framgångsrik golfklubb är att ni
medlemmar trivs, känner er välkomna
och omhändertagna. Därför vill jag uppmana dig att höra av dig till mig med
dina tankar, förslag och idéer om hur vi
kan göra Sollentuna Golfklubb ännu
bättre. Kom förbi och säg hej, ring till
kansliet eller maila mig på fredrik@sollentunagk.se. Din åsikt är värdefull. ●
Hälsningar
Fredrik Carlsson, Klubbchef
Månadens citat:
”Arton hål under en match avslöjar mer
om din motståndare än nitton års mellanhavande under kontorstid.”
GRANTLAND RICE
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Damsektionen
Damsektionens ansvariga:
Ordförande: Carina Hellströmer.
Webansvarig: Yvonne Hansson.
Tävlingsansvarig: Barbro Mörck.
Träningar
Karin Björin har haft Qigong för damer
på golfklubben från 5 november till 10
december kl. 11.00-11.45. Det blev nystart den 14 januari. Kursen avslutas den
1 april. Vi var 15 damer som deltog.
Från den 22 januari har Karin också haft
kvällskurs med stavgång plus Qigong.
Den kursen avslutas 22 april. Karin startar den 7 mars Golf-Fys för damer och
herrar sex lördagar mellan kl. 10.0010.50. Det är tio deltagare i den gruppen, lika många damer som herrar.
Fr o m vecka 8 och 5 veckor framåt
körde Niclas åter igen igång med inomhusträning i Rosenkälla. Intresset var
enormt. Det blev 5 grupper med 6 deltagare i varje. Förra året var vi 20 personer
som tränade med Niclas och i år blev det
en ökning med 50%, vilket är strålande.
Damernas intresse för träning verkar ha
ökat lavinartat. Vi fick utöka antalet
dagar till två, Onsdag och Torsdag.
Hoppas intresset för damernas Onsdagsgolf också kommer att öka i samma takt.
Seriespelen
Seriespelen har utökas ytterligare med
ett team som blir lag 2 i D 22. Lag D 22
lag II kommer att spela i div 8. Detta
innebär att till årets säsong har vi 6 damlag anmälda, 2 lag i samtliga åldersgrupper, D 22, D 50 samt D 60. Nästa år har
vi kanske ett D 70 lag också, vem vet?
Filip kommer även denna vår att ha
5 temakvällar, d v s träningar med de
klubbor som vi är mindre säkra på. För
er som är intresserade av träningar: gå in
på hemsidan och läs under dambloggen

eller på damernas anslagstavla i restaurangen. Tillfällena som erbjuds är:
5 maj Järnklubbor 18.30-19.30
12 maj Träklubbor 18.30-19.30
19 maj Chip/Putt 18.30-19.30
26 maj Järnklubbor 18.30-19.30
2 juni pitch/bunker 18.30-19.30
Tävlingsprogram
Vi inleder förhoppningsvis Onsdax den
22 april hoppas vi, för vädret styr en del.
Vi kommer att ha två starttider en på

en Order-of-Merit. Denna O-o-M skall
sporra till deltagande i många onsdagstävlingar och till att lämna in sin score
även om den inte är den bästa. Följande
tävlingsbestämmelser gäller.
1. Tävlingen spelas i en klass, damer,
med slaggolf respektive poängbogey
varannan vecka. Spelavgift 50:-.
2. Två starttider. Kl. 900 och kl. 1600.
3. Tävlingen spelad från röd tee.
4. Presentkort varje vecka.
5. I varje tävling kvalificerar medlemmar
i SoGK till Order-of-Merit enligt modellen: 1:a plats ger 20 poäng, 2:a plats 17
poäng, 3:e plats 15 poäng, 4:e plats 13
poäng, 5:e plats 12 poäng osv, till 16:e
plats som ger 1 poäng.
6. Presentkort till de 6 bästa i O-o-M
efter sista omgången som spelas den 23
september. Vid lika resultat gäller resultat i sista deltävling osv.
7. Till årsfinal går de 20 bästa på Orderof-Merit. Årsfinalen kommer att spelas
lördagen den 26/9 som slagtävling från
röd tee.
8. Presentkort till de tre bästa i finalen.
9. Tävlingskommittén består av Carina
Hellströmer, Barbro Mörck och kansliet.

på kaffe och smörgås/bulle och så hälsar
vi Bertil Sköld välkommen som kommer
att ha en regel- genomgång. Detta var
mycket uppskattat i fjol och vi har fått
många önskemål om att ha denna tävlingen igen.

morgonen kl. 9.00 och en på eftermiddagen kl. 16.00. Vi kommer att spela
poängbogey varannan vecka och slaggolf varannan vecka. Vi spelar alla onsdagar om inte andra tävlingar är inlagda.
Onsdaxtävlingarna ingår i Order of Merit,
så det gäller att ligga i för att få den åtråvärda fina statyetten – som Marianne
Waldermansson vann i fjol.
Tävlingsbetämmelser Onsdax 2009
Precis som förra året kommer vi att ha

Kansliet sköter redovisning av veckoresultat och veckopriser. Order-of-Merit
hanteras av Carina Hellströmer och
Barbro Mörck och kommer att anslås
löpande på klubbens hemsida i damkommitténs blogg.
Chansen
9 hål fyrboll poängbogey, alla nya medlemmar inbjuds och lottas i bollen med
en ”veteran”. Efter avslutad runda bjuds

Hemliga resan
blir den 2 september och TL är Gun
Ljung Franzén och Gerd Nilsson. Vi får
se vart det bär av i år, det är alltid lika

Vårmötet
Spelas den 6 maj med start kl. 14.00.
Supé serveras kl. 19.00. Till kaffet kommer KS Unique att visa kläder från
Italien, Frankrike och Finland. Storlekar
från 36 till 46. Därefter ett kort möte/
information av oss från damsektionen.
Vi hälsar alla damer varmt välkomna.

Q-tee fb
Förra året gick vår första Q-tee tävling
av stapeln. Vi kommer att ha en Q-tee
tävling även i år, endast för damer. Tävlingen blir den 10 juni och spelas som
fyrboll poängbogey med kanonstart kl.
9.00. Förra året kom 37 par till start och
segrade gjorde Madeleine och Caroline
Holmblad. Tävlingsledare i år är Barbro
Mörck.
Q-tee Match Play
Även i år kommer vi att ha Matchtävling
över hela säsongen för alla damerna i
klubben. Om det blir minst trettiotvå
deltagare som vill vara med kommer vi
att ha två klasser. Tävlingsledare för denna tävling är Barbro Mörck.
Ladies Invitation
Start kl. 14.30 den 12 augusti. Minst 12
par måste anmäla sig för att tävlingen
ska genomföras. Den blev tyvärr inställd
förra säsongen pga av ett evigt regnande

18 hål fb. Därefter supé och prisutdelning.
Utmaningen
Sigtuna, Sollentuna och Wäsby spelas
den 23 juni på Sigtuna.

Damernas tjuv
Den stora succén, spelas den 12 september och Gerd Nilsson är Tävlingsledare
och sponsorn Anders Nyberg, Elko AB,
är på plats med sina fina priser.

Nationell Damdag
I år är det vår tur att arrangera nationell
damdag. Vi alternerar ju med Täby. Vi
spelar i år singeltävling – önskemål från
Stockholms Golfförbund. A-klassen spelar slagtävling, B- och C- klassen spelar
slaggolf och D-klassen spelar poängbogey. Första start blir kl. 14.00.
Anmälan till alla tävlingar sker som
vanligt på min golf eller i receptionen på
klubben där det även finns en dator.
Viktigt att ni går in på dambloggen eller
läser på tavlan i restaurangen, där det
finns information om alla aktiviteter,
tävlingar och resultat.
Oavsett om Du är ny eller gammal
medlem – Ni är alla varmt välkomna att
ställa upp vid årets tävlingar – med mottot ”ta tävling med en nypa salt” och se
det som ett tillfälle att träffas, umgås och
ha trevligt. Jag ser fram emot att träffa
många nya och gamla ansikten i år på
banan. ●

Höstmöte
Säsongen avslutas den 30 september
med ” Höstmöte” med start kl. 12.00,

Varmt Välkomna,
Carina Hellströmer, 076-187 17 74
Carina.hellstromer@bluegarden.se

Yvonne Hansson
och Kristina Magnell
som vann Chansen
tillsammans med
Bertil Sköld och
hans partner.

Sommarsolståndet
Som Gun Brorsson startade för cirka
trettio år sedan kommer tillbaka i år.
Tävlingsledare blir Kerstin Anderson.

Hemmamatch mot Bro Bålsta den 18 augusti. Från vänster fyra spelare från
Bro Bålsta anförda av deras lagledare Heli Emmoth, sedan Marie, Tina,
Mimmi och Ewa. Sollentuna vann med 4-0.

var banan stängd.
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roligt med lite överaskningar.

Inbjudan till Chansen 3 maj

Hej alla nya medlemmar och ”veteraner”!
Även i år kommer vi att satsa på att våra nya medlemmar, damer, herrar, tjejer
och killar, ställer upp på våra tävlingar. För att få igång er inbjuder vi härmed till
Chansen – söndagen 4:e maj med 1:a start kl 09.00. Vi kommer att spela 9 hål fb,
d v s vi lottar in en ny medlem med en ”veteran”. Ta nu inte tävlingen så
allvarligt, utan se det som ett tillfälle att vi får träffas och lära känna varandra.
Efter avslutad runda blir det kaffe med bulle/smörgås och prisutdelning.
Vi hälsar därefter Bertil Sköld välkommen, han kommer att uppdatera regelboken
för oss. Behövs lite då och då, eftersom nya regler kommer och gamla försvinner.
Ett bra tillfälle att få kniviga regelfrågor besvarade.
Hjärtligt välkomna, ta nu tillfället i akt och spela tillsammans med oss en härlig
maj-morgon. Gå in och anmäl er på ”Min golf”.
Vi ser fram emot att träffa er på 1:a tee.
Damsektionen
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Golfrestaurangen

Medlemskategorier 2009

Välkomna till en ny säsong!
Året började med lite uppfräschning av
restauranglokalen. En ny matta och lite
ny färg på väggarna, snyggt!
Vi fortsätter även i år med att ge 15%
rabatt till alla medlemmar som sätter in
1.000:- eller mer på medlemskortet. Nytt
för i år är att ni även kan använda kortet i kiosken. Laddning av kortet kan
dock endast göras i restaurangen.
Vi vill ta tillfället i akt och tacka avgående Ulf Hagman för många roliga, och
ibland hårda, duster under den tid vi
haft tillsammans. Vi kommer att sakna
dig, men förhoppningsvis får vi se dig
som gäst här i restaurangen under
säsongen. Vi passar även på att hälsa vår
nye Klubbchef Fredrik Carlsson välkommen.
Här på restaurangen serverar vi just
nu som vanligt våra luncher och ser fram
emot en härlig golfsäsong. Jag, Madde,
Nebo, Amir och Andreas kommer att
fortsätta att vara till er tjänst under

SENIORER

JUNIORER

Aktiv: 4.920:Full spelrätt alla dagar, alla tider.

