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Viktig information från kansliet
www.sollentunagk.se
sollentunagk@sollentunagk.se

Under vintern
KANSLI
Telefontid måndag-fredag 10 - 14
Telefon
08-594 709 95
Fax
08-594 709 99
Fredrik Carlsson, Caroline Holmblad

HANDICAPREGISTRERING
Medlemmen ansvarar själv för att rättvisande handicap alltid förs in på ”min hcp”
på www.golf.se eller via terminalen i receptionen. Minst 4 ronder bör finnas
registrerade per säsong. Revision görs 2009-12-31.
Klubbens handicapansvarige är Bertil Sköld.
HANDICAPBEVIS
Handicapbevis för utlandsresa kan skrivas ut från Internet. Gå in på
www.golf.se ”min golf”– ”min hcp” >> visa handicapbevis och skriv ut.

GOLFANSVARIG/HUVUDTRÄNARE
Telefon
0705-853 871
Niclas Björnsson

KATEGORIÄNDRINGAR
Eventuell kategoriändring skall skriftligt ha inkommit till kansliet före den 15
december 2009. Använd gärna blanketten som finns i blankettarkivet på hemsidan.

RESTAURANG
Telefon
08-754 36 31
Leif & Madeleine Melin

KATEGORIINFORMATION
Se klubbens hemsida www.sollentunagk.se ”Information” – ”Medlemsinfo”.

Öppet för lunch vardagar 11-14
Julbord serveras 29 nov - 20 dec.
Restaurangen stänger 20 december
och öppnar igen i januari 2010.
Bilden sid 1: Linnea Schölin på väg mot seger
i Skandia Tour Regional på SoGK , den 5/9.
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BAGSKÅP
Töm gärna skåpen (risk för fukt- och råttangrepp) men låt skåpet vara låst.
Uppsägning av skåp skall göras före 15 december för att avgiften för 2010
skall frånräknas fakturan.
MEDLEMS- OCH SPELRÄTTSAVGIFTER
På höstmötet den 26:e november kommer Styrelsen föreslå följande betalningsrutin för årsfakturering. Årsfaktureringen sker i mitten av december, med sista
betalningsdag 31 januari 2010. För obetald faktura skickas 1 betalningspåminnelse med en påminnelseavgift på 250 kr, inga ytterligare påminnelser skickas
ut. Därefter sker automatiskt utträde ur klubben. Årsavgiften från er medlemmar är en betydelsefull intäkt för golfklubben. Vänligen respektera detta.
För er som väljer att betala före den 31/12 2009 bjuder vi på 1 st greenfeecheck, som skickas hem till Er.
KÖAVGIFTER
kommer att faktureras under februari 2010.
(Vid Internetbetalning, var noga med att endast ange OCR-nummer).
Observera att köfakturorna inte åtföljs av någon påminnelse, den köande
ansvarar själv för att upprätthålla sin köplats genom att i tid betala sin årsavgift.
KVARGLÖMDA EFFEKTER
Klubbor, headcovers, handskar m m finns att återfå i receptionen.
Vid nästa säsongstart kastas allt som inte uthämtats.
ADRESSÄNDRING
Om ni byter adress, telefon eller mail, ändra detta omgående på www.golf.se
”mina uppgifter” eller till kansliet.
HÖSTMÖTE
26 november i klubbhuset, se separat kallelse i tidningen.

Dags att summera
golfåret 2009
I ett perspektiv från arbetet i klubbens
styrelse har året präglats av verkställande av ett antal beslut som tagits under
2008 och 2009.
Vi har haft ett stort antal möten i
olika former av grupper på klubben i
syfte att diskutera fram åtgärdsplaner
för våra fastigheter, vår range och vår
organisation.
Styrelsen har också under året beslutat att förhandla fram ett avtal med en
enda leverantör av maskiner för banans
skötsel. De maskiner vi har använt i år
har tjänat ut och kontot för reparationskostnader har stigit. Nya maskiner kommer att ge oss bättre förutsättningar att
bibehålla och förbättra banans kvalitet.
Längre fram i tidningen kommer våra
funktionärer, kommittéer och entreprenörer att ge mer detaljerad summering av
golfåret som har gått på Sollentuna GK.
Pensionär
Ulf Hagmans planerade pensionering per
den 30 april genomfördes som en väl
regisserad realityserie där vår nya klubbchef, Fredrik Carlsson, under en 4 månadersperiod skolades in. Rollfördelningen
på kansliet ändrades successivt och Ulf
övergick sakta till att bli kanslist när
Fredrik axlade klubbchefskavajen. Caroline Holmblads återkomst i april som
kanslist innebar att Ulf fick inrikta sig på
olika biroller men på sin sista arbetsdag
blev han åter huvudrollsinnehavare och
hedersgäst på årets kommittéfest. Vi kan
bara upprepa det stora tack som framfördes till Ulf under festen, för hans engagemang i klubbens verksamhet genom åren.
Festen genomsyrades av en hög stämning
och många tal som speglade Ulfs 16 framgångsrika år som chef på Sollentuna GK.
Vi kan idag konstatera att Fredrik

som tagit över efter Ulf har fått en bra
inskolning. Verksamheten på banan, i
kansli och reception har under året fungerat mycket bra.
Ny Golfansvarig tränare
Klubbens beslut att inte förlänga entreprenadsavtalet med Millennium Golf
innebar att det under 2009 skulle planeras för en sammanslagning av shop,
kansli och reception till 2010 och även
söka efter en ny golfansvarig person integrerad i klubbens organisation.
Vi vill så här i säsongens elfte timme
tacka Thomas Lindgren och hans personal för deras insatser på SoGK under alla år.
Ombyggnad av shop, kansli och reception kommer att ske i nuvarande klubbhus och jag hoppas vi har en slutgiltig
skiss att presentera på höstmötet. Den
golfansvarige personen som kommer att
arbeta i klubbens organisation nästa
säsong behöver inte presenteras närmare. I skrivande stund är det klart att det
blir Niclas Björnsson som kommer att
arbeta tillsammans med övrig personal
på klubben – Mer om detta i vårnumret.
Vi hälsar Niclas välkommen.
Medlemsenkät
Beslutet att samordna
shop, kansli och reception är endast en mindre del av de förändringar som vi beslutat genomföra på våra lokaler. Hösten
2008 beslutade klubben att genomgripande undersöka statusen på klubbens
fastigheter. Domen blev inte så drastisk
som vi kanske befarade. Klubbhuset som
uppfördes 1972 är inte i så dålig standard att det behöver rivas och byggas

upp från grunden. Däremot stod det
klart att våra system för värme och ventilation är otidsenliga och dyra i drift.
Vårt kök fick däremot en hårdare dom.
Omfattande renovering men även
utbyggnad krävs för att möta dagens
krav på restaurangverksamhet.
I samband med undersökningen av
våra fastigheters status genomförde
klubben också en stor medlemsenkät.
Denna enkät hjälpte vår medlem Hans
Qvist till med att formulera, genomföra
och redovisa. I september nåddes vi medlemmar av det tråkiga beskedet att Hans
hastigt avlidit efter en kort tids sjukdom.
Vi sörjer och saknar vår golfkamrat som
hörde till de flitigaste av oss.
Resultatet av enkäten har redovisats i
en artikel, i Skillingetrycket nr 2, som
även finns infört längre fram i detta
nummer. På samma sätt har besluten
kring utvecklingen av våra fastigheter
redovisats i Skillingetrycket nr 3 som
också publiceras i detta nummer.
Till slut vill jag rikta ett tack till alla
som i form av funktionärer, kommittémedlemmar, personal och entreprenörer
bidragit till ett bra golfår 2009 och ser fram
mot ett spännande
2010.
Ni som brukar läsa
hela min text undrar
var uppmaningen om
höstmötet tagit vägen.
Här kommer den:
Den 26 november 19.00 avhålls stadgeenligt höstmöte. Det är din plikt som
medlem i Sollentuna GK att deltaga och
informera dig om klubbens ekonomiska
och idrottsliga verksamhet. ●
Bo Cederberg, Ordf. Sollentuna GK

En intressant och
givande debutsäsong
Nu börjar det närma sig säsongsslutet
av 2009. För min del har det varit en
intressant och givande debutsäsong där
jag har fått lära känna en hel del av alla
ni medlemmar, många riktigt väl till och
med. Jag har fått ett mycket varmt mottagande och flera av er har tagit kontakt, varit nyfikna, ställt många frågor
och framför allt – kommit med många
förslag och idéer. För mig är det otroligt
glädjande och stimulerande att så många
medlemmar är så engagerade i golfbanans och anläggningens skick och fortsatta utveckling. För, precis som jag
skrev i Skillingetrycket nr 1/2009, anser
jag att grunden i en välmående och
framgångsrik golfklubb är att ni medlemmar trivs, känner er välkomna och
omhändertagna. Så fortsätt gärna att
höra av er till mig med era tankar och
funderingar.
En stor del av min första tid här har
lagts på det kommande Lokala
Utvecklings Projektet, LUP, som vår
ordförande Bo Cederberg skriver mer
om i detta nummer. LUP är en viktig del
i klubbens framtida utveckling och det
första steget i projektet tas redan vid
årsskiftet när vi integrerar shop och
kansli i klubbhuset.
Som vi redan informerat om så är det
här Millennium Golf och Tomas Lindgrens sista år som entreprenör på klub-

ben. Jag vill härmed passa på att rikta
ett varmt tack till Tomas för de år han
har varit hos oss; för en bra service och
en välsorterad shop. Som de flesta av er
vet har vi hållit på med rekrytering av
tjänsten som Golfansvarig/Huvudtränare en tid. Efter en utdragen process
har vi nu bestämt oss för att Niclas
Björnsson är bäst lämpad för tjänsten.
Jag vill gratulera Niclas och önska
honom lycka till i sin nya tjänst.
Inte helt oväntat i dessa tider så har
samarbeten mellan golfklubbar och
näringslivet minskat, det gäller även för
Sollentuna Golfklubb och våra samarbetspartners och sponsorer. Ni som har
valt att förlänga
eller skrivit nya
avtal med oss
verkar till vår
stora
glädje
både nöjda och
glada med ert
val och det är
min förhoppning att även
framöver kunna
erbjuda ytterligare attraktiva paket som
är kryddade med mervärden både för er
och för klubbens medlemmar.
I år hade golfbanan, som så många
tidigare säsonger, en ganska tuff start
där skicket på den inte riktigt kunde