Aktiv 9-12 år: 1.020:Full spelrätt alla dagar, alla tider.

Vardagsmedlem: 3.830:Spelrätt helgfria vardagar. Övriga tider
erlägges gästgreenfee. Vid start i helgtävling erlägges 100:- i greenfee.

Aktiv 13-21 år: 1.860:Full spelrätt alla dagar, alla tider.

Vilande spelrätt: 1.000:Spelrätten är vilande och får aktiveras
till efterkommande år.
Medlem med vilande spelrätt äger generellt sätt inte rätt att spela golf på banor
anslutna till Svenska Golfförbundet.

Alla kategoriändringar skall meddelas kansliet före 15 december året innan förändringen skall träda i kraft.
Använd gärna ändringsblankett som ni hittar på hemsidan och här nedan.
säsongen. Ni är varmt välkomna att
besöka oss, både i restaurangen och i
kiosken. ●
Leif & Madde Melin med personal!

Öppettider på SoGK

Greenfee 2009

12 januari - 19 april
Kansli vardagar 9-16, tel.tid 10-14.
Reception stängt, bagförråd stängt,
nyckel kan hämtas under kansliets
bemanningstider.

17 augusti - 4 oktober
Kansli vardagar 8-16,
lunchstängt 11.30-12.30.
Reception vardagar 8-17, helg 8-16.
Bagförråd alla dagar 7-20.

20 april - 16 augusti
Kansli vardagar 8-16,
lunchstängt 11.30-12.30.
Kansliet stängt 10 april, 13 april,
30 april, 1 maj och 6 juni.
Reception mån-tors 8-18,
fredag 8-17, helg 8-16.
Midsommarafton öppet 8-12,
Midsommardagen öppet 10-16.
Bagförråd alla dagar 7-22,
Midsommarafton öppet 8-17,
Midsommardagen öppet 10-22.

Följande tider och bestämmelser gäller för de greenfeegäster som kommer för att spela på SoGKs golfbana.
Greenfeegäster är välkomna alla tider
alla dagar, bokningar görs max 2
dagar i förväg.

5 oktober - 20 december
Kansli vardagar 9-16,
telefontid 10-14.
Reception stängt. Bagförråd stängt,
nyckel kan hämtas under kansliets
bemanningstider.

• Greenfee vardagar
Senior 400:- Junior 200:Lör- sön- och helgdagar
Senior 500:- Junior 250:-

Telefonnummer SoGK
Restaurang 08-754 36 31.
Shop 08-754 32 13.
Kansli 08-594 709 95.
Tidbokning 08-594 709 90.

Greenfeeutbyte Vän-klubbar
• Vallentuna Golfklubb, 250:- i greenfee för Sollentuna GKs medlemmar.
• Santiburi Koh Samui Thailand, se
separat annons.
I skrivande stund har vi samarbete med

Vilande spelrätt: 400:Spelrätten är vilande och får aktiveras
till efterkommande år.
Medlem med vilande spelrätt äger generellt sätt inte rätt att spela golf på banor
anslutna till Svenska Golfförbundet.

två klubbar, ambitionen är att starta
ytterligare samarbeten både nationellt
och internationellt.
Mer information presenteras på
www.sollentunagk.se

• Röd avgång, vardagar före 11.00
och efter 18.00 samt lör- sön- och
helgdagar efter 16.00
Senior 250:- Junior 150:• Gäst till medlem, max 3 gäster
per medlem
250:- per gäst
• Juniorgäst till medlem, max 3
gäster/medlem
150:- per gäst
• 9-håls greenfee, start på hål 1
Senior 250:- Junior 150:• Golfbil, endast mot uppvisande
av läkarintyg 100:• Hcp-begränsning, max hcp: 36
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Sollentuna
Golfklubb behöver
fler tävlingsledare!
Vi ser gärna att fler medlemmar
ställer upp som tävlingsledare och
klubbdomare under våra tävlingar.
Är du intresserad, kontakta
Ingemar Swedén, tävlingssektionen. SoGK bistår med kurser och
utbildning. ●
Välkommen!

Andreas Högberg
byter till AIK
Hej alla medlemmar! Jag vet att en del
av er har uppmärksammat att jag kommer representera AIK Golf och inte
Sollentuna GK
i tävlingssammanhang från
och med 2009
och med avsikt fortsätta
ytterligare två
säsonger.
Detta var
självklart inget
lätt beslut eftersom jag tävlat för klubben sedan jag
började 1990, 8 år gammal. Jag har alltid varit väldigt stolt över att få representera vår klubb och ofta berättat om
den härliga stämning som vi har. Det
finns otroligt mycket glädje, vilja och
humor bland alla medlemmar vilket
smittar av sig på hela klubben. Min förhoppning är att AIK Golf ska underlätta min proffssatsning mot Europatouren. Det är främst inom administration och management som AIK erbjuder
stöd men det är samtidigt en intressant
idrottslig utmaning.
Jag kommer givetvis att besöka min
moderklubb med jämna mellanrum
under säsongen men vill ändå passa på
att här i Skillingetrycket tacka er alla för
allt stöd och intresse som jag känt
genom åren!
Med vänliga hälsningar
Andreas Högberg

SKI LLI NG ETRYCKET

Vilken sanning har
infunnit sig?
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höjdskillnader, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3
och även om någon sådan tilläggsfunktion inte använts, är plikten diskvalifikation.
När en spelare bryter mot Regel 14-3 är
ronden inte handicapgrundande. ●
Bertil Sköld,
Regel- & Hcpsektionen

Lokala regler 2009
Vad har vintern åstadkommit med oss?
En sanning i att vi måste göra något med
kroppen och har börjat gå på gym, för vi
tror att detta behövs för att se till att vi
kommer runt med svingen ordentligt,
eller att vi ser att dom kilo vi nu har gör
att vi får mer tyngd bakom klubban och
att det säkert ger mirakelresultat när
säsongen är igång.
Är inte årstidernas förändring förtjusande även i vår ursäkt för att hitta den
sanning som vi tycker passar oss bäst när
det gäller god mat, godis, alkohol, kläder, motion, kärlek, och eget välbefinnande, ja jag kan säkert räkna upp dussintals ursäkter som vi har för att inte
göra det vi kanske måste göra för att
komma vidare.
Så kan man då ställa sig frågan vad
ska man komma vidare med? Då undertecknad i detta tillfälle helt sanningsenligt skriver för tävlingskommitén vill vi
naturligtvis att ni i år försöker tävla
ännu mer än förra året, och att då kanske försöker åstadkomma den sanning

av glädje och gemenskap som vi vet att
detta ger.
En sanning som är viktig och som alla
vet, är vår golfhandicap. Detta är för en
del ett spöke och för andra en riktig
utmaning.

mer fram och som vi vill att så många
som möjligt är med och deltar i.
En annan sanning är att nu är det inte
långt kvar till säsongen börjar och jag
skall helt sant erkänna att för ett par
dagar sen trodde jag att våren hade kom-

På Sollentuna GK gäller Svenska
Golfförbundets Generella Lokala Regler
(se slutet av artikeln) samt nedanstående
Lokala Regler.
Under vissa perioder kan det förekomma att Tillfälliga Lokala Regler gäller vid spel på banan, och dessa anslås då
separat under de perioder de är i kraft.
1. Mark under arbete (MUA) Regel 25-1
a. Dräneringar täckta av synligt grus på
en finklippt del av spelfältet är mark
under arbete.
b. Jordfasta stenar och berg i dagen på
en finklippt del av spelfältet är mark
under arbete.
Anmärkning: Med ”finklippt del” avses
varje del av banan, även stigar genom
ruffen, som är nedklippta till samma
höjd som fairway eller lägre.
2. Skydd av unga träd
Om ett ungt träd identifierat med orangea band, stödpinne påverkar spelarens

stans eller området för hans avsedda
sving, måste bollen lyftas utan plikt och
droppas på det sätt som föreskrivs i
Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts
enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad
enligt denna lokala regel om (a) det är
uppenbart orimligt för honom att slå ett
slag på grund av inverkan av något
annat än trädet, eller (b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving
eller spelriktning.
Plikt: Matchspel: Förlorat hål; Slagspel:
Två slag.
3. Avståndsmätare tillåten
För allt spel på denna bana får spelaren
använda hjälpmedel som enbart mäter
avstånd. Om spelaren under ronden
använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden
som kan påverka spelarens spel (t.ex.

SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS
GENERELLA LOKALA REGLER
Fastställda av SGF och gäller
över hela Golfsverige.
Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tilllämplig.
Markeringar
Följande markeringar gäller på
banan:
Vit: Out-of-Bounds, Regel 27.
Vit/svart: Intern Out-of-Bounds,
Regel 27.
Gul: Vattenhinder, Regel 26.
Röd: Sidovattenhinder, Regel 26.
Blå: Mark Under Arbete (MUA),
Regel 25.
Blå/vit: Mark Under Arbete varifrån spel är förbjudet, RfG Bil. 1,
Del B-2a.
Markering med grön topp (vilken
färg som helst): Miljökänsligt område (MKO), RfG Bil. 1, Del B-2b.
Orange: Oflyttbart hindrande föremål, Regel 24-2.

Sollentuna GK – ny grafisk profil
En sanning för många av oss på klubben är att en annan skribent i denna tidning nu spelar på handicap 9,9, (en ganska kul kille) och vi ser med sanningsenlig kärleksironi fram emot torsdagstävlingarna när det är slag och han eventuellt måste spela från gula ”klossar”. För
honom är det naturligtvis ett spöke men
för oss andra ”kanske” en stor glädje.
Vilka sanningar dyker upp i ett vid
sådana här tillfällen, när det gäller att
tävla? Naturligtvis handlar allt om att ge
och ta och framförallt se till att ha kul.
Tävlingar som typ ”klubbmatchen” är
typexempel på hat och kärlek, i lagom
proportioner, där många sanningar kom-

mit, men idag den 10 mars snöar det
utanför fönstret så man undrar om det
är sant att säsongen skall starta i slutet
av april.
Sant är att jag med några till från
klubben åker ner till Portugal för att se
Sverige vinna VM-kvalet mot Portugal i
fotboll. Tror ni att det är sant att det
kommer att finnas dagar då vi även tävlar i golf?
Helt sant är att vi möts snart på golfklubben! ●
Er Ödmjukaste
Tommy ”Pastorn” Lindqvist

Klubben har inför säsongen 2009
beslutat om hur vår grafiska profil ska
se ut. Detta gäller hur vårt klubbmärke/varumärke ska användas avseende
brevpapper, visitkort, skyltar, kläder
och i andra sammanhang.
På höstmötet framkom önskemål om att
klubben innan årets säsong startar tar
fram en enhetlig klädprofil. Detta har
under vintern varit en del av arbetet med
klubbens grafiska profil. Till säsongsstarten kommer det att finnas kläder
med korrekt grafisk profil att köpa i shopen. Skjortor för herr, dam och juniorlag

SOLLENTUNA
GOLFKLUBB

SOLLENTUNA GOLFKLUBB

SOLLENTUNA
GOLFKLUBB

SOLLENTUNA GOLFKLUBB

med krage och det nya klubbmärket på
vänster bröst sida. Skjortans färger är
marin eller vitt. Tröjor skall vara av lam-

mull med god kvalité med klubbmärket
på vänster bröst sida och i färgen marin.
Byxor och kjol skall antingen vara i
beige, marin eller vitt.
Klubben vill på detta sätt komma bort
från alla olika varianter av klubbmärken
som förekommit de senaste åren.
Vårt Damelitlag, Herrelitlag och
Juniorelitlag kommer givetvis använda
dessa plagg när dom representerar klubben och alla vi andra har också möjlighet att använda dessa kläder när vi spelar vår golf. Kläderna finns att köpa i
shopen. ●
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Tillbaka på kansliet
Efter ett spännande, lärorikt och mycket
händelsefyllt år på golfcollege i USA, är
jag nu redo att gå in i vuxenlivet. Vad
passar då bättre än att jobba med något
jag tycker är kul, och framförallt på en
arbetsplats där jag trivs. Jag sökte därför
tjänsten som kansliansvarig i slutet av

året, och i mitten av januari fick jag ett
efterlängtat samtal från vår nya klubbchef Fredrik Carlsson. Jag ser verkligen
fram emot vårt samarbete, och tror att vi
tillsammans kan utveckla Sollentuna
Golfklubb på flera plan. Jag med mitt
brinnande intresse för service, min erfarenhet av både klubben & medlemmar-

ALLMÄNT
VÅRMÖTE
Sollentuna GK
onsdag 29 april
kl 19.00.
Kom till Vårmötet!

na, då jag är inne på min 7:e säsong, och
med Fredriks kunskaper inom marknadsföring och service kan ni räkna med
en utveckling och förbättring. Och så får
vi inte glömma att vi båda är singelhandicappare, vi slår både långt och rakt, så
bli inte förvånade om banan blir snäppet
svårare med höga ruffar, fler vattenhinder och knepiga bunkrar.
För att trycka lite på att vi kan spela
golf måste jag nämna att jag och Fredrik
leder den dagliga wedge tävlingen som vi
har mot klubbens tränare, 2 bollar var,
närmast 100 meters skylten. Inga konstigheter med andra ord, det gäller bara
få bollen så nära som möjligt.
I skrivande stund ligger det drygt en
decimeter snö på marken och jag får
nästan påminna mig själv att jag faktiskt
jobbar på en golfklubb och inte en skid-

anläggning. Golfspelare syns inte till,
men en och annan skidåkare åker förbi,
och säsongen känns bra mycket längre
bort nu än vad den gjorde för en vecka
sedan.
Och så Hagman, Ulf ”The Boss”
Hagman. Än så länge kan jag inte uttala
mig om hur det är att jobba här utan
honom. Han är sig lik, han är kvar, och
ja det märks! Lite oroväckande lång
övergångsperiod, tillräckligt lång för att
Fredrik ska snappa upp hur man provocerar, PÅ RIKTIGT! Men jag vill härmed
passa på att tacka Ulf för den tid vi fått
här tillsammans på kansliet, den har precis som min USA-resa varit spännande,
lärorik och minst sagt händelserik! ●
Caroline Holmblad,
Kansliansvarig
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H55, H65 och H75 seriespel
2009 – hur spelar vi?
SoGK kommer 2009 att representeras av
två lag i H55, två lag i H65 och ett lag i
H75. Lagkaptener är Bertil Sköld, H55
tills vidare samt H65 Div 1, Curt
Sahlgren H65 Div 2 och Kjell Kamlind,
H75 Div 1. Lagindelning, spelomgångar
och datum nedan. Dessutom finns information om SGF Senior Tour H55 och
H65+ i denna artikel.
H55 Seriespel 2009 - Div 1
Lag
Spelplats Omg.
Sollentuna 1 Sollentuna 1
Saltsjöbaden 1
Ågesta 1
Ågesta
4
Kungsängen
Stockholm
Wäsby 1
Bro-Bålsta 1
Lidingö
Täby
K Drottningholm 1
Haninge 1 Haninge
3
Waxholm 1 Waxholm
2
H55 Seriespel 2009 - Div 2
Lag
Spelplats Omg.
Österåker 1
Huvudstaden Rikssten
1
Viksjö
Ullna
Ulriksdal
Ulriksdal
3
K Drottningholm 2
Ågesta 2
Wermdö
Nynäshamn Nynäshamn 4
Botkyrka
Sollentuna 2
Vallentuna Vallentuna 2
H65 Seriespel 2009 - Div 1
Lag
Spelplats Omg.
Ågesta 1
Djursholm Djursholm 2
Österåker 1 Österåker 3
K Drottningholm 1
Lidingö
Täby 1
Ingarö 1
Saltsjöbaden 1 Saltsjöbaden 4
Wäsby 1
Wäsby
1
Sollentuna 1
Åkersberga 1
Viksjö 1

Datum
11/5
14/9

18/8
9/6

Datum
12/5

H65 Seriespel 2009 - Div 2
Lag
Spelplats Omg.
Bro-Bålsta 1
Salem 1
Salem
1
Troxhammar 1 Troxhammar 3
Sollentuna 2
Ågesta 2
Botkyrka 1 Botkyrka 2
Vallentuna 1
Nynäshamn 1
Stockholm
Stockholm 4
Österåker 2
Ingarö 2
HaningeStrand

H75 Seriespel 2009 - Div 1
Lag
Spelplats Omg.
K Drottningh. K Drottningh. 4
Ingarö 1
Djursholm
Lidingö
Viksjö
Stockholm
Sollentuna Sollentuna 2
Wermdö 1 Wermdö
3
Lindö 1
Lindö
1
Österhaninge
Saltsjöbaden
Troxhammar

Datum
12/5
17/8

8/6

15/9

Datum
14/9

SGF Senior Tour H55
Kategori Datum
H55
1-2 maj
H55
16-17 maj
H55
29-30 maj
H55
26-27 juni
H55 RM 10-12 juli
H55
4-5 sept.

Spelplats
Österlens GK
Jönköpings GK
Gustavsviks GK
Bro-Bålsta GK
Karlstads GK
Ängsö GK

SGF Senior Tour H65+
Kategori Datum
H65+
5-6 maj
H65+
26-27 maj
H65+
16-17 juni
H65+ RM 10-11 juli
H65+
28-29 juli
H65+
18-19 aug.

Spelplats
Skepparslövs GK
Mariestads GK
Vadstena GK
Arvika GK
Säters GK
Jönköpings GK

Bertil Sköld, Curt Sahlgren, Kjell Kamlind,
Lagkaptener 2009

Vill du fortlöpande få information från
SoGK via e-mail under golfsäsongen?

8/6
17/8
11/5

Det kan t ex handla om tävlingar, utbildningar, grillkvällar etc. Skicka då ett
mail till: sollentunagk@sollentunagk.se
med ämnet INFORMATION, JA TACK.
Har du flera e-mailadresser, ange dessa.

17/8

14/9

9/6

Datum
9/6
21/8

14/9
11/5

”Juniorloppis” eller klubb-bytar-dag
Söndagen den 3 Maj kl 10.00–12.00
Juniorkommittén kommer även i år att arrangera en enkel ”loppis”
med syfte att göra det möjligt för alla medlemmar att sälja eller
skänka vidare junior-utrustning till våra yngre juniorer. Så här har
vi tänkt att det ska gå till.
1. Lämna in den utrustning som du eller din junior har ”vuxit ur” på vår "loppis"
vid driving-rangen mellan klockan 09.00-10.00 den 3 maj. Märk utrustningen
med ditt namn och det pris du vill sälja den för. Vi är främst intresserade av
juniorklubbor och damklubbor. Givetvis kan du också lämna in annan utrustning
så som golfskor, bagar eller vagnar.
2. Mellan klockan 10-12 kan alla juniorer som behöver nya klubbor eller annat
komma till rangen och pröva. Våra tränare kommer förhoppningsvis att vara i
närheten och kan då svara på eventuella frågor om utrustningen.
3. Klockan 12.00 är loppisen över och du hämtar din osålda utrustning eller
intäkten minus 10% men minst 10 kronor som tillfaller juniorkommittén.
Väl mött, Juniorkommittén, Sollentuna GK.