mäta sig med våra förväntningar. Men
till slut kom äntligen värmen och med
en dedikerad banpersonal och hårt arbete så fick vi till ett riktigt bra skick på
banan, där den var som allra bäst veckorna runt Klubbmästerskapen. Och på
tal om KM så vill jag höja hatten för
Markus Johansson och Mimmi Dymling
som kämpade sig igenom 54 respektive
36 hål med bland annat bländande puttning. Rättmätiga vinnare som visade sig
vara de som bemästrade banan allra
bäst den här gången. Vill ni utmana dem
till nästa år så kan jag tipsa om att det
går att träna puttning inomhus i vinter
på Golfpunkten, Rosenkälla. Golfpunkten har en hastighet på
sin träningsgreen som
motsvarar våra under
KM-helgen.
P.S. Till alla er som sitter som på nålar och bara
väntar på resultatet från
den dagliga wedge-tävlingen mellan kansliet
och klubbens tränare
som vi haft i vår och
sommar: tränarna drog sig ur tävlingen
efter 40-talet förluster… Bättre lycka
nästa år! ●
Hälsningar
Fredrik Carlsson, Klubbchef
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Tankar från kansliet
En lärorik & minst sagt fartfylld säsong
har passerat. Det är många pusselbitar
som ska falla på plats för att en golfklubb ska fungera på bästa sätt. Kunnig,
hjälpsam och serviceinriktad personal är
en stor del av det hela, planering och
nytänkande en annan. Att jobba med
golf är utan tvekan allra bäst under
säsong, det är servicen & kundkontakten som driver mig. Men vinterns
ombyggnationer och planering är efterlängtad, det ger oss tid att utveckla och
förbättra. För att nästa säsong vara ännu
lite bättre.
Golfkrisen som råder i Sverige är
något vi inte känt av, med en ökad
beläggning, ökade greenfeeintäkter och

en seniorkö på över 500 personer, slipper
vi nog undan ett tag till.
Måste självklart uttala mig om den
nya klubbchefen, Fredrik Carlsson.
Tycker vårt samarbete fungerar bra, han
har gjort ett väldigt bra jobb, men framförallt hjälpt mig komma in i min roll
som Kansliansvarig, vilket inte är helt
lätt vid 23 års ålder. Efter att ha blivit
fast anställd kan jag nu njuta fullt ut av
min tjänst här på klubben, även njuta av
tillfället att få vara med och driva
Sollentuna Golfklubb framåt.
Jag vill tacka vår receptionspersonal
för ett fantastiskt jobb, ni är ansiktet
utåt, och utan er kommer vi ingenstans!
Själv hoppas jag på en kort men fin vin-

ter, ut och res, svinga lugnt, så ses vi förhoppningsvis redan i april.

Tack för i år! ●
Caroline Holmblad,
Kansliansvarig

Kategoriändring
Eventuell kategoriändring skall skriftligt ha inkommit till kansliet före den 15
december 2009. Använd gärna blanketten
här intill, du hittar den också i blankettarkivet på hemsidan. ●

SoGKs Damlag
segrade igen!
För tredje året i rad segrade Sollentunas
damlag i Stockholmsserien division 1. I
år hade vi Ingarö, Stockholms och Österåkers GK i vår grupp. Laget bestod av:
Mimmie Dymling, Anna Molin, Lina
Björklund, Linnea Schölin, Emma Burman och Caroline Holmblad. ●
Stort Grattis & bra kämpat tjejer!
Lagledare Caroline Holmblad

Glädje och entusiasm!
Att sammanfatta en hel säsong som
juniorledare på en eller ett par A4 sidor
är inte helt lätt. Det hinner bli många
glada och roliga möten med juniorerna
från och med inomhusträningen i januari till avslutningen i slutet av september.
Det är framförallt den glädje och entusiasm som mänga av dem visar på klubben
jag minns nu när dagarna inte längre är
långa och ljusa. Att se ett gäng 12-13åringar hänga runt och på puttinggreen
från tidig förmiddag till sen kväll där de
utmanar varandra på pitch och putt tävlingar är otroligt inspirerande. Det är
också en bra skola för deras framtida

ligheten finns och ju fler juniorer vi
utbildar desto större är chansen att vår
önskan blir sann.
Jesper Jurell

tjejgrupp och vi ser mycket frameot att
följa henne och hennes kompisars
utveckling under nästa år. Duktiga tjejer
kan vi aldrig få för många av.
När det gäller vår ”Elitgrupp” Team
2010 så har flera av dem tagit stora steg
framåt under året. De allra flesta har nu
tillräckligt med rankingpoäng för att få
delta på nivå 2, dvs Regional. Linnea
Kristoffer Lindgren

Under året som gått har våra juniorer
spelat många tävlingar och vid flera tillfällen har de också spelat mycket bra.
Värt att minnas är Sofia Gustafssons
Oscar Spolander
Karl-Johan Hellström,
Max Thiel och Axel Hellström

golfspel. För det är ju så att vi vill att så
många som möjligt av dem skall välja
golf som sin tävlingssport framför fotboll, innebandy ishockey etc. Vi vill att
de skall spela tävlingar på de olika nivåerna i Skandia Tour, att de skall
representera Sollentuna i seriespel på
olika nivåer och kanske att någon av
dem också skall nå hela vägen till någon
proffstour. Vägen dit är lång men möj-

Skandia Cup-deltagare 2009

totalseger i årets SGDF Rookie Tour,
detta efter att först ha vunnit deltävling
4 och sedan även finalen överlägset.
Sofia har under året varit en del av vår

som redan förra året hade flera framgångar har under året spelat stabilt och
varit topp 10 i alla tävlingar toppat med
en vinst i Regionaltävlingen som spelades på Sollentuna, i övrigt har hon mest
spelat på nivå 3, dvs Riks. Bland killarna
är det framförallt Fredrik Antholm som
visat god form med flera bra resultat.
Bäst var nog 4:e platsen på Rikstävlingen
på Arninge i juni. Denna placering gav
honom en plats i årets JSM match. Väl
där förlorade han en knallhård match i
första omgången. Även Jesper Jurell,
Kristoffer Lindgren och Oscar Spolander
har gjort flera godkända resultat under
året. Nästa år är det år då deltagarna i
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Team 2010 skall slå igenom på bred
front och det skall bli kull att få vara en
del av det.
Jag måste också nämna årets SGDF
Mini tour som är 5 st 9-hålstävlingar
som spelas under en vecka. Det finns 2
klasser för flickor och 2 klasser för pojkar. Sollentuna hade i år ett 10 tal deltagare i tävlingen och de gjorde verkligen
rent hus i prislistorna. I klass 1 flickor
med hcp +36 vann Lina Hållbro alla del-

Markus Lindgren och slutligen på 11:e
plas Sebatian Wallinder.
Albin Lötbom och
Fredrik Grote
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25:e janauari. Efter det börjar våra helgträningar om i början på maj. En del av
vår plan för nästa år är att starta ett nytt
team för juniorer som vill satsa lite mer
Niclas Björnsson & co på övningsgreen

Tjejgruppen samlas

Nu är årets säsong slut men det innebär för oss i JK bara att vi börjar plane-

tävlingar, också totalt. I klass 1 för pojkar vann Martin Thiel samma sak. I
klass 2 flickor kom Sofia Gustafsson på
3:e plats totalt. I pojkklassen vann
Rikard Månkell totalt, 4:a blev Viktor
Forslund, 5:a Kristian Ahlberg och 6:a

Helena Ljunggren och Natalie Ekegårdh

ra för nästa år. Det som står närmst på
tur är vår inomhusträning som börjar

på golfen. Exakt hur det blir återkommer jag till en annan gång. Vill också ta
tillfället i akt att tacka alla ledare som
ställer upp i ur och skur och gör vår
verksamhet möjlig, jag tycker att ni gör
ett fantastiskt jobb. Vill gärna avsluta
med att påminna om vårt valspråk som
aldrig får glömmas
bort: Träffas - Trivas Träna - Tävla. ●
LG Larsson,
Juniorkommittén

Niclas Björnsson ny Golfansvarig
/Huvudtränare på SoGK
Jag är född och uppvuxen på en golfbana, började spela vid 3 års ålder och alltid haft golfen som en naturlig del av
min vardag.
Min pappa som introducerade golfen
för mig jobbade då som nu som golfinstruktör och min farbror som spelat golf
på professionell nivå, är två människor
som starkt bidragit att golfen blivit mitt
stora intresse och passion. Jag har själv
spelat sju år på professionell nivå runt
om i världen på olika golftourer, med
blandade resultat.
Golfen har alltid varit en stor del av
mitt liv men jag har även haft ambitionen att utveckla mina egna pedagogiska
färdigheter. Och genom att ständigt
arbeta med mitt egna golfspel, kunna
förstå och utveckla golfspelet för mina
elever. Min största styrka är att jag är
genuint intresserad av mitt yrke och känner en glädje över att få arbeta med golf
och med människor som delar denna
passion.

Genom min erfarenhet av Sollentuna
GK ser jag en stor potential att driva en
bra utveckling inom samtliga åldersgrupper och ambitionsnivåer som finns
inom klubben. Målet för mig är att få
vara delaktig i att utveckla och förbättra
klubbens verksamhet.