Alla deltagare Skandia Cup 2008
SKI LLI NG ETRYCKET
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Säsongsstart 2009 på Golfstore
För det första vill vi välkomna klubbens
nye klubbchef Fredrik Carlsson och
önska honom lycka till med sitt nya arbete, samtidigt vill vi säga tack för alla
trevliga år till Ulf Hagman och hoppas
att vi får nyttja Ulf i shopen under sommaren.

Vi tränare har inte legat på latsidan.
Vi har också förberett oss för den kommande säsongen, men på olika sätt.
Niclas har tränat golf minst 10 timmmar
i veckan, Filip har gymmat och Tomas
har motionerat och jobbat med rörlighet. Resultaten 2009 får avgöra vem som

erbjudanden. Shopen är nu välfylld med
mängder av lättspelade klubbor, nya puttermodeller, smarta bagar och vagnar
samt årets golfmode. Prova klubbor i
rätt miljö, på träningsområdet eller på
banan, och tveka inte att rådfråga oss
tränare. Som alltid får du ”Garanterat
Lågt Pris”. På så sätt slipper du åka runt
och jämföra priser.
Från 15 april gäller följande öppettider
för Golfbutiken:
Måndag
10.00 – 19.30
Tisdag-Torsdag
8.00 – 19.30
Fredag
8.00 – 17.30
Lördag-Söndag
8.00 – 16.30

Att tävla som knatte/junior
Vi står inför en ny golfsäsong och det
innebär även möjlighet att delta i olika
former av tävlingar. För att man ska få
en bra start och tycka att det är kul att
tävla, är det lämpligt att man tävlar på
en nivå som motsvarar den egna kunskapen. Detta gäller inte bara spelförmågan,
utan innefattar även att man har tillräcklig kunskap om regler, hur man fyller i
score-kort mm. Dessa moment övas naturligtvis under knatte/junior-gruppernas
ordinarie träningar.
För de yngsta och inte så tävlingsvana
finns det t ex Foursome Special i september, en kul tävling där yngre junior spelar tillsammans med någon vuxen ”släkting” som har officiellt hcp.

För de som har lite mer erfarenhet
rekommenderar vi Vårscramble (2 maj),
Skandia Cup (juni), SGDF mini-tour
(10-14 aug), tävlingen genomförs med
spel på olika banor, Två generationer
(sept), övriga klubbtävlingar samt hemmalägret.

på Kyssinge GK. För att kunna anmäla
sig till denna tour måste man registrera
sig som ungdomstourspelare och skaffa
ett anmälningskonto.
Information och registreringsformulär finns på www.golfdata.se/anm/index.asp
Kom ihåg att registrera i god tid!!
Andra möjligheter är Sollentunas egen
Juniorcup, samt olika lagtävlingar som
Tjejligan, Lilla Stockholmsligan och
Norrortscupen.

Juniorträning

Full fart på rangen
Ett annat bra tillfälle är den tävling
som genomförs på lilla banan i samband
med klubbkvalet till Scandia Cup i juni.
Det finns även möjlighet att pröva på lite
tävlande om man är med vid hemmalägret.

I år är det andra året säsongen för
SGDF Rookie Tour. Första tävlingen spelas 16 eller 17 maj på Ljusterö GK.
Denna tour är avsedd att ge yngre spelare med medelhöga handicap, som inte är
redo att spela ”scratch”-tävlingar, en
möjlighet att spela på andra klubbar och
få tävlingserfarenhet. Anmäler sig gör
man via ”min golf”.
De juniorer som har mer erfarenhet
och som vill spela scratch-tävlingar
rekommenderar vi deltagande vid olika
tävlingar inom t ex Stockholms Golfdistrikt. Exempel på tävling är Skandia Tour
SGDF, första tävlingen spelas den 10/5

Lilja Mixen spelas i maj
Allmän information om Stockholms
Golfförbunds tävlingar finns på SGDF:s
hemsida, klicka vidare till Tävling och
Junior 2009.
Kontaktuppgifter och mer information finns att hämta på Juniorkommitténs hemsida, länk finns via klubbens
hemsida. ●
Lycka till med tävlandet!
Juniorkommittén

Ökat intresse för golfen
Vi tränare märker av ett ökat intresse för
golf, detta låter kanske motsägelsefullt
men våra intryck från vinterns arbetspass i golfhallarna är att allt fler tränar
golf på vintern, hoppas att detta håller i
sig och att klubben blir välbesökt och att
medlemmarna känner ett ökande intresse för spelet säsongen 2009.
Denna vinter har vi genomgått olika
golfutbildningar, Niclas och Tomas på
PGAs utbildningsvecka och Filip har gått
olika säljutbildningar, allt för att vi på
bästa sätt skall ta hand om er medlemmar och besökare.
Vinterträning
Sollentunas representationslag – seniorer, damer och juniorer – har under vintern finslipat svingen. Totalt är det ca
120 medlemmar som på olika sätt tränat
med oss tränare.

har skött träningen på bästa sätt.
Golfbutiken
Vi är medlemmar i Golfstore, en av
Europas största fackhandelskedjor för

golf, som har över 100 medlemsbutiker i
Sverige och totalt 226 butiker i Europa.
Säsongsstart 2009 blir benämningen på
säsongens ”kick off” och äger rum helgen den 4-5 april. Medlemmar i Sollentuna GK kommer som vanligt att få
en produktkatalog med många fina

Utbildning
Vi hoppas att vårt utbud (se vår hemsida) av golflektioner är intressant och att
du hittar en kurs som du vill gå, om inte,
hör av dig till oss så ska vi göra vad vi
kan för att tillgodose dina behov.
Kursalternativ och priser hittar du på vår
hemsida. Du som idag får information
via mail av klubben kommer i år att få
information om kursalternativ fortlöpande under säsongen.
Från 15 april gäller följande öppettider
för Drivingrange:
Måndag
10.00 – 20.00
Tisdag-Torsdag
7.00 – 20.00
Fredag
7.00 – 18.00
Lördag-Söndag
7.00 – 17.00
Kom ihåg att du
måste ha egna polletter ifall du skall
utnyttja rangen före
butiken öppnar. ●
Hälsningar Tomas,
Filip och Niclas

Information angående Sollentuna Golfklubbs
entreprenadavtal med Millennium Golf
Under sommaren 2008 tog styrelsen
beslut om att förlänga Millennium Golfs
entreprenadavtal med bara ett år.
Anledningen till att förlänga avtalet med
ett år var att ge styrelsen tid tillsammans
med den nya klubbchefen att utreda
klubbens fortsatta organisation för shop,
range och golfutbildning.

Styrelsen har nu beslutat att entreprenadavtalen med Millennium Golf inte
kommer att förlängas efter den 31
december 2009.
Istället kommer klubben att ta över
driften av shop och range varvid receptionen och shopen integreras i klubbhuset.

Beslutet innebär att klubben önskar
integrera den golfansvariga personen
som en del i klubbens organisation med
den primära uppgiften att sköta golfträning och golfutbildning på klubben. ●
Stockholm den 11 mars 2009
Styrelsen Sollentuna Golfklubb
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Kållerts Kåseri
Aggressioner
11:e hålet på Sollentuna är ingen lek.
Från tee är man rädd för att slå bollen
out of bounds vilket gör att man blir feg
och slår ett styrskott ut till höger. Denna
dag var inget undantag. Jag hittar min
boll i djungeln mellan 11:an och 14:e.
Därifrån har inte ens Tiger Woods något
slag. Inte jag heller.
Istället spelar jag snyggt ut bollen på
11:ans fairway. Från 140 meter gör jag
ett supershot till 90 cm kort pinnen som
står långt vänster. Jag vet att parputten
kommer att vika kraftigt vänster. För
andra gången på 11:an blir jag feg och
slår putten för löst. Bollen rullar likt förbannat iväg en bra bit i nerförsbacken.
Det bubblar innanför pannbenet. Där rök
par. Alla aggressioner som virvlar runt i
huvudet gör att jag bränner även returen
och kliver av med en dubbelbogey.
Nu har bubblandet övergått i kokande, säkert 200 grader upphettad hjärnvätska susar runt i huvudet. Jag vill inget
hellre än att likt ett yxslag sätta puttern i
greenen för att avreagera mig. I detta
uppjagade tillstånd säger min spelpartner: Du måste slå puttern mer bestämt
när det lutar…
Nu omdirigeras aggressionerna från
11:ans green till min spelpartner. Jag känner under en kortare stund för att slå
ihjäl vederbörande. Det är endast etikett
och kanske någon spärr i hjärnan som
gör att 11:ans green och min spelpartner
fortfarande är i livet.
Ni känner säkert igen er. Hur avreagerar man sig på en golfbana? Hur legitimerar man ett angrepp på 11:ans green
och till och med misshandel av sin spel-

Funktionärsgolf
Alla ni som under 2009 arbetar som
tävlingsledare eller annan funktionär,
är med i kommittéer och styrelse, eller
på annat sätt arbetar inom SoGK, är
kvalificerade att vara med i den årliga
Funktionärsgolfen. I år går tävlingen
lördagen den 19 september.
OBS! Det är viktigt att ni skriver
upp er på en lista på anslagstavlan i
receptionen. Då ser vi till att ni får en
inbjudan till tävlingen – det kan vara
svårt för oss att känna till alla som i
någon form varit involverade i verksamheten. ●

partner? Frågor som jag ställt mig själv
åtskilliga gånger.
Nu har jag svaret. Jag har sökt in till
Konstfack. Jag tycker att Konstfack har
en del spännande utbildningar. Inte
minst examensarbetet öppnar många
möjligheter. Tidigare hade Konstfack
endast två utbildningar, Tunnelbana och
Psykvårdslinjen, men numera finns även
en golflinje. Konstfack har noterat
expansionen av frustrerade golfare.
Jag förklarade för min handledare att
jag i vredesmod tänker skapa med min
putter. Inga problem sa min handledare.
”Du måste följa din ingivelse för att
kunna skapa”.
Om ni någon dag kommer till en sönderslagen green eller till och med hittar
en halvt ihjälslagen golfare så vet ni att
jag utfört mitt examensarbete på Konstfack. Men framförallt har jag dödat
mina aggressioner.
Jag tar ansvar
I föregående nummer av Skillingetrycket
beskrev jag förändringarna för Torsdax.
I korthet handlar det om att skyffla över
Hönsen (hcp > 11,4) från torsdagar till
onsdagar. Det är med visst vemod jag

lämnar över Hönsen till Onsdax. Många
av dem har jag spelat med på torsdagar,
ofta har det varit trevligt, men nu är det
slut. På detta sätt kommer min bekantskapskrets att reduceras. Att umgås med
Hönsen utanför golfbanan är naturligtvis otänkbart. Det skulle se illa ut.
Jag känner dock ett visst ansvar för
hönsen, jag kan inte lämna dem vind för
våg. Därför har jag planerat de första
Onsdax. Nedan använder jag ”vi” som
pronomen. Men för guds skull, misstolka mig inte. Med ”vi” menas ”vi höns”,
undertecknad är givetvis exkluderad.
1:a
Årets första Onsdax. Det ska verkligen
bli kul och mysigt. Vi börjar lugnt. Vi
nöjer oss med sju hål och slår ut från röd

tee. Allt för att vi inte ska bli trötta och
slitna. Vi måste behålla spelglädjen så
länge som möjligt.
Efter 2,5 timmar har vi spelat sju hål.
Vi samlas i skogen ovanför 7:e green.
Där grillar vi korv och dricker Fanta. Vi
går runt och kramar varandra. Vi har det
verkligen mysigt. Det har varit en lång,
kall och mörk vinter. Äntligen är den

Klubbchefen
Den avgående klubbchefen har lurat mig
i alla år. Han har titulerat sig som
Klubbdirektör. Innan Ulf Hagman till-

trädde var titeln Intendent, med dragning åt Skrivbiträde. Men den korrekta
beskrivningen är Klubbchef.
Jag har med jämna mellanrum träffat
den nya Klubbchefen, Fredrik Carlsson.
Det är en trevlig prick, inte tal om annat.
över och vi får rå om varandra. Efter korvgrillningen går vi hand i hand upp till
klubbhuset. Vi längtar till nästa Onsdax.
2:a
Redan nu är vi redo för att tuffa till oss.
Idag ska vi spela nio hål, och inte nog
med det. På korthålen ska vi slå ut från
gul tee. Bara det är tufft, men nu kommer det verkligt tuffa. De första fyra
hålen spelar vi slagspelsgolf.
Efter nio arbetsamma hål går vi in i
klubbhuset. Starköl och Pyttipanna är
ingenting för oss. Istället serverar Leif
oss en smörgås med mycket grönsaker
och några räkor. Till det en liten Sherry,
lite busigt ska det vara. Vi känner hur
alkoholen bearbetar hjärnan. Vi betraktar varandra med glansiga ögon. Värmen
sprider sig mellan oss. Vi känner en djup
samhörighet.
3:e
Idag blir vi nog inte så många, det är
nämligen dags för årets första 18-hålare.
Det finns säkert flera som inte orkar. För
att minimera ansträngningen spelar vi
foursome. Att dra var sin bag är alldeles
för jobbigt. Varje par delar på en bag.
Mellan slagen håller vi varandra i handen för att uppnå maximal lagkänsla.
Eftersom vi ska gå så långt tar vi en
timmes paus efter nio hål. Men ingen
rast och ro. Pauserna i onsdax har temat
”Lär dig något nytt”. Idag håller PepsiLasse ett föredrag i ämnet ”Inverterad
Cash-management” med underrubriken
”Hur gör du av med en lax på en lördagseftermiddag”.

I början gjorde den nya Klubbchefen ett
piggt intryck. Med öppna ögon och
receptiva öron sög Fredrik åt sig all form
av information och var inte sen att förmedla sina egna åsikter. Inte minst talade Fredrik med fantastiskt engagemang
om Växjö Lakers som om det var hans

eget barn. Men sist jag träffade Fredrik
hade något hänt. Ögonen hade tappat
sin glans. Han såg hängig ut.
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Visst, att höra den avgående Klubbchefens svammel om Djurgården, trist
bokföring och annat elände har sitt pris.
Men jag tror att den största förklaringen
är Växjö Lakers. De har fallit som en
gråsten genom tabellen och får förmodligen inte kämpa med AIK och andra storheter om en elitserieplats. Det blir inte
bättre av att Växjös fotbollslag, Öster,
spelar i en division som ingen känner till.
Nästa gång ni träffar Fredrik, lägg er
hand på hans axel
och säg med empatisk röst ”Det finns
ett
liv
utanför
Växjö”. Då får vi en
underbar golfsäsong
med en glad och
trevlig Klubbchef. ●
Björn Collert

Blir man bättre golfare av att
spela Torsdax?
Intresset för Torsdax har som jag skrev
om i höstas ökat. Frågan är då om de
som spelar Torsdax blir bättre golfare
eller bara får enmer korrekt hcp och har
kul.
En hcp-analys av de 30 främsta på
maratonlistan för O-o-M Torsdax (lista
på 20-i-topp finns i Skillingetrycket nr
4/2008) visar att dessa spelare höjt sin

hcp med 6,2% i snitt från 2006-01-01
till 2009 års början (motsvarar +0,4 i
hcp). De 30 står för 64% av utdelade
poäng under perioden så de har spelat en
hel del och ganska bra. Nio av dem har
sänkt sitt hcp med i genomsnitt 22% och
21 har höjt sig i snitt 20% under perioden.
Med tanke på att snitthcp för fullvär-

diga medlemmar + vardagsmedlemmar
(män) ändrats med -0,1 under 2008 kan
man knappast påstå att torsdaxgolfare
med hcp som mått på kvalitet blivit bättre golfare men säkert är att deras hcp blivit mer rättvisande. ●
Bertil Sköld,
Regel- & Hcpsektionen

Tävlingsbestämmelser Torsdax
Inga förändringar inför 2009 vad gäller
torsdagstävlingarna. Precis som förra
året kommer vi att ha en Order-ofMerit. Denna O-o-M skall sporra till
deltagande i många torsdagstävlingar
och till att lämna in sin score även om
den inte är den bästa. Följande tävlingsbestämmelser gäller:
1. Tävlingen spelas i en klass, herrar,
med slagspel respektive poängbogey
varannan vecka. Spelavgift 50:-. I torsdags får också juniorer pojkar deltaga
men de kvalificerar ej för O-o-M utan
tävlar bara om priser enligt 3 nedan.
Maxhcp för juniorer är 15,5 och avgift

är 30:-.
2. I slagspelet spelar hcp – 11,4 från vit
tee och hcp 11,5-36 spelar från gul tee. I
poängbogey spelar alla från gul tee.
3. Presentkort varje vecka till de 6 bästa.
4. I varje tävling kvalificerar medlemmar
i SoGK till Order-of-Merit enligt modellen 1:a plats ger 20 poäng, 2:a plats ger
17, 3:e plats ger 15, 4:e plats ger 13, 5:e
plats ger 12 osv till 16 plats som ger 1
poäng.
5. Presentkort till de 6 bästa i O-o-M
efter sista omgång som spelas 17/9. Vid
lika resultat gäller resultat i sista deltävling osv.

6. Till årsfinal går de 50 bästa på Orderof-Merit. Årsfinal kommer att spelas lördagen 26/9 som slagtävling från gul tee.
7. Presentkort till de 6 bästa i finalen.
8. Tävlingskommittén består av Bertil
Sköld och kansliet. Kansliet sköter redovisning av veckoresultat och veckopriser.
Order-of-Merit hanteras av Bertil och
kommer att anslås löpande på klubbens
hemsida i tävlingsektionens blogg. ●
Bertil Sköld,
Regel- & Hcpsektionen
076-789 3346
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ter att genomföra bl a att anlägga ett högvattenområde bakom 5:ans green. Med
detta fick vi också mängder med jordmassor som vi inte kunde transportera
som vi ville, då det slog om och blev
töväder. Mycket lades som tänkt på nya
tees vid 5:an, men vi var också tvungna
att ”bygga” nya kullar utmed bäcken.

Nya tees vid 5:an
Vinterarbetet är i full gång och Tomas
med sin personal finslipar många delar
av banan, såsom dräneringar, 5:ans tee,
förlängning av arbetsvägen, röjning av
sly och träd och färdigställande av
”ödla- och grodområde” bakom 5:ans
green, ja så här har det sett ut i vinter.
Arbetsvägen
Arbetsvägen är en mycket viktig förutsättning för att vi ska kunna göra förändringar under vinterperioden när marken inte är frusen. Vi kommer även försöka hinna med att fylla i de ”luckor”
som finns, vid hål 15 och vid 16:e tee.
Jordmassorna som vi får, kommer att
läggas så att bl a 16:e backtee förlängs.

Dräneringar
Vårt långtids projekt att förbättra dräneringen av ytvatten på vår bana fortsätter,
vi har under perioden före jul ökat dräneringen på hål 6 betydligt. Det finns
mer dränering på denna faiway än vad
som är utmärkt på de kartor vi har, men
den fungerar inte så bra. Detta för att
man fyllde igen med leran som man

grävt upp och inte med grus och sand vid
rören. Vi har därför på hål 6 grävt upp
sk ”grus-ögon” som fungerar som brunnar på fairway och i ruffen (fri dropp om
man ligger där) så att ytvattnet lättare
försvinner.