Jag ser fram emot säsong 2010 i min
roll som golfansvarig och att vara bidragande till att utveckla och driva Sollentuna Golfklubb mot nya mål. ●
Niclas Björnsson
Golfansvarig/Huvudtränare

8

SKI LLI NG ETRYCKET

Nu går vi än en gång snart en ny säsong
till mötes och i backspegeln kan vi blicka
tillbaka på säsongen 2009 som varit en
säsong med fokus på oss damer. Ett
exempel på viktig fråga som vi hade med
oss var ”Hur kan vi tillsammans utveckla damgolfen och attrahera fler kvinnor?”. Frågan kräver likväl att bibehålla men också att förändra och det skapar
en del utmaningar för att nå målet.
Men det viktigaste är att vi skapar
gemenskap kring vår golf och upplevelsen kan sammanfattas till att vi är på
helt rätt väg. Våra trevliga gemensamma sammankomster ofta ackompanjerat
till god mat o dryck av allas vår Leffe
med personal är en del. En annan är
gemenskapen kring vår Onsdax då vi
ökade snittet på antalet deltagande
”tjejer” från förra säsongens 18 till årets
30. De är fantastiskt roligt och bäddar
för att vi framöver kommer att kunna
utveckla vår damgolf än mer.
Träningar
Även i år laddade vi upp inför säsongen
med flertalet inomhuspass på Rosenkälla
under ledning av vår formidabla tränare
Niklas Björnsson. Intresset blev så stort
så att Niklas fick utöka med ytterligare
en grupp. Tack Niklas, dina instruktioner och råd är väldigt uppskattade inför
den kommande nya säsongen.
Vårmötet
Vid upptaktsmötet den 6 Maj samlades
ett stort antal tjejer för golf, god mat och
information. Under kvällen fick vi en
trevlig och uppskattad mannekänguppvisning arrangerad av KS Unique. Stort
TACK till dagens sponsor Grossboms
Kläder som kryddade prisbordet med
förmånliga presentcheckar.
Order of Merit
Antalet deltagare på damernas onsdagstävlingar har under året fortsatt att öka.
Förra året deltog i snitt 18 damer på
våra tävlingar i år har vi i snitt varit 30
damer. Eftersom vi i år har varit så
många startande kommer vi nästa år att
ha två klasser vid onsdagstävlingarna.
Onsdax
Onsdax har som tidigare spelats som
Order of Merit. Nytt för i år är att de 20
bäst placerade vid säsongens slut spelade
final, slagtävling om de sex första platserna. Nytt för i år är också att de sex
bäst placerade vid slutställningen på
Order of Merit får presentcheckar. De
som låg i topp vid slutställningen var:

Damsektionen

Nationell damdag , 24 juni
Gunnar Ericsson var starter

1:a Marianne Waldemarsson 114 poäng
2:a Blanca Frostig
80 poäng
3:a Karin Helander
64 poäng
4:a Tina Larsson
54 poäng
5:a Mia Holm
51 poäng
6:a Anita Astner
48 poäng
Finaltävlingen spelades lördagen den 26
september. Resultatet blev
1:a Blanca Frostig
71 slag
2:a Katarina Fahlander
74 slag
3:a Lena Johansson
75 slag
4:a Karin Helander
76 slag
5:a Mia Holm
76 slag
6:a Tina Larsson
77 slag
Qtee fb
Den 10 juni spelades Qtee fyrboll poängbogey för damer. Tävlingen spelades i
regn. 31 par kom till start, varav 12 par
kom från vår klubb. Tävlingen vanns av
Mikaela Bogstedt Björkhagens golfklubb
och Inger Lindberg Haninge golfklubb
på 40 poäng. De fick spela Sverigefinal
på Hooks Herrgård. Kerstin Hammarslätt och Kerstin Österman från Sollentuna kom på tredje plats också 40
poäng.
Qtee matchspel
Liksom förra året har Qtee sponsrat
damernas Sommarmatch. Tävlingen spelas i tre steg, Klubbkval - Sverigefinal Europafinal. Vi var i år 36 tjejer som
spelade. Vi blev en A-klass och en Bklass. Segrare i A-klassen blev Susanne
Axelsson, 2:a Ewa Nilsson, 3:a Lissi
Lauren, 4:a Irmeli Berggren. Segrare i
B-klassen blev Katarina Fahlander, 2:a
Yvonne Ringblom, 3:a Mona Granholm
4:a Birgitta Gure.
De två segrarna spelade Sverigefinal
på S:t Jörgens golfklubb i Göteborg den
4-5 oktober. Vinnare i Sverigefinalen i Aklassen blev Sofie Manninen, Jönåkers

GK på 70 slag, Susanne Axelsson blev
3:a på 71 slag. Segrare i B-klassen blev
Anita Brattlöf-Sedin med 36 poäng,
Katarina Fahlander kom på 19:e plats
med 26 poäng. Europafinalen spelas i
Tunisien.
Nationell damdag
I år var det Sollentunas tur att arrangera
Nationell damdag. Täby golfklubb och
Sollentuna golfklubb arrangerar denna
Gert Sandberg
bjöd på vatten
och godis

tävling vartannat år. Den 24 juni kom 64
damer till Sollentuna för att spela golf
individuell tävling. A-klassen slagtävling, B och C klassen slaggolf och Dklassen poängbogey. Det var strålande
sol och 24 grader varmt. Gunnar
Ericsson var perfekt starter. Gert
Sandberg åkte runt på banan och bjöd
på godis och vatten sponsrat av ICA

Helga Eriksson
förde resultattavlan

MAXI. Prisbordet var stort delvis sponsrat och även köpta priser. Sponsorer var
Two Putt Birdie, Vichy, Beijer Byggmark-
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nad Häggvik. Fredrik Carlsson och vår
egen golfshop. Sollentunas damer spelade bra och blev segrare i alla fyra klasserna. A-klassen Gerd Nilsson 74 slag,
B-klassen Tina Larsson 74 slag, C-klassen Yvonne Ringblom 69 slag och Dklassen Monica Thorèn 34 poäng.
Populära ”Hemliga resan” succé igen
38 taggade damer deltog i årets hemliga
resa den 2/9-09. Förra årets etta och två
Gunn Franzén Ljung och Gerd Nilsson
stod traditionsenligt som värdar för
resan. Efter ett halvårs planerande och
förhandlande stod det klart att för att
hålla oss inom tidigare totalkostnad
500:-/man för bussresa, enklare frukost,
greenfee och lunch tvingades vi göra
lottning, utskrift och manuell rättning av
scorekorten.
I arla morronstunden på parkeringsfickan till infarten till Sollentuna GK lastades/stuvades bussen i ösregn. Men
inga sura miner för detta utan bara hurtiga kommentarer som det finns säkert
en golfshop där vi kan köpa torra kläder
när vi kommer fram. Innan färden
anträddes gissades det vilt på målet för
resan. När bussen körde norr ut på E
4:an suckade de som gissat på banor
söder och väster ut uppgivet, bet ihop
och många tänkte vann jag inte gissningstävlingen så tar jag det på banan.
I bussen fylldes kaloriintaget på med
godis och damerna uppmanades att
beakta ett bra golfvett genom att hela
tiden ha kontakt med bollen framför
samt lämna banan i samma skick som
när man kom med orden:

nytt, en och annan slumrade i bussen
och andra påbörjade funderingarna om
vart nästa års resa går samt hur man ska
träna i vinter för en bättre placering vid
nästa års hemliga resa och Gunn och
Gerd lämnar relativt nöjda över stafettpinnen till Yvonne och Mia.
Vid pennan Gunn.
Damernas tjuv
Denna populära tävling drar till sig fler
och fler ”damtjuvar” för varje år, vilket

Tomas Elken och Yvonne Hansson

är fantastiskt roligt. Antalet anmälda
”slog i taket” vilket ledsamt medförde
Claes Nilsson och Carina Hellströmer

att alla som ville inte fick möjligheten att
komma med i tävlingen. Nästa säsong är
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ga. Stort TACK till sponsorn Anders
Nyberg som dukade upp med det fina
prisbordet från ELKO samt till
Tävlingsledaren Gerd Nilsson som
arrangerade denna härliga dag.
Seriespel D22 – Lag I vann i år igen!
I år utökade vi gänget med 9 spelare och
startade ett lag till. Spelarna i våra 2 lag
är indelade efter hcp allt enligt seriespelsreglerna.
Säsongen inleddes med suverän träning med Niklas Björnsson och en härlig
golfweekend. Snuvade på mållinjen av
Tyresö förra året startade lag 1 årets
säsong i division 5 superladdade. Vårt
lag 2 som består av många som inte hade
spelat seriespel förut fick börja i sista
divisionen.
Lag 1 låg på delad andra plats efter
andra omgången. Då bestämde vi oss för
att det här ska vi vinna och de två sista
omgångarna utklassade vi motståndarna
Bro Bålsta och Vaxholm och vann klart.
Jag vill gratulera alla i laget till bra
insatser, men framför allt våra två ankare: Åsa Bräster och Mimmi Dymling som
alltid spelar på topp. Även nykomlingen
Pernilla Beijner och återvändande
Susanne Herke bidrog stort till att vi
vann.
Lag 2 fick det tufft i division 8, kämpade tappert men motståndet blev för
tufft för att kunna vinna i år. Men vinsten i sista omgången gav inspiration till
att ta nya tag nästa säsong.

”Du som haver banan kär
Gör dig gärna det besvär
Att för varje tuva Du uppvänder
Lägg tillbaka den med egna händer
Gräset kommer gräset gror
Men en tuvgrop den består”
När sedan bussen svängde in på Arlanda
International Golf Clubs parkering fanns
det tre damer i bussen som såg extra
belåtna ut för att dom gissat rätt och
övriga gladde sig åt att regnet upphört.
Drygt 6 timmar senare kunde vi konstatera att ett antal damer så väl som banan
var i topptrim vilket resultaten talar sitt
tydliga språk om. Yvonne Ringblom
vann på 42 poäng tätt följd av tvåan Mia
Holm och trean Blanca Frostig. Prisbordet dignade och ingen gick lottlös
från prisutdelningen.
När vi slutligen anträdde hemfärden
igen öppnade sig himmelens portar på

det nog ett ”måste” med kanonstart för
att få in merparten av alla som vill delta-

Barbro Mörck och Bertil Sköld

På bilden syns halva gänget i vinnande
laget som fick fira segern med en avslutningstävling på Ullna den 24 september.
Övriga deltagare i D22 lagen är:
Lag 1: Anna, Carro, Marie L, Ewa,
Petra, Carina K, Cecilia. Lag 2: Åsa BM, Ulrika, Marie C, Lotta, Tina L, Karin
och Camilla.
Tack alla D22 tjejer för en kul säsong!
Lagledarna
Tina Schölin & Carina Hellströmer
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Seriespel D50 I
D 50 Div. 1 mötte Ullna, Täby och
Drottningholm. Tyvärr var motståndarna lite för duktiga för oss, trots att vi slet
hårt under säsongen måste vi lämna
Div. 1 för spel i Div. 2. Vi tycker inte
detta är någon katastrof utan det ska bli
roligt att möta nya damer och spela på
andra banor. Bra kämpat och tack för
denna säsong, vi kommer igen nästa år.
Seriespel D50 II
Lena Vågberg Yvonne Hansson (lagledare) Irmeli Berggren Eila Sandström efter
2-2 mot Ulriksdal på Bortaplan. Vi
representerar 4/8 delar av Sollentunas D
50 lag II som i år har mött Ågesta,
Brollsta och Ulriksdal och slutade på en
hedrande andra plats 1,5 poäng efter

Ström, Sigyn Sköld, Sylvia Aronsson,
Ingrid Beije, Wania Johnson och Barbro
Mörck Lagledare.

Lena Lindroth, Elisabet Wiklund, Eva Björnemark
och Sigyn Sköld (Elisabet och Eva från Haninge GK)

mötte var Haninge GK lag 2, Ingarö GK
lag 2 och Österhaninge GK. Det var
mycket jämnt i vår division. Haninge GK

Vid prisutdelningen på Täby Golfklubb mottog vi lagpriset en presentcheck på SEK 700 kronor.

Barbro Andersson, Aila Högstedt, Inger Westerberg
och Eva Hansson (Aila och Eva från Haninge GK)

och Sollentuna GK hamnade på samma
slutpoäng. Vid lika slutpoäng avgör
inbördes möten på bortaplan. Sollentuna

segrarna Brollsta. Saknas på bilden görlagkamraterna Gunilla Sandberg, Marie
Griffith, Helen Nordgren och Lena Johansson. Vi ser fram emot nästa års seriespel. Tack alla för en underbar säsong.
Yvonne Hansson lagledare.
Seriespel D60 I
Sollentuna D60, Division 2, spelade i år
mot Lidingö, Wärmdö och Nynäshamn.
Nynäshamn vann stort, tätt följt av
Wärmdö. Sollentunadamerna, som bestod av Anita A, Karin H, Marianne W,
Marianne H, Rigmor, Yvonne Liss, Lissi,
Gerd och Kerstin A, kämpade tappert
och stannar kvar i Division 2. Lidingö
åker ner i Division 3 och istället får vi
möta Saltsjöbaden nästa år.
Jag, Kerstin, vill tacka ”mina” tjejer
för gott spel och gott humör. I regn, rusk
och solsken har alla välvilligt ställt upp
och spelat mycket bra!
ETT STORT TACK!
Hälsningar Kerstin Anderson
Seriespel D60 II
Laget spelade i division VII. De lag vi

Avslutning på Täby, Anneli Elnerud, Barbro Andersson, Barbro Mörck, Karin Ström och Inger Westerberg

Barbro Taper, Wania Johnson, Lena Lindroth och
Anita Norberg (Barbro och Anita från Ingarö)

vann, eftersom vi hade 2,5 poäng mot
Haninge GK på bortaplan och Haninge
GK hade 1 poäng när spelade hos oss.
Nästa år spelar vårt lag i division 6.

Höstmötet
Den 30 september kom 42 spelande till
start i den sista damtävlingen för säsongen som spelades i ett härligt sensommar
väder. Till middagen anslöt ytterligare 5
som var med och applåderade fram
totalsegraren i ”order of merit”. Trevlig
avslutning på en trevlig och härlig säsong var när alla 47 närvarande fick
välja ett pris som för kvällen sponsrats
av våra härliga sponsorer: DesignTorget,
Aerosol Scandinavia AB, Adecco Sweden
AB. På toppen utdelades ett specialpris i
form av en ansiktsbehandling, skänkt av
Susanne Gustafssons företag See.Me.
Beautycenter AB. Ett stort varmt tack till
sponsorerna för att ni gjorde detta möjligt.
Avslutning
Vi har många att tacka för att allt har
fungerat bra under säsongen. Några som
vi vill tacka lite extra är Gert Sandberg
& Helga Eriksson för att Ni ställt upp
som ideella funktionärer på våra tävlingar samt Carro tillsammans med kansliet
som ”fixar och donar”.
Avslutningsvis vill vi inom damsektionen ge en eloge till banpersonal och
ansvariga för hur banan växt fram,
gröna härliga fairways (där vi damer
oftast är) & bra greener.
Tack för säsongen 2009
Carina Hellströmer, ordförande,
Barbro Mörck & Yvonne Hansson

Birgitta Schayah och Christel Friberg, Ingarö och
Anneli Elnerud och Gunn Franzén-Ljung, Sollentuna.

De som spelade i laget i år var: Anneli
Elnerud, Barbro Andersson, Inger
Westerberg, Gunn Franzén Ljung, Karin

Ps. Kika gärna in på damernas blogg på
hemsidan lite då och då även under vinterhalvåret. Det kan dyka upp lite matnyttig information som kan vara bra för
kännedom. ●
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2010 års snackis!?
Våren, våren, våren. Kallt och torrt
väder. Tillväxten var nästan obefintlig
när den som bäst behövdes. När vi ville
börja spela golf var gräset i fortsatt vinterdvala utan någon hänsyn till kalendern som sa att det var vår. Men när väl
vår bana kom ”i form” så har den nog
aldrig varit bättre. 2009 går till historien
som året då vår bana på allvar tog ett
rejält kliv på kvalitetsindex om det nu
finns något sådant. Våra greener är även
nu en bit in i oktober helt fantastiska.
Om hösten förbli hyggligt torr så kommer vi säkert att kunna njuta av en fin
bana ända in i november.
Arbeten inför säsongen
Vi har fortsatt att göra mycket som inte
syns på ytan men som har varit desto viktigare för höjd kvalitet och längre säsonger. Inför 2009 har dräneringen för hålen
6 och 9 återställts och fungerar nu riktigt
bra. En viktig förbättring som syns var
att bygga en ny upphöjd tee på 5an med
invigning till midsommar. Både medlemmar och gäster har gett oss positiva
omdömen och vi fortsätter att prioritera
våra tees framöver.
Arbetet med transportvägen fortsatte
runt hål 15 och förbi 5ans tee och nu
återstår endast 2-3 faser av detta jätteprojekt innan vi är i mål.
Inte bara våra golfare är nöjda. Även
grodor och ödlor kan nu frodas i ett nytt
”vardagsrum” för kräldjur bakom 5ans
green, ett bygge som klubben åtagit sig i
en vattendom.
Säsongen 2009
Vi arbetar hela tiden med skötsel men
också för att förbättra banan för alla
kategorier golfare och jag tror att vi så
här långt har lyckats väldigt bra. Det
långsiktiga arbetet med drill & fill och
grader (båda metoder för att förbättra
växtbädd och yta) har gett oss möjligheter att spela på mycket fina greener, trots
att vi inte satsat miljoner på att bygga
om. Inköp av en vält har också gett ett
mycket gott resultat för hastigheten på
våra greener. Vi kan nu hålla den hastighet vi vill och som är möjligt. De som
spelade KM-veckan kan med skräckblandad förtjusning berätta historier om bollar som ”aldrig slutade rulla”. Vi skulle i
princip kunna öka hastigheten på greenerna ytterligare men på grund av designen på vissa greener skulle det då blir helt

ospelbart. Nu siktar vi mot att hålla 9-10
på stimpmetern (metod att mäta greenens
snabbhet) mot tidigare 7-8.
Ett annat moment har varit att hålla
ruffen mellan vissa hål (1/9, 7/8 och
11/14) nedklippta. Det minskar tiden för
bolletande i områden där man riskerar
att bli träffad av mötande spelares bollar
och det snabbar också på speltempot
utan att göra banan lättare eftersom det
numer finns gott om träd i dessa zoner.
Ny slope 2010
Under hösten har en ny banvärdering
gjorts, något som skall göras ungefär vart
10 år, för att slopen skall kunna följa de
löpande förändringar som normalt görs
på en bana. I vårt fall har vi exempelvis
ett antal nya tees byggda eller planerade,
snabbare greener och delvis ny klippning
runt greenerna planerad (vi ställer om till
att klippa på 35 mm klipphöjd ett varv
runt green och greenbunkrar). Resultatet
av banvärderingen är att vi inför 2010
får en högre slope än tidigare och många
spelare får ett eller några slag mer än tidigare mot banan.
Höstens arbeten
Under hösten kommer vi att fortsätta
med arbetsvägen förbi 6ans tee där vi förbereder för ett nytt tee som även det blir
något upphöjt jämfört med tidigare. Vi
kommer också att förbereda för nya röda
tees på hål 10, 12 och 15. Dessa kommer
att kunna tas i bruk omkring midsommar
2010. Förutom den låga kvaliteten på
några av våra röda tees vill vi också se till
att anpassa vår bana efter de moderna
tankegångar som diskuteras inom golfsverige. Nyanläggningen av dessa tees
innebär att skillnaden i längd ökar mellan röd tee och gul tee till ca 16-20%.
Även denna förändring har vägts in i
banvärderingen.
Denna höst kommer vi att köra med
graden, ett moment som historiskt sett
visat sig vara effektiv när det gäller att
hålla greenytorna torra så länga som
möjligt på hösten.
Klubben kommer också att sätta upp
ett högt nät mellan rangen och 10ans
fairway. Detta är viktigt för att skydda ny
tee på 10an och alla passerande förbi
ladan. Detta är ett första steg i att öka
säkerheten på rangen som klubben från
och med 2010 kommer att driva i egen
regi. Tanken är att nät skall finnas runt

hela rangen så att de som passerar på
infarten skall vara extra skyddade. Riktiga nät ger oss också framtida möjligheter att erbjuda bättre bollar på rangen.

Tre luftballonger på väg från Bromma till
Märsta”nödlandar” på sjuans fairway och
på övningsbanan, pga brist på vind.