Vi har även jobbat för att dränera området till vänster om tallen på hål 9.
Backdiket bakom tallen har grävts ut
och två dräneringsledningar har lagts för
att leda bort ytvatten. Ledningen som
dragits framför 1:ans damtee kommer
att förlängas.
Nytt tee vid hål 5
En efterlängtad ombyggnad är tees på
hål 5, det området kommer när det är
spelklart vid midsommar bli ett lyft, alla
tees har höjts och slänten till vänster
framför dammen skall vara borta, så att
man från tee skall se hela vattenspegeln.

Damtee har samma längd som tidigare,
herrtee ca 150 m och backtee ca 180 m.
Ödla- och grodområde bakom 5:ans green
Med vattendomen fick vi några uppgif-

Vi har också byggt två fisktrappor, en
bakom 16:e green och en vid 6:ans
green. Här kommer ni under sommaren
kunna se fiskyngel och kräftyngel ta sig
mellan dammarna.
Städdag
Lördagen den 18 april kl 9.00 – 12.00 är
vår städdag, jag kan inte nog poängtera
hur viktig denna dag är för att vi snabbt
skall få en bra start på vårsäsongen.
Till sist vill jag rapportera från ett erfa
möte jag var med på i februari med banarbetarna och vår nya klubbchef. Jag
kan direkt konstatera att vi har ett entusiastiskt arbetslag som jobbar på vår
bana och de har bara positiva ord om att
vi gått över till singelklippning av våra
greener. Bedömningen är att greenerna
mår bättre och har varit bra under längre perioder.
Något som också nämndes för helheten och bedömningen av vår bana är
arbetet som ”måndags-gänget” med
Kjell Kamlind i spetsen gör runt klubbhuset, mycket bra.
På kvällen avgjordes giganternas
kamp i en foursome-match i en golfsimulator och om jag förstår rätt så har
Fredrik C typ scratch i golfsimulator
spel!? I vilket fall så har Lempa och jag,
Tomas Ö och Anders revansch att kräva
på Fredrik C och Mikael.
Vi ser fram emot en härlig ny säsong. ●
Claes Nilsson
Bankommitténs
ordförande
PS.
Lyckligtvis finns
inga bilder från
”golfmatchen”.
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Alfred Berglund till minne
Sollentuna i slutet av 60-talet; Alfred
skulle få äga marken och sköta driften
stort gick arbetet på räls. Alfred
Berglund ringer runt till sollentunabor
av banan samt att banan skulle tillåta
Berglund trivdes.
och väsbybor, som kan tänkas vara inspel av alla sollentunabor under förutDen stora dagen inträffade i septemtresserade av att spela golf. Han talar sig
sättning att de fick ett särskilt golfkörber 1972, när prins Bertil som var en god
varm för golfsporten
kort.
golfspelare, kunde inviga golfbanan.
och förutsättningarna
SocialdemokraPrinsen och Alfred gick den första officiatt snart kunna spela
ternas ledare, Gösta
ella rundan tillsammans. På kvällen firagolf i Sollentuna. UppWelin, ordnar t o m ett
de klubben med en stor festmiddag i det
maningen löd: Ska inte
lån till klubben för
nya klubbhuset, som kommit upp i
Du också bli medlem i
byggkostnaderna; han
rekordfart och dessutom prytts av solvår nya golfklubb?
var lite sugen att spela
lentunakonstnärer, som på Alfreds förSkillinge Golfklubb
själv. Alfred Berglund
frågan donerat sin konst till klubben.
hade inte riktigt nått
och hans golfintressemålet några år tidigare,
rade
partikamrater
nu var dags att pröva
accepterar villkoren.
Sollentuna Golfklubb,
”Man kan ju ändra sig
fortfarande på Skilsenare om det inte funlinges marker, dvs på
gerar”, konstaterade
den
stora
gården
Alfred, ”huvudsaken
Sollentunaholms ägor.
är att vi får vår golfbaAlfred Berglund, 1922-2008.
Alfred Berglund hade
na!”
föresatt sig att etablera Sollentuna GKs förste ordförande.
Sollentuna fick på
en golfklubb, han tänkte lyckas, hans
detta sätt Sveriges första kommunala
energi och envishet var imponerande.
golfbana, men Alfred hade rätt. Banan
Jästfabrikens moderbolag, som hade
kom på plats, men så småningom tog
Så här efteråt kan man konstatera att
ägarintressen i Sollentunaholm, ville
klubben hand om driften och tog över
Alfred hade en mycket stor arbetskapacigärna sluta med jordbruket, när arrendaäganderätten av golfbanans mark.
tet: Han hade sin kära familj med hustru
torn Niklas Tillander inte var intresserad
Men innan vi hade kommit så långt
Karin och tre söner, han hade sitt arbete
att fortsätta. Niklas Tillander var ledamot
hade Alfred och hans nära medhjälpare
som försäkringsman, han var reservoffiav komm mäktige och hans yngre partisatt till alla klutar. Medlemmar värvas,
cer, han var kommunpolitiker, han var
vän och kollega i kommunfullmäktige,
en banarkitekt Nils Sköld anlitas, komaktiv i många föreningar, han gillade att
Alfred Berglund, tyckte att jordbruksmunala tillstånd anskaffas, grävskoporpyssla i trädgården och han skaffade sig
marken skulle lämpa sig väl för golfspel.
na gör om jordbrukslandskapet till en
ett fritidshus i Dalarna. Och han gillade
Problemet var att många i kommunfullgolfbana, träd planteras, en golftränare,
frisk luft, på vintrarna kunde man se
mäktige upplevde att Sollentuna behövKnut Ekberg, anställs till säsongen 1970
honom sträcka ut i skidspåret.
de bostäder, det byggdes runt om i regiooch Alfred och en annan eldsjäl, Rolf
Alfred Berglund satsade helhjärtat
nen – miljonprogrammet var i full gång
Axelsson, planerar för ett klubbhus.
och han lyckades. Det ska vi i Sollentuna
– och det var stora flerfamiljshus som
Klubbhuset klubbas igenom i byggnadsGolfklubb vara mycket tacksamma för.
var aktuella.
nämnd, fritidsnämnd och kommunstyVi visar Alfred Berglund – med en
Då fick Alfred hjälp av länsantikvarirelse som ”Sollentunas norra sportgård”
stund av eftertanke i tystnad – vår
en, Alf Nordström, som slog fast att tät
flerfamiljsbebyggelse knappast gick att
1977 erhöll Alfred Berglund SGFs
förena med Sollentunas rika historiska
skatter, gravar och hällristningar från
FÖRTJÄNSTPLAKETT I SILVER
vikingatiden och lämningar från SollenTilldelas enskild person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för
tunas första gårdsbebyggelse, Tuna gård
golfsportens främjande eller spelskicklighetens höjande eller på
ner mot Sollentuna kyrka från sen
annat sätt gjort sig förtjänt av Golfförbundets erkänsla.
vikingatid. Alf Nordström tyckte däreFör att få plaketten krävs ca 10 års arbete på någon av de
mot att samspelet mellan fornlämningartunga posterna i en klubbstyrelse eller avgörande insatser vid
na och en golfbana skulle kunna fungera
bildande av klubb samt byggande av bana. Styrelsen delar ut
väl.
belöningen efter namnförslag från klubbarna. Instiftad 1940.
Alfred Berglund nappade, tog chansen och började skissa på sitt stora livsför att inte störa de sollentunabor, vilka
respekt och tacksamhet för hans impoprojekt, Sollentuna Golfklubb och Solleninte gillade golf. Slogan inför kommunerande och avgörande insatser för goltuna golfbana. Projektet drivs igenom i
nalvalet 1970 var ju ”ska vi satsa på golfens utveckling i Sollentuna. ●
kommunfullmäktige, oppositionen följer
fen eller barnen”. Det gällde att som
Per Naess 2008.11.06
med under förutsättning att kommunen
kommunpolitiker tassa försiktigt. Men i
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Fastighetskommittén
Vintergolfarnas tid är snart ute när
våren står för dörren. Aktivitetsgraden
beträffande lappa och laga på våra hus
har varit låg denna vintersäsong.
Vi har mest koncentrerat oss på att
kontrollera tillståndet på våra fastigheter. Detta som ett led i utvecklingen och
anpassningen av lokalerna till det ändamål medlemmarna och andra nyttjare
önskar. Fastighetskommittén och styrelsen behöver en god insikt i de erforderliga investeringar och eventuella tillbyggnader som erfordras på kort och lång
sikt. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp
som på olika sätt utreder behoven av att
förändra och utveckla hela golfanläggningen men där fokus just nu är inriktat
på lokalerna som utgör ett viktigt komplement till själva banan. Arbetsgruppen
med nära koppling till styrelsen har skapats för att utreda våra fastigheters tekniska kondition, pejla medlemmarnas
syn på fastigheterna och vad som behöver göras för att anläggningen skall vara
attraktiv för många olika intressen.
Hur mår byggnaderna då rent tekniskt?
Vi har avgränsat studien främst till kansli och omklädningsbyggnaderna samt i
viss utsträckning till verkstad och
maskinhall.
Med hjälp av några experter har vi tittat närmare på konstruktion, fasader
och teknisk försörjning. Även om byggnaderna har en enkel uppbyggnad av
standardelement från 70-80-talet är
stommen intakt även om isolering, ventilation och värmeanläggning är otidsenlig
med höga driftkostnader som följd. De
bakre köksregionerna som ej varit föremål för ombyggnad de senaste 20 åren
är kraftigt nedslitna och i stort behov av
betydande ombyggnader. Den mer
moderna delen av köksregionen bedöms
för liten med hänsyn till den produktion
av främst luncher som äger rum. Vidare
är kyl och fryskapaciteten för liten liksom förråd och avfallshanteringen.
Kansli, shop och omklädnadsdelarna
är i behov av mindre och mer normala
underhållsåtgärder. Klubbrum liksom
övervåningen till kanslidelen utnyttjas
relativt litet.
Sammanfattningsvis kan sägas att
byggnaderna mår bra med hänsyn till
åldern. Det som måste åtgärdas förutom
att skapa vettiga villkor för köksregio-

nerna är att skapa en modern ventilations- och värmeanläggning som är energieffektiv. Att skapa bättre isolering föreslås bara ske i samband med ändring i
funktionerna främst i övervåningarna.