Skillinge Scratchmöte
Jag skulle till sist vilja ”slå ett slag” för en
film som Bengt Börjesson spelade in på
klubben 1977. Bengt som sedan många
år bor i Spanien, har skänkt rättigheten
till filmen till klubben. Filmen gjordes i
samma anda som de första golffilmerna
som visades på svensk tv under 70-talet
med Göran Zackrisson som kommentator, men med skillnaden att på ”Skillinge
Scratchmöte” så är det Bernt Egerbladh
som kommenterar och intervjuar.
Förutom att filmen visar en spännande golfmatch är det ett fantastiskt tidsdokument om hur vår bana en gång såg ut.
Den visar stora vita bunkrar (marmorkross) och hur det såg ut innan träden
växt upp. När man ser filmen är det kanske inte så konstigt att klubben av många
kallades Sollentuna Airport under 70talet.
Filmen kommer att finnas till försäljning i shopen i vår och överskottet av
pengarna kommer att tillfalla supporterklubben som från sitt överskott delar ut
stipendier till elitspelare i klubben.
Vilka spelar i matchen? Det är Thomas
Bergström och Ante Baburin. Missa inte
filmen och missa inte heller dåtidens
mode. Thomas
och Antes byxor
kommer kanske
att bli 2010 års
snackis. ●
Bankommittens
ordförande
Claes Nilsson

Fastighetsprojektet
börjar ta form
Summering
Styrelsen i Sollentuna GK har med hjälp
av en tillsatt projektgruppen och en programgrupp utrett klubbens framtida
lokalbehov för att kunna möta kraven
från medlemmar, golfgäster och myndigheter. Det program som klubben just nu
detaljplanerar kommer att genomföras i
tre etapper under tre år, 2010-2012, och
innebära investeringar i storleksordningen 8 miljoner kronor exklusive åtgärder på rangen och övningsområde.
Styrelsen arbetar efter hypotesen att
finansieringen sker med tillgänglig likviditet från nya medlemslån, ökade banklån och årliga medlemsavgifter.
En detaljerad presentation av projektet kommer att göras på årets höstmöte
den 26 november.
Bakgrund
Styrelsen beslöt 2008.10.01 att utreda
klubbens framtida behov av lokalförsörjning för främst de funktionerna som
är i kanslihuset, shophuset, torpet och
eventuella nya behov av lokaler.
Styrelsen tillsatte därför LUP-gruppen
med uppgift att överväga om befintliga
lokaler är möjliga att utveckla så att de
blir ändamålsenliga och effektiva samtidigt som drift och underhållskostnaderna kan minimeras. Alternativ med mer
omfattande nybyggnad skall också studeras och utvärderas.
Den tillsatta LUP-gruppen avlämnade en rapport, som även innehöll en
omfattande medlemsenkät, i samband
med vårmötet april 2009. Rapporten
och medlemsenkäten finns tillgänglig för
den som är intresserad. Medlemsenkäten

finns också redovisad på sidan 24-25. Den
har inte skickats ut med post eller mail.
I rapporten föreslogs följande punkter ha högst prioritet baserat på styrelsebeslut, direktiv och fakta i utredningen:
• Ombyggnad av nuvarande kansli och
reception så att shopen kan integreras.
• Upprustning och utbyggnad av kök.
• Ombyggnad av VVS-funktionerna
och ventilationssystem.
• Bättre utnyttjande av klubbhusets
övervåning.
I den fortsatta beredningen under perioden maj till augusti bildades en programgrupp med drygt 30 personer från
klubbens olika kommittéer som också
deltog i arbetet. De delades in i tre
arbetsgrupper med följande fokusområden:
A-gruppen – Ventilation, värme,
köksrenovering, shop/kansli/reception.
B+C gruppen – Shophus,
range/övningsområde, flöde och övriga
punkter i rapporten.
Ekonomigruppen - Investeringar, driftsbudget, lån-och medlemsavgifter.
Programgrupperna avlämnade sina
rapporter som konsoliderades till
rekommendationer som överlämnades
till LUP-gruppen och styrelsen.
Styrelsens har beslutat
Styrelsen har vid senaste styrelsemöte
godkänt projektgruppens förslag att
genomföra förändringar etappvis enligt
följande:
Etapp 1A, klar till säsongen 2010
• Ombyggnad av klubbhus med integrering kansli/shop/reception, ca 110 m2

• Nybyggnad av klimatskyddad
ute/innerum, 80m2.
• Renovering av omklädnadsrum.
• Upprustning av konferenslokal och
utrustning.
• Projektering /upphandling.
Etapp 1 B, klar under säsongen 2010
• Rangutbyggnad för ökad säkerhet,
steg 1.
• Ny bollautomat.
Etapp 2, klar till säsongen 2011
• Ny värme- och ventilationsanläggning
i nuvarande klubbhus och shophus.
• Om- och nybyggnad av kök
(80 +70 m2).
• Upprustning av Torpet.
• Projektering/upphandling.
Etapp 3, klar efter säsongen 2011
• Fortsatt utveckling av range och
övnings områden.
• Nytt garage för golfbilar vid klubbhusområdet.
Åtgärder under etapp 3 har klubben
klubben idag inte tagit ställning till om
de ska genomföras eller ej.
Kostnader och besparingar
• Etapp 1A beräknas kosta cirka
1.500.000 kronor.
• Etapp 1B som rör rangen beräknas
kosta cirka 300.000 kronor.
• Etapp 2 beräknas kosta cirka
6.500.000 kronor.
När dessa etapper är genomförda kommer klubben att göra besparingar i eloch uppvärmningskostnader. Beslutet att
driva shop, range och träning i egen regi
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beräknas ge ett överskott jämfört med
dagens situation. Styrelsens arbetshypotes i dagsläget är därför att investeringarna kommer att kunna genomföras med
tillgänglig likviditet från nya medlemslån, ökade banklån och tämligen normala avgiftshöjningar.

En detaljerad presentation av projektet kommer alltså att göras på årets höstmöte den 26 november klockan 19.00.
Kom dit och informera dig om detaljerna i projektet.
Jag hoppas vi får en fortsatt varm
höst och en säsong som kan sträcka sig
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ända in i november
och därmed åtskilligt fler golfrundor
på vår fina bana. ●
Bo Cederberg
Ordförande SoGK

Här nedan ser ni några inspirationsbilder från golfanläggningar jag besökt under sommaren.

Barsebäck Golf Academy

Barsebäck Golf Academy

Kyssinge GK range

Vasatorp GK träningsakademi

Vasatorp GK range

Hovås GK omkädningsrum

Hovås GK omkädningsrum

Kronholmens GK, Gotland

Supporterklubben – alltid aktuell
Supporterklubben bildades av ett antal
entusiaster i mitten av 1970-talet, som
älskade golf och gemenskapen omkring
vår golfbana. Klubben hade redan då
flera elitspelare och många ungdomar,
som jobbade för att komma ut i turneringar och stora tävlingar, trots att vår
golfklubb ännu inte hade fyllt 10 år.
Få ungdomar – om ens några – har
välvilliga föräldrar med stora plånböcker, så behovet av ekonomiskt stöd är
stort. Klubbens initiativtagare,
Gunnar Jävervall, såg detta med
klara ögon. Efter ett upprop till
golfklubbens
medlemmar
kunde Gunnar samla ett hundratal medlemmar omkring sig.
”Nu satsar vi på eliten och våra
duktiga ungdomar, och sedan
ser vi till att vi har kul ihop”,
manade Gunnar, och så fick det bli!
Supporterklubben beslöt att spela
scramble en eftermiddag i september och
då inbjuda elitspelare och duktiga juniorer som medspelare och sedan var det
dags för bal med levande musik, alla
ställde upp! Supporterklubben samlade
pengar till våra ungdomar och elit och vi
blev ett gäng supportergolfare, som trivdes ihop. Men, vi var mycket angelägna

att inte bli ett slutet gäng.
På många golfklubbar finns interna
sällskap i klubben, som alltid spelar med
varandra, höga penninginsatser gör ofta
att spänningen stiger, rivalitet och otrivseln breder ut sig. Potterna är höga
också vid kortspelet i omklädningsrummet. Så ville vi inte ha det på vår klubb!
Vår inställning var klar: Alla klubbmedlemmar ska ha lika värde och supporterklubben skulle sedan kunna vara
den kanal, som varje klubbemedlem använder, om man
vill bidra med något
extra. Till supporterklubben var alla medlemmar i
SoGK varmt och hjärtligt
välkomna.
Vi delade ut stipendier,
betalade träningsläger, resor
till nybörjarelitens kvaltävlingar,
köpte tävlingströjor till våra representationslag och uppmuntringsstipendier till
lovande ungdomar. Men det bästa vi hittat på var nog att satsa på ett stipendium
till ”bästa kompis” bland juniorerna. Vi
hyllar då en juste och renhårig kompis,
oavsett prestationerna på golfbanan. Det
har varit ett uppskattat stipendium
sedan drygt 10 år. Ett annat mycket upp-

skattat initiativ har varit att betala en
”månadspeng” till någon ung kamrat,
som tillbringat ett år för sig själv vid ett
amerikanskt universitet. Våra stipendiater kan ha fått en symbolisk hundralapp
per månad, men de har alla intygat att
den månatliga hälsningen från kompisarna i Supporterklubben alltid värmt.
Golfklubben har blivit ekonomiskt
mer stabil under senare är jämfört med
våra första år, men det hindrar inte att
våra duktiga elitspelare alltid uppskattat
när supporterklubben uppvaktar. Och vi
vanliga klubbmedlemmar, som oförtröttat hoppas på en framtida golfkarriär,
uppskattar att en gång om året få spela
med en inhemsk elitspelare i supporterklubbens scramble.
Supporterscramblen i september består än idag, det goda och glada humöret
likaså! Supporterklubben har sin givna
plats i vår golfklubbs årliga puls och speciella själ.
Alla medlemmar i golfklubben hälsas
välkomna till Supporterklubben. Väl
mött på vår fina golfbana och till glad
samvaro! ●
Sollentuna i oktober 2009
Per Naess
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Elitsektionen Damer
Tjejernas mål var i år att gå upp i högsta
serien. Laddningen var bra med gemensam träning var tionde dag med lite spets
inför seriespelen. Utöver detta hade vi
träningsdagar med teknikträning och
spel på SoGK.
Lite störande blev det dock att
Svenska Golfförbundet, samma vecka
som första seriespelet skulle gå, kom
med beskedet att hela seriesystemet skulle ändras till nästa år. Ingen skulle gå
upp och ingen skulle åka ur.

tufft för tjejerna med supersnabba greener och en ganska lång bana från blå tee.
Tjejerna gjorde det bra under båda dagarna och visar stort tålamod. Linnea
Schölin gör dessutom HIO på 14:e hålet
Linnea
Schölin

Madeleine Holmblad

Vad fanns det då för skäl att vinna
serien? Och vi som hade tagit hem
Madeleine Holmblad från USA för att
toppa laget till den första omgången. Vi
bestämde oss för att strunta i hur seriesystemet skulle komma att se ut i framtiden. Vi skulle gå upp!
Första seriespelet på Täby var mycket

och hon var även vår bästa spelare.
Madde Holmblad visade stort ”hjärta”
genom att komma hem för dagarna på
Täby. Detta var naturligtvis mycket uppskattat av oss alla. Madde har i mina
ögon utvecklats väldigt mycket under
den relativt korta tid hon har varit proffs
i USA. Efter 1:a seriespelet på Täby var
vi 7 slag efter ledarlaget.
Under det andra seriespelet på Ingarö
ville vi naturligtvis i kapp och förbi. Men
det går inte alltid som man tänkt sig.
Efter första dagens foursome och bästboll halkade vi för långt efter för att
kunna hota under singelspelet den sista

dagen. Tycker ändå att det var ett bra
”go” i tjejerna rakt igenom under båda
seriespelshelgerna. Mimmie Dymling
presterade bäst under den andra omgången.
När alla slag var summerade slutade
Sollentuna på 4:e plats, 23 slag efter vinnarna Lidingö (Vilket blir 2,3 slag per
rond om man nu kan se det så).
I truppen ingick: Mimmie Dymling,
Madde Holmblad, Carro Holmblad,
Emma Burman, Linnea Schölin, Anna
Molin och Lina Björklund.
Madde snubblade i kvalet till damernas LPGA-tour i USA. Efter två bra inledningsrundor låg hon på en fin femteplats. Men det höll inte hela vägen den
här gången. Trettiofem spelare gick vidare
till den sista kvalomgången och Madde
slutade på 51:a plats, sex slag efter.
Vi ser fram emot att få följa Maddes
vidare öden i hennes USA-satsning på
Futuretour i stället.
Som Coach vill
jag tacka för mig
för i år och hoppas
att tjejerna har haft
det lika roligt som
jag. Tack! ●
Filip Modig
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Kallelse till Allmänt Höstmöte
torsdagen den 26 november 2009
kl 19.00 på Sollentuna Golfklubb
1.
2.
3.
4.
5.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget
för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
8. Övriga frågor.
Denna kallelse gäller samtliga familjemedlemmar som är medlemmar i Sollentuna
Golfklubb. Observera att Du enligt våra stadgar kan utöva Din rösträtt via ombud.
Ombud får dock endast företräda en medlem.
Verksamhetsplan med budgetförslag bifogas Skillingetryckets höstnummer och finns
dessutom tillsammans med styrelsens förslag samt i tid inkomna motioner med styrelsens
yttrande tillgänglig på klubbens kansli senast torsdagen den 19 november.
Handlingarna kommer också att finnas på vår hemsida. www.sollentunagk.se.
Vill Du ha handlingarna hemskickade kan Du ringakansliet på telefon 08-594 709 95.
Välkomna!
Sollentuna 2009.10.25
Styrelsen
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VERKSAMHETSPLAN 2010

ALLMÄNT
Säsongen 2009 är i vissa stycken mycket lik 2008 års
säsong. Nyintaget av medlemmar de senaste åren har dock
inneburit ökat antal ronder och en glädjande ökning i tävlingsverksamheten. Vi har också sett en fortsatt stabil nivå
för externa intäkter från greenfeegäster och ett svagt vikande bidrag från företag.
Klubben har under en treårsperiod ökat antalet medlemmar
från 1400 aktiva till drygt 1500 aktiva. Ingen ytterligare
ökning av medlemsantalet planeras för 2010. Ett mindre
överintag som gjorts sent 2009 kommer att balanseras vid
det nyintag som görs inför 2010. Den nivå som även 2009
gällt för nyrekrytering av medlemmar har medfört fortsatta
extra intäkter i form av inträdesavgifter vilket gett en
ordentlig förstärkning av klubbens likviditet. Detta tillskott
har varit en viktig del i att stärka klubbens ekonomi inför
kommande års planerade investeringar och det förändringsarbete som inletts.
2009 års resultat budgeterades att bli sämre än 2008 års
utfall, bland annat på grund av en del planerade extraordinära kostnader i verksamheten. I dagsläget bedömer vi att
klubben väl klarar 2009 års budgetmål.
I 2010 års ekonomiska planering har vi sett behovet av att
tillföra ett treårsperspektiv eftersom klubben kommer att
genomföra ett flerårigt investerings- och utvecklingsprogram för våra byggnader samt leasa en helt ny maskinpark
för banans skötsel. Detta, tillsammans med att vi nu anställer en golfansvarig huvudtränare samt driver shop och range
i klubbens egen regi, kommer att väsentligt förändra klubbens ekonomi och redovisning med helt nya inkomster och
utgifter. Förändringarna har krävt mycket arbete under året
där både anställda och ideella krafter arbetat tillsammans
med noggranna förberedelser och detaljplanering.
Den allmänna kostnadsutvecklingen i kombination med
behovet av att vidareutveckla klubbens värden medför att
styrelsen föreslår att den årliga spelrättsavgiften höjs med
270 kronor för säsongen 2010. Medlemsavgiften kommer
att vara 1000 kronor för alla medlemmar förutom för vilande juniorer. Vi ser ingen möjlighet att generellt höja greenfeeavgifterna men vi kommer att jobba aktivt med att hitta
rätt avgift vid varje givet tillfälle. Den rabatt som tidvis ges
skall vara logisk och anpassad till rådande förutsättningar.
Gäst till medlem kommer även fortsättningsvis vara en gynnad grupp. I det långa loppet kommer dock banans skick
och skötsel tillsammans med övrig service och kvalitet vara
avgörande för att vi kan behålla eller öka de externa intäkterna.
Investeringsbudgeten för 2010 fördelar sig med 1,3 miljoner
kronor på banan och 1,5 miljoner kronor på byggnaderna.
Investeringsbudgeten för banan innehåller bland annat
åtgärder för ökad säkerhet på rangen med ett högt skydds-

nät mot hål 10. I investeringsbudgeten för byggnader ingår
ombyggnation i klubbhuset där shop/kansli/reception skall
samlokaliseras.
MEDLEMMAR
Inför år 2010 kommer inte medlemsantalet att ökas.
Klubben har under en treårsperiod ökat antalet medlemmar
från 1400 aktiva till drygt 1500 aktiva. Inför vintern har ett
litet överintag gjorts men det kommer att justera sig genom
förväntade avhopp till nästa säsong.
Inför årets höstmöte föreslår styrelsen att alla kategorier förutom vilande junior betalar 1 00o kronor i medlemsavgift.
Spelrättsavgifterna höjs med 270 kronor för samtliga kategorier. Fördelningen framgår i exakta tal på kommande
sidor.
BANAN
Inför 2010 och framåt fortsätter arbetet att lyfta kvaliteten
på vår bana. Det inkluderar fortsatt utbyggnad av arbetsvägen. Arbetet fortsätter i etapper fram till 2012 då vi kan
köra fordon runt hela banan oavsett underlagets beskaffenhet i övrigt.
En annan viktig åtgärd för att kunna förlänga säsongen är
att reparera gamla dräneringar. Även dessa insatser sker i
etapper och efter prioriterat behov. Detta arbete kommer
sannolikt att fortsätta bortom 2012.
Som många av er sett rasar debatten om hur lång en bana
skall vara från röd tee i förhållande till gul och vit tee.
Bankommittén har lagt fram förslag på att bygga nya röda
tees på hål 10 12. Ombyggnad av tees har inte enbart med
längderna att göra utan också med den upplevda kvaliteten
för de som spelar röd tee. Arbete med ett helt nytt tee på
6:an kommer också att slutföras med förhoppningsvis invigning till midsommar 2010.
Ett arbete med att återställa våra greenbunkrar till ursprunglig design inleds också. I 3-4 etapper kommer vi arbeta med
att återskapa den ursprungliga designen på de flesta av våra
bunkrar vilket kommer att göra en stor skillnad visuellt men
även öka utmaningen jämfört med idag. Vi kommer därmed
att kunna erbjuda en större variation i svårighetsgrad genom
olika flaggplaceringar.
En annan viktig åtgärd är att vi ingått samarbetsavtal med
en stor maskinleverantör vilket betyder att vi byter ut hela
vår ålderstigna och delvis skrotningsfärdiga maskinpark till
helt nya maskiner. Detta innebär utöver en märkbar kvalitetsökning i skötseln att vi slipper att drabbas av stillastående klippare, minskar kostnader för reparationer, frigör
anställdas tid från reparationer och slipper vara beroende av
grannklubbars goda vilja för lån eller hyra av ersättningsmaskiner.
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FASTIGHETER
Under 2009 har kommitténs arbete helt dominerats av frågan om hur utveckla fastigheterna främst klubbhuset, shophuset och torpet till en mer ändamålsenlig golfanläggning .
Även om en helt ny byggnation har förts på tal har insikt
erhållits om att det är bättre att ta tillvara befintliga byggnader och bygga om och till dessa. En viktig strävan har
varit att eftersträva en integration av kansli och shop för att
nå en effektivare administration och en koncentration av
mötesplatser där människor möts och hejar på varandra.
Rent av stärks också den kommersiella aspekten. Förändringarna bygger på en bred medlemsenkät som genomfördes under året. Ur fastighetsdriftsynpunkt erfordras
också en energiförflyttning bort från elberoende mot förnyelsebar energi. Bergvärme är det alternativ som ser bäst ut.
Det bör genomföras i samband med en större nödvändig
ombyggnad av köket och restaurangdelen . Detta bedöms
kunna ske i en etapp 2 när väl nämnd integration har verkställts under vintern 2009-2010. I samband med detta kan
också tävlingssekretariatet inrymmas i klubbhuset. Torpet
och delar av nuvarande shophus friställs för andra aktiviteter knutna till vår verksamhet. Slutligt ställningstagande till
de större förändringarna kommer att ske under år 2010.
IDROTTSVERKSAMHETEN
Tävlingsverksamheten på SoGK har under de senaste åren
blivit mer och mer populär. Detta beror i hög grad på våra
nya medlemmar och deras intresse för tävlingar och på att
många av de som alltid tävlat fortfarande gör det. Vi har en
bra balans i utbud och efterfrågan på våra tävlingar med en
mix av singel- och par/lag-spel. Flera tävlingar har under
2009 varit fulltecknade eller näst intill och det är något som
inte hänt sen 90-talet. De tävlingar som fortfarande går lite
kräftgång är KM H/D samt vissa kategori-KM, framförallt
på damsidan. För dessa mästerskap är intresset fortfarande
lågt. Vad det beror på vet vi egentligen inte men vi kommer
att arbeta för att lyfta fram KM. Under 2010 kommer vi tillsammans med vår nye golfansvarige att arbeta fram ett förhoppningsvis tilltalande och ganska brett tävlingsprogram
med en bra variation av spelformer och tävlingsupplägg. De
riktigt intressanta tävlingarna som Pingstliljan och Cervera
Trophy (fd DUKA Trophy) kommer förstås inte att ändras
utan dessa genomförs på samma sätt som tidigare.
JUNIORVERKSAMHETEN
Övergripande mål
Det övergripande målet för Juniorkommittén på Sollentuna
GK är att erbjuda en verksamhet för klubbens nuvarande
och kommande juniorer där de kan utvecklas till duktiga
golfspelare och goda kamrater. På sikt är tanken att de juniorer vi utbildar framgångsrikt skall delta i tävlingar, både
individuella och i lag, på högsta nivå.
Mål för 2010
– Att få med fler tjejer i vår verksamhet samt att se till att
de som redan är med stannar kvar och utvecklas.