Att se över befintliga funktioner och
överväga nya görs nu i samband med
styrelsens helhetssyn av hela organisationen. Det kan leda till ändringar i lokalerna eller pocka på nybyggnationer. Till
det återkommer vi senare under våren.
Vad kommer det att kosta för att rusta
upp anläggningen till en godtagbar
standard?
Vår bedömning är att bara en ny värme
och ventilationsanläggning för nämnda
två byggnader kan gå på ca 3 miljoner
kronor. Ett fullödigt och delvis utbyggt
kök kan kosta ungefär lika mycket.
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Tävlingsprogram 2009
Skall vi dessutom ändra i funktionerna, bygga om, för att få en effektivare
administration tillkommer ytterligare en
halv miljon. Vissa investeringar är lönsamma på lite sikt, 5-10 år, som till
exempel värme och ventilationsanläggningen. Köket måste av arbetsmiljö- och
hälsoskäl inom kort också åtgärdas.
Även verkstad och maskinhall är i behov
av upprustning till betydande belopp så
klubben har en hel del utmaningar att

tackla avseende hur vi skall prioritera
investeringar i våra fastigheter med en
bibehållen ekonomi i balans.
Under våren kommer mer konkreta
åtgärder att föreslås så att våra lokaler
kan fungera på bästa sätt för en fortsatt
attraktiv klubb. ●
För Fastighetskommittén
Erik Barkman

Städdag 18 april

Önskar ni mer detaljerad information om
våra tävlingar hittar ni detta i ordinarie
tävlingsprogram, på hemsidan eller i pärmen i receptionen och i vissa fall på anslag.
Vissa tävlingsdatum är inte kända vid
pressläggning av Skillingetrycket. Därför
kan vissa ändringar äga rum men dessa
framgår i ordinarie tävlingsprogram.
Veckoöversikt, gäller varje vecka under
säsongen om inte annat anges
APRIL
Ti 21
On 22
To 23
Lö 25
Sö 26
To 30

Start Seniortävlingar
Start Damtävlingar
Start Torsdagstävlingar
Tävlingsfri
Tävlingsfri
Valborgsmässoafton Tävlingsfri

MAJ
Fr 1 Kommittéfest-tävling i övrigt
Tävlingsfri
Lö 2 Vårscramble
Sö 3 Chansen
Lö 9 Tävlingsfri
Sö 10 Tävlingsfri
Lö 16 Gemensam start kl. 08.00 för de
som inte deltar i
Lö 16 Par 54!
Sö 17 Tävlingsfri
Lö 23 Tävlingsfri
Sö 24 Tävlingsfri
Lö 30 PINGSTLILJAN
Sö 31 Pingstliljan matcher
Sö 31 Lilja-mixen Juniorer
JUNI
Lö 6 Nationaldagen - Den Lilla Röda
Sö 7 Skandia Cup, klubbkval.
I övrigt Tävlingsfri

On 10
Lö 13
Sö 14
Ons17
Lö 20

On 24
Lö 27
Sö 28

Q-TEE, damer.
THAILAND GOLF CUP
Tävlingsfri
Skandia Tour Distrikt
Tävlingsfri och
Glad Midsommar
Tävlingsfri och
Glad Midsommar
Nationell Damdag
Tävlingsfri
Tävlingsfri

JULI
Lö 4
Sö 5
Lö 11
Sö 12
Lö 18
Sö 19
Lö 25
Sö 26
On 29

Tävlingsfri
Tävlingsfri
Tävlingsfri
Tävlingsfri
Tävlingsfri
Tävlingsfri
Tävlingsfri
Tävlingsfri
Skandia Cup, gruppkval

Sö 21

AUGUSTI
Lö 1 Tävlingsfri
Sö 2 Tävlingsfri
On 5 Ladies Invitation
Lö 8 Woods & Iron Classic
Sö 9 KM Foursome H/D
Må 10 Tävlingsfri
Ti 11 Tävlingsfri
On 12 KM H65, 18 hål kval.
On 12 KM H75, 18 hål kval.
To 13 KM H65/H75 18 hål final.
I övrigt Tävlingsfri
Fr 14 KM D21, 36 hål, 18 hål kval.
Lö 15 KM H21, 36 hål,
Lö 15 KM Herrar, 54 hål, 36 hål kval.
Lö 15 KM D21, final 18 hål.
Lö 15 KM Damer, 36 hål, 18 hål kval

Sö 16 KM Damer, final 18 hål.
Sö 16 KM Herrar, final 18 hål.
Lö 22 Gemensam start kl. 08.00 för de
som inte deltar i klubbfesten
Lö 22 Klubbfesten Djurgårn - AIK Hammarby - All Stars!
Sö 23 Tävlingsfri
Lö 29 Tävlingsfri
Sö 30 DUKA TROPHY
SEPTEMBER
Lö 5 Skandia Tour Regional
Sö 6 KM D22, 36 hål (18 hål kval)
KM H35 36 hål (18 hål kval).
KM H45 36 hål (18 hål kval).
KM H55, 36 hål (18 hål kval).
KM D50/D60, 27 hål
Må 7 Sponsor Cupen
Lö 12 Damernas Tjuv
Sö 13 1. Två Generationer,
Klass I: fs slag.
2. Två generationer,
Klass II: fs sg.
Kanonstart 09.30
3. Två generationer
Lö 19 Funktionärsgolf
Sö 20 Supporterklubbens scramble.
Lö 26 Torsdagsfinal Order of Merit.
Lö 26 Onsdagsfinal Order of Merit.
Sö 27 Junioravslutning
OKTOBER
Lö 3 FINALRUNDAN
TIMBERLAND
Sö 4 Reservdag Finalrundan
Lö 27 Finalrunda i Order of Merit
Torsdagstävlingar
Sö 28 Junioravslutning

Topplistor SoGK
Lördag den 18 april, klockan 9.00–12.00, vårstädar vi vår golfbana.
Vi behöver hjälp med att kratta löv och plocka upp nedfallna grenar
efter höstens stormar.
• Restaurangen bjuder på korv, kaffe och bulle
• Vi lottar ut några fina priser till ”städarna”
• Tag med egna redskap, t ex krattor och spadar
OBS! Om banan och vädret tillåter får ”städarna” spela när vi är klara,
ca kl 13.00. Välkomna!
Bankommittèn

D21 - 5 i topp
Emma Burman
Linnea Schölin
Lina Burman
Jessika Björin
Ebba Lejeby

Hcp
3,0
3,3
9,6
17,7
18,6

Seniorer fyllda 55!
Man som
kvinna –
Bo droppar
sigspela
gärna golf
på
tisdagar!
fri från väg

Damer - 10 i topp
Madeleine Holmblad
Mimmie Dymling
Anna Molin
Caroline Holmblad
Cecilia Lager
Anna Ström
Lisen Bredberg
Helena Bergström
Marie LienzénGustavsson
Pernilla Beijner

Hcp
+1,1
1,3
1,3
2,1
2,5
4,7
4,8
6,4
7,0
7,1

H21 - 10 i topp
Niclas Ericsson
Max Nilsson
Jesper Jurell
Joakim Lennred
Fredrik Antholm
Pontus Kjell
Jonas Ericsson
Kristoffer Lindgren
Axel Hellström
William Vågberg

Hcp
0,5
2,7
2,8
2,9
3,7
4,3
4,5
4,5
4,8
4,8

Herrar - 11 i topp
Andreas Högberg
Leif Westerberg
Jens Fahrbring
Niclas Björnsson
Thomas Bergström
Daniel Gross
Henric Warholm
Martin Backman
Nicklas Bergström
Fredrik Lundgren
Filip Wikner

Hcp
+3,3
+2,9
+2,6
+1,7
+0,6
+0,6
+0,6
+0,5
+0,2
+0,1
+0,1
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Handicap inför 2009
inom SoGK
Seniorsektionen
Åke Frodin har lämnat ordförandeskapet och ersatts med Bo Björkman. Vidare
har Ingemar Persson lämnat styrelsen.
Nya i styrelsen är Bo Hellgren som sekreterare och tävlingsledare samt Lars
Thorell som tävlingsledare.
Året har börjat med 4 träningstillfällen under februari-mars i Komethallen
under ledning av Tomas Lindgren.
Seniorsektionen tävlingsprogram är

sig ganska likt från tidigare år. Sommarscramblen upphör och i stället får vi
ytterligare en bästboll. Fortsättningsvis
spelas scramble som 4-manna med högst
en dam i varje lag för att göra spelet mer
rättvist. Ivars Ryder Cup upphör också
och ersätts med en slagtävling från vit
tee med endast en klass, Bosses Stop.
Tävlingsavgiften blir oförändrad vid 50:av vilka 75% går till priser.