– Att hålla kvar så många som möjligt av det juniorer som
sedan tidigare varit med i verksamheten.
– Att ytterligare stödja och utveckla de spelare som under
2009 framgångsrikt tävlat i olika Skandia tävlingar,
dvs Skandia Tour och Skandia Cup.
– Att få fler juniorer att delta i externa tävlingar.
– Att rekrytera och utbilda fler ledare.
– Att framställa en Juniorkalender där Juniorkommitténs
hela verksamhet finns med.
ELITVERKSAMHETEN
Den med gott minne från förra årets rosa sidor minns säkert
att vårt mål då vara att återigen vinna Lag-SM för herrar.
Det lyckades nu inte. Men en fin 7:e plats i det arton lag
starka startfältet, och utan en av våra toppspelare från året
innan, är klart godkänt.
Tjejerna missade också den här gången att ta steget upp i
högsta divisionen. Det positiva i år var att vi nu äntligen
hade ett gäng på sju tjejer som slogs om de sex platserna i
laget. En sådan konkurrens har vi väl aldrig haft tidigare.
Vi har under året haft en spelare på SAS-touren, en på
Challangetouren och en tjej på Duramed Future Tour i USA.
I och med segrarna i Stockholmsseriens division 1 har vi än
en gång visat att Sollentuna är att räkna med på elitsidan.
Mål för 2010
– Att herrlaget är med i toppen på Lag-SM igen.
– Att damlaget vinner sin serie och går upp i elitserien.
– Att minst en spelare klarar Europatourkvalet.
– Att vår tjej i USA placerar sig i toppen på Future Tour.
– Att vi får upp en junior bland de 50 bästa i landet.
– Att vi åter igen kan kvala in till Junior lag-SM.
– Att vi lyckas försvara Lag-SM mot nedläggningshotet.
Förutsättningarna att lyckas med vår målsättning är förmodligen bättre än på många år. Vi har ett fantastiskt bra
juniorgäng, tre proffsspelare och en helt ny tränarorganisation med en heltidstränare och en eller två assisterande, så vi
ser med tillförsikt fram mot sommaren 2010.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL AVGIFTER OCH
MEDLEMSLÅN 2010
Kategori
Spelrättsavgift
Full avgift
4 190
Vardagsavgift
3 100
Junior stor
1 230
Junior liten
390
Senior vilande
0
Junior vilande
0

Medlemsavgift
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
400

Total
5 190
4 100
2 230
1 390
1 000
400

Inträdesavgift
6 000
Medlemslån
20 000
Övergångsavgift junior-senior 6 000 Inträde 2003Övergångsavgift junior-senior 3 000 Inträde 1991-2002

4
SOLLENTUNA GOLFKLUBB RESULTATBUDGET 2010 (TKR)
Budget 2009
Medlemsavgifter
Spelrättsavgifter
Inträdesavgifter
Greenfee
Sponsorer
Företagsgolf
Hyror
Övriga intäkter
Golfbilar/vagnar/reklam
Range
Tränare
Shop och övrigt
Summa intäkter

Budget 2010

1 651
4 496
450
1 650
1 350
280
175
10 052

1 740
4 920
450
1 700
850
250
222
175
190
650
300
400
11 847

Banan
Sponsorer
Tränare, Shop, Range
Fastigheter
Kansli, Klubbledning
Övrigt gemensamt
Styrelse
Idrottskommittén
Medlemskommittén
Juniorkommittén
Elitkommittén
Information
SGF/SGDF
Summa kostnader

3 250
50
110
1 225
1 915
357
50
80
5
100
400
325
325
8 192

3 700
50
1 200
1 485
1 615
350
50
80
5
100
400
325
350
9 710

Resultat före kapitalkostnader

1 860

2 137

Avskrivningar
Räntekostnader (netto)

1610
450

1519
450

Resultat

-200

168

INVESTERINGSBUDGET 2010 (TKR)
Banan
Dräneringar
Transportväg
Tee
Bunkrar
Range, säkerhet
Slitvägar
Övrig banutrustning (papperskorgar, bänkar)
Fastigheter
Etapp 1 A
Ombyggnad klubbhus
Nybyggnad av klimatskyddat ute/innerum
Projekteringskostnader
Etapp 1 A
Rangeutbyggnad
Nya bollautomater

100
200
30
100
125
25
20
600
600
500
100
250
60
1510

Totala investeringar

2110

SKI LLI NG ETRYCKET

Herrelit:
Lag-SM på Hovås
Vi undrade nog lite till mans hur vi skulle kunna få ihop ett bra lag till Lag-SM
på Hovås i Göteborg. Förutsättningarna
kunde absolut varit bättre.
Andreas Högberg hade lämnat oss för
AIK, Leffe Westerberg hade haft det jätteknöligt hela våren. Leffe bytte både tränare och sving men inget tycktes fungera. Filip Wikner hade sedan förra hösten
haft stora tvivel på sin fortsatta satsning
och Marcus Johansson hade dåligt med
tid för träning när alla sommarturisterna
trillade in i baren. Som om inte det räckte
fick Svenska Golfförbundet för sig att
mitt i säsongen ta beslut om att skrota
hela seriesystemet. Det blev ett jäkla liv i
hela golfsverige. Vad fanns det nu för
anledning att bry sig om Lag-SM?
Men å andra sidan hade Jensa Fahrbring börjat säsongen med flera bra placeringar på SAS-touren. Nihkil Dahwan

hade några segrar med sig i bagaget när
han kom hem från studierna i USA. Max
Nilsson hade gått framåt en hel del. För
att inte tala om Fredrik Antholm, årets
juniorraket, som klättrat flera hundra
placeringar på juniorrankingen. Sen
trodde vi nog att Niclas Björnsson åter
skulle frälsa oss med sitt spel. Så chansen

till en bra placering kanske fanns där
ändå.
Niclas Björnsson gjorde i år sin debut
som ansvarig för serielaget. Mycket bra
dessutom. Niclas har en unik förmåga
att få alla att må bra och stämningen var
kanon hela veckan. Vet inte om det var
ansvaret som gjorde att Niclas denna

gång visade sig vara mänsklig i sin golf.
Visst spelade både Niclas och Leffe bra,
men flytet ville inte riktigt infinna sig.
Jensa travade på som vanligt. Denna
gång med Nikhil småspringande efter i
stället för Andreas Högberg. De visade
sig vara ett alldeles utmärkt foursomepar.
Marcus spelade två bästbollsmatcher.
Den första med Jensa och den andra med
Leffe, och gick med dessa två på totalt
13 under par. Fantastiskt bra debut och
dessutom med 90 procent av utslagen
med järnklubbor. Filip Wikner fick, efter
Andreas flytt till AIK, axla ansvaret att
spela två singlar. Filip är en spelare med
stor kapacitet och vi hoppas att han tänker om när det gäller golfsatsningen.
Max Nilsson och Fredrik Antholm
ställde upp till 110 procent, servade och
caddade de som spelade hela veckan.
Båda var en stor anledning till att laget
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till slut lyckades klara en fin 7:e placering.
Kul också att Fredrik Carlsson var
med och stöttade under hela vistelsen.
Det visar att han, och med honom, hela
klubben tar elitsatsningen på allvar.
Hur gick då snacket om det nya seriespelet? Jo, den här frågan genomsyrade
hela veckan. Förbundsarkitekten var till
och med på plats och fick sina fiskar
varma. Det hela slutade med att vi tog på
oss att författa en skrivelse, som sedan
alla 18 klubbar ställde sig bakom.
Veckan efter överlämnade vi protesten
till förbundet som sedan drog tillbaka
sitt beslut, åtminstone för 2010. Nu när

vi drivit frågan så hårt, och fått gehör,
gäller det också att vi själva satsar på en
topplacering på Barsebäck 2010.
I truppen ingick: Leif Westerberg, Jens
Fahrbring, Filip Wikner, Marcus Johansson, Nikhil Dahwan, Nicklas Björnsson,
Max Nilsson och Fredrik Antholm.
Ledare: Kenneth Andrén.