Sollentuna och Saltsjöbaden är i år
värdar för 4-klubbsmatcherna. De går av
stapeln den 25 maj på Sollentuna och
den 14 september på Saltsjöbaden med
uttagningar den 12 maj respektive den
18 augusti. ●
Bo Björkman,
Seniorsektionens ordförande

Förra året i Skillingetrycket nr 1/2008
skrev jag om spelkvaliteteten inom
SoGK mätt i handicap för olika kategorier såsom fullvärdiga medlemmar, vardagsmedlemmar m fl kategorier. Nedan
ser ni vad som hänt under 2008 med
handicapen för dessa kategorier. Totalt
sett har hcp minskat med 0,1 men som ni
kan se i tabellen varierar hcpförändring-

en en del mellan katagorier. Det är också
viktigt att komma ihåg att med det stora
nyintaget av medlemmar som just nu
sker till SoGK, sker ganska stora hcpförändringar just pga detta. ●
Bertil Sköld
Regel- & Hcpsektionen

Män
Handicap 2009.01.01

Antal

Snitthcp

Kvinnor

Ändring Antal
2008
36+

Antal

Snitthcp

Alla medlemmar inkl 36+

1110

16,5

-0,1

- av vilka med 36 eller lägre

1087

16,1

0,1

- av vilka fullvärdiga inkl 36+

780

16,0

-0,1

- av vilka fullvärdiga med 36 eller lägre

765

15,6

0,1

Hålstatistik 2008

- av vilka vardags inkl 36+

147

19,0

0,4

65

28,9

-0,5

- av vilka vardags med 36 eller lägre

147

19,0

0,5

60

28,2

-0,4

- av vilka övriga

35

11,3

-0,6

Det är nu några år sedan vi bytte index
på våra golfhål för att få mer rättvisande
placering av index i matchspel. Jag har
studerat hålstatistik för juni, juli, augusti
och september 2008 för alla singeltävlingar under den tiden. Detta motsvarar
drygt 2000 ronder. Hålstatistiken ser ni

- av vilka vilande inkl 36+

148

18,2

0,3

- av vilka vilande med 36 eller lägre

140

17,1

0,6

- av vilka juniorer inkl 36+

138

23,3

- av vilka juniorer med 36 eller lägre

119

21,2

- av vilka seniorer med 36 eller lägre

968

15,5

- av vilka fullvärdiga+vard. med 36 el. lägre

927

16,5

nedan. Kolumnen svårighetsgrad är snittscore/par och ger en ranking av hålen
från 1 till 18. Jag har markerat med svagt
grön färg de hål där index och ranking
ganska väl överensstämmer trots den nya
indexplaceringen. Även om en del av er
tycker att index borde bättre motsvara

Hål

Par

Index

Snittscore

Svårighetsgrad

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
UT
IN
TOT

4
3
4
4
3
5
4
4
5
5
4
5
4
3
4
4
3
4
36
36
72

11
5
13
3
15
1
7
17
9
10
6
14
2
16
18
4
8
12

5,10
3,73
5,05
5,18
3,98
6,58
5,31
5,13
6,70
6,26
5,33
6,15
5,49
3,77
5,25
5,48
4,06
5,20
46,76
46,99
93,75

128
124
126
129
133
132
133
128
134
125
133
123
137
126
131
137
135
130
130
131
130

12
17
15
11
5
8
7
13
4
16
6
18
1
14
9
2
3
10

HIO

Bertil Sköld,
Regel- & Hcpsektionen

Eagle

Birdie

Par

Bogey

Dubbelbogey

Övrigt

1

60
63
95
34
82
63
42
81
40
78
50
149
22
80
65
36
38
52
560
570
1130

612
897
793
584
819
547
507
621
372
592
518
684
361
808
566
458
608
578
5752
5173
10925

827
802
566
804
687
545
789
755
667
622
686
480
773
790
691
632
843
750
6442
6267
12709

396
263
380
449
294
404
457
406
488
381
451
355
515
236
405
511
352
370
3537
3576
7113

207
77
269
232
221
544
308
240
536
341
311
346
345
100
289
378
175
266
2634
2551
5185

1

2
2
2
1

1
2
3

svårighet för hålet kan jag lova er att ni
inte förlorat i poängbogey på de nya
indexen. Tänk bara på hur mycket ni tjänat på hål nr 2!

1
5
6

23
15

Totalt

Ändring Antal
2008
36+

516

27,3

-0,3

454

25,9

-0,2

353

26,4

-0,2

316

25,2

62
37
5

Antal

Snitthcp

Ändring Antal
2008
36+

1626

19,9

-0,2

1541

19,0

0,1

1133

19,2

-0,1

1081

18,4

0,1

212

22,0

0,2

207

21,7

0,3

85
52
5

10

26,5

2,5

1

45

14,7

0,1

1

88

29,5

-0,5

19

236

22,4

-0,4

27

69

27,4

-0,3

209

20,5

0,0

55

30,5

193

25,4

0,6

37

27,4

-1,1

156

22,7

0,1

0,0

417

25,8

-0,1

1385

18,6

0,1

-0,1

418

26,8

-0,3

1345

19,7

-0,1
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Kommittéer/ledamöter 2009
Idrottskommittén I K
Ingemar Swedén, ordf.
Björn Collert, data
Caroline Holmblad, sekr.

Damsektionen DS
Carina Hellströmer, ordf.
Yvonne Hansson
Barbro Mörck

Tävlingssektionen TS
Ingemar Swedén, ordf
Tommy Lindqvist, sponsring
Bertil Sköld, tävlingsledare

Regel- och Hcpsektionen RHS
Bertil Sköld, ordf

Utbildningssektionen US
Vakant
Seniorsektionen SS
Bo Björkman, ordf.
Roland Källs
Curt Sahlgren
Curt Söderberg
Bertil Sköld
Kjell Kamlind
Bo Hellgren

Elitkommittén
Kenneth Andrén, ordf. (tillfällig)
LG Beije, ekonomi (tf)
Niclas Björnsson, herrelit
Filip Modig, damelit
Gustaf Swedén, Sthlmserien herr
Caroline Holmblad, Sthlmserien
dam
Klubbkommittén KK
(Under omkonstruktion)
Fastighetskommittén FK
Erik Barkman, ordf.

Stellan Axelsson
Karl-Henry Gidbark
Carl Samuelsson
Bankommittén BK
Claes Nilsson, ordf
Eila Sandström
Roger Lindgren
Jörgen Orback
Fredrik Söderström
Tomas Öman, greenkeeper
Mikael Andersson, banarbetare
Juniorkommittén JK
Lars-Göran Larsson
Mats Ahlberg
Kaj Ahlkvist
Cecilia Cederberg
Anders Hållbro
Camilla Hållbro

Erik Kring
Patrik Lejeby
Ola Liljeqvist
Sven Linder
Rolf Ljunggren
Göran Nilsson
Joachim Sanderfelt
Ulf Spolander
Marie Strandberg
Malin Thiel
Mikael Thiel
Valberedning
Åke Fredriksson
Björn Collert
Barbro Mörck

Nya medlemmar 2009
Juniorer
Julia Ahlstedt
Patrick Aicardi
Jack Alexandersson
David Andreasson
Henrik Axelsson
Sofia Axelsson
Michael Bergmanolson
Sigge Billgren
Ida Björses
David Borg
Karl Borg
Sofie Börjeson
Elsa Dahlström
Gustav Dahlström
Viktor Dahlström
Filip Fellman
Gustav Hamrelius
Martin Isaksson
Patrik Isaksson
Ebba Kandel
Valter Kandel
Hanna Kjell
Mikaela Larsson-Swall
Jakob Lundberg
Sandra Lundberg
Gary Lundh
Smilla LundstedtMannervik
Oscar Månkell
Fredrik Nordquist
Hanna Palmkvist
Greta Paulsson
Johan Pekkari
Sofia Pekkari
Kalle Ramsell
Rasmus Ramsell
Tove Ranevall
Viktor Ranevall
Anna Ribbenstedt
Marcus Ribbenstedt
Pontus Ribbenstedt
Cornelia Ryd
Emilia Ryd
Alva Schaeferdiek

Tom Schaeferdiek
Albin Seger
David Seger
Ivar Seger
Madeleine Sjöman
Alexander Trigell
Kristoffer Trigell
Felix Wallén
Lucas Wallin
Carl-Michael Verner
Martin Westerlund
Linda Åberg
Seniorer
Margareta Ahlstedt
Paul Aicardi
Fredrik Aldeström
Tommy Andersson
Mathias
Aronsson Metzner
Britt-Marie Aspenberg
Göran Aspenberg
Henrik Axelsson
Jonas Axnäs
Ritva Berglund
Gustav Bergstedt
Ernst Billgren
Helene Billgren
Anna Bjurlemark
Gunnar Björhn
Karin Björk
Ann-Helen Blom
Lars-Erik Blom
Anders Borg
Matilda Bremme
Gustav Brismark
Kristina Brismark
Jonas Broberg
Ulrika Börjesson
Jenny Dahlström
Johan Dahlström
Bo Eklöf
Anders Elofsson
Anders Englund
Martin Englund

Ann-Charlotte Eriksson
Karin Eriksson
Roger Eriksson
Peter Flärvall
Ulf Fornhammar
Thomas Forsell
Henrik Gustafsson
Tony Hansson
Claes Heijbel
Eva Ingman
Marita Janson
Lennart Jarnhed
Henric Jernberg
Rebecca Jernberg
Anna Juserius
Fredrik Juserius
Eva Kandel
Peter Kandel
Per Karlsson
Göran Kellner
Thomas Kjelldorf
Christina
Lagerfeldt Lundkvist
Göran P Larson
Olof Larsson
Anders F Lidman
Ann-Sofie Lidman
Milla Limrell
Per Limrell
Magnus Lindström
Per Ljungberg
Anna Ljunggren
Rolf Ljunggren
Björn Lundberg
Hans Lundberg
Patrick Lundstedt
Ylva Mannervik
Norma McGovern
Ann-Charlotte Nilsson
Kerstin Nilsson
Anders Nilzon
Anders Norrman
Gunilla Norrman
Hans Pekkari
Anders Persson

Skillingegården, 192 77 Sollentuna.
Telefon 08-594 709 95. Fax 08-594 709 99.

Håkan Persson
Gunilla Pettersson
Camilla
Pettersson-Granath
Sara Plantin Kelvesjö
Stig Premfors
Erik Ramsell
Mattias Roos
Hans Rönne
Sascha Schaeferdiek
Annikki Scheferdiek
Siri Seger
Torbjörn Seger
Gunnel Sjölander
Joakim Stockhaus
Maria Stockhaus
Anna Ström
Johan Ström
Fredrik Strömstedt
Lars-Erik Svegander
Margaretha Svegander
Kjell Svensson
Kari Tatti
Susanne Tatti
Ann-Katrin Thorén
Hans Thorén
Anders Thyberg
Birgitta Torenius
Rune Torenius
Thomas Tysk
Magnus Wallén
Jeanette Wallin
Magnus Wallin
Fredrik Wallsten
Hans Werleus
Magnus Wiberg
Ingela Wiking
Barbro Wikman
Håkan Wikman
Kristin Wågström
Peter Wågström
Kjell Wängelin
Mats Öberg
Patrik Östensson