I skrivande stund har Leif Westerberg
hittat spelet igen. Både Leffe och Jens
Fahrbring har klarat steg ett i Europatourkvalet. Andra omgången går av stapeln den 20-23 november och tredje och
sista steget den 27-30 november.
Vi håller tummarna för att bägge tar
sig in i golfens finrum till nästa år.
Det vore kul om
klubben skulle få
med två spelare på
Europa-Touren. ●
Kenneth Andrén

Seniorsektionen
Styrelsen för sektionen har haft följande
sammansättning under 2009:
Ordförande och tävlingsledare:
Bo Björkman.
Sekreterare och tävlingsledare:
Bo Hellgren.
Tävlingsledare och lagledare för
H65 lag 2: Curt Sahlgren.
Tävlingsledare: Roland Källs.
Tävlingsledare: Curt Söderberg.
Tävlingsledare: Lars Thorell.
Lagledare H55 lag 1 och 2:
Hans Säfwenberg.
Lagledare H65 lag: Bertil Sköld.
Lagledare H75: Kjell Kamlind.
H55 Lag 1 låg 5:a i div. 1 inför sista
omgången på Ågesta men spurtade förbi
Lidingö och Saltsjöbaden och passerades
av Bro-Bålsta för en slutlig fjärde plats
med 979 slag i en stenhård serie som
Stockholm vann på 970 slag. Bästa individuella resultat i sista omgången hade
Åke Fredriksson. Övriga spelare var
Anders Berg, Björn Bohlin och Thomas
Leijon.
I en nästan lika jämn andra division
slutade lag 2 på tredje plats med 983 slag,
blott 10 slag efter vinnande Österåker 1
och 4 slag efter Viksjö. Omgången spelades på Nynäshams GK och i laget spelade Ulf Aronsson, Loa Andersson, Hans
Säfvenberg och Björn Rossander.
H65 Lag 1 låg sexa inför sista spelomgången i div.1 och bevakade sin plats.
Vann gjorde Saltsjöbaden 1 före Ågesta1
medan Lidingö och Ingarö 1 åkte ner i
div. 2. Ove Berglund och Jan Anders
Christernin spelade samtliga 4 omgångar, Gunnar Ericsson och Bertil Sköld 3
gånger samt Anders Berg och Bo Björkman 1 gång.
Lag 2 gjorde en fantastisk upphämtning på Kevinge och spöade det ledande
hemmalaget för vinst i div. 2. Bertil

Sköld inlånad från div. 1-laget hade
omgångens lägsta score på 73 slag. Övriga spelare var Rolf Zetterlund, Claes
Hernborg och Ronny Nord. Rolf spelade
samtliga 4 omgångar. Övriga spelare
under året har varit Björn Boström,
Kalle Frostig, Lars-Erik Carlsson och
Lars-Gunnar Beije. Tyvärr kan inte laget
flyttas upp eftersom klubben bara få ha
ett lag i varje division.
H75 Laget tappade en placering sista
spelomgången och hamnade på plats 10
i div. 1. Ingarö vann före Drottningholm
medan Saltsjöbaden och Österhaninge
flyttas ner till div. 2. Följande spelare har
deltagit: Kjell Kamlind, Sven Lindberg
och Ingemar Persson 4 gånger, Lars
Olofsson 2 gånger samt Rolf Claesson
och Knut Ekberg 1 gång vardera.
Klubbmästare 2009
H65 1:a Bertil Sköld
2:a Gunnar Ericsson
3:a Ronny Nord
H75 1:a Rolf Claesson
2:a Sven Lindberg
3:a Ingemar Persson

154
161
164
169
171
182

slag
slag
slag
slag
slag
slag

Seniormästare
(bland 30 bästa på order of merit)
Tävlingen vanns av Lars-Eric Carlsson
på 68 slag netto.
Scotland
Klass A
Klass B
Klass C

Cup
Ronny Nord
Ivar Aretjärn
Gilbert Berglund

Roland Cup
Segrade gjorde Lars-Erik Carlsson i final
mot Ronny Nord.
Bosses Stop
I denna premiärtävling segrade den
pånyttfödde Ivar Aretjärn.
Tisdagstävlingarna
Tävlingarna har i år glädjande nog fått

väsentligt fler startande. Order of merit
toppas som i gamla tider av Ivar Aretjärn följd av Jan de Besche och Ronny
Nord. Oom för gentlemännen vanns av
Bertil Alerius före Olle Lundberg och
Kurt Liljeqvist.
Fyrklubbsmatcherna
Matchen på hemmaplan under försäsongen vanns överlägset av Sollentuna
före Kungl. Drottningholm. Och som
väntat vann Saltsjöbaden på sensäsongen när dom hade hemmamatch, en
match där Kungl. Drottningholm för
övrigt inte ställde upp. Det är nu troligt
att Drottningholm bortfaller från nästa
år och vi får försöka hitta en ny klubb
om vi skall fortsätta med 4-klubbsmatcher. ●
Bo Björkman,
Ordförande Seniorsektionen

Vinterträning
för seniorerna
Vinterträningen kommer liksom i
år att ske i Komethallen i Järfälla.
2010 kommer klubbtränaren
Niklas Björnsson att förbättra vår
svingteknik.
Träningen sker tisdagarna 23
februari, 2 mars, 9 mars och 16
mars mellan 9:00 och 12:00 i
entimmespass. Max 8 deltagare
per pass, varför antalet deltagare
är maximerat till 24 st. Först till
kvarn gäller och anmälan skall ske
senast 30 januari 2010.
Priset blir humana 200:- kr.
Anmälan till Bo Björkman på telefon 08-754 43 11 eller
bosse@urbandevelopment.se ●
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Torsdagstävlingarna
Ante Baburin i topp i Torsdax
OoM 2009
Antalet spelade rundor i Torsdax minskade något under 2009. Under varje
Torsdax har som vanligt pris i form av
presentkort utdelats till de 6 bäst placerade. Fjorton spelare har vunnit en

Gustafsson. I OoM delades 6 priser ut
och dessa gick till följande:
1. Antero Baburin 175 p
2. Stefan Gustafsson 172 p
3. Christer Jansson 125 p
4. Mattias Pirmann 124 p
5. Sven Linder 110 p
6. Per-Erik Öberg 103 p
De 50 bäst placerade i OoM (8 p behövdes) kvalificerade sig till final den 26/9
som vanns av Stefan Gustafsson på 69

slag netto. God tvåa var Mats Mohlin på
70 slag, följd av Claes Nilsson 71.
Komplett resultat finns på golf.se
OoM har nu funnits i 4 år och summeringen av dessa finns nedan för de 20
högst placerade.
Synpunkter på torsdax mottages tacksamt av bertil_skold@hotmail.com eller
076-789 33 46. ●
Bertil Sköld

ORDER OF MERIT MARATONTABELL

Torsdax under säsongen nämligen:
• Ante Baburin – 3 segrar.
• Sven Linder och Per-Erik Öberg – 2
segrar.
• Christer Jansson, Stefan Gustafsson,
Jan Bohlin, Hans Bejhed, Ulf Aronsson,
Arne Granholm, Mattias Pirmann,
Christer Nilsson, Ola Lejeby och Bo
Hellgren – 1 seger.
Dessutom har alla dessa Torsdax ingått i
en säsongstävling som kallats ”Torsdax
Order-of-Merit” (OoM) där de 16 bäst
placerade fått poäng efter principen 20,
17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1p för platserna 1-16. Denna tävling
vanns i år av Antero Baburin. Christer
Jansson, vår meste torsdaxvinnare blev
slutligen trea, även slagen av Stefan

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Namn
Christer Jansson
Stefan Gustafsson
Åke Fredriksson
Ola Lejeby
Arne Granholm
Antero Baburin
Mattias Pirmann
Björn Bohlin
Bertil Sköld
Sven Linder
Thomas Leijon
Per-Erik Öberg
Hans Bejhed
Krister Röstlund
Dan Grönnå
Jan Bohlin
Mats Magnusson
Stefan Westin
Ulf Aronsson
Claes Nilsson

Total
679
595
461
363
336
323
309
301
295
284
269
242
234
215
210
175
174
172
171
170

2009
125
172
86
79
68
175
124
59
79
110
45
103
64
17
31
52
26
43
68
48

2008
171
155
127
111
81
148
110
114
36
162
73
46
29
126
45
17
20
29
54
68

2007
198
112
151
152
69
–
75
35
102
11
106
93
72
72
93
48
102
92
44
32

2006
185
156
97
21
118
–
–
93
78
1
45
–
69
–
41
58
26
8
5
22

Tack för i år alla golfkamrater!
Golfsäsongen är nu slut för de flesta och
vår vackra bana ligger stillsamt öde.
Klubbfesten avgjordes i år i ett hyfsat
sommarväder och avslutades som vanligt
med vår grillbuffé. Det var rekordstort
deltagande, ca 150 spelare och genomgående 5-bollar! Restaurangen ställde upp
med ett eget lag och kom på en hedrande 3:e plats. Och som vanligt vann tyvärr Djurgår’n igen...
Torsdax-gänget avslutade som vanligt
säsongen scramble och middag med Biff
Rydberg samt gott öl och goda viner.
Damernas säsongsavslutning kröntes
med en uppskattad 3-rätter middag och

en stor prisutdelning. Restaurangen tackar de glada och positiva damerna.
Möjligheten att ladda in pengar på
medlemskortet är fortsatt mycket populärt. Det är enkelt och smidigt för alla
och ger dessutom rabatt.
Vi fortsätter att servera lunch fram till
jul och från 29 november till och med 20
december dukar vi fram vårt traditionella Julbord. Se separat annons i tidningen
eller gå in på www.godarejul.se
Efter jul- och nyårsstängt öppnar vi
som vanligt igen i januari. Om inte tidigare så ses vi igen nästa säsong!
Tack för i år! ●

Tack för ännu en lång och fin golfsäsong
hälsar Leif & Madde med personal.

Kållerts Kåseri
Laila Bagges Mamma
11:e september, 28:e februari och 6:e
november är kända datum för er som
kan er historia. Nu ska ni addera 14:e
september.
Måndag 14:e september tillbringade
jag större delen av dagen på golfbanan.
Inte bara på banan, utan även någon
timme i restaurangen och på rangen. Om
något anmärkningsvärt inträffat borde
jag noterat detta.
Efter golfrundan åkte jag ner till mataffären i Rotebro centrum. Utanför affären finns alltid två löpsedlar, Expressen
och Aftonbladets. Aftonbladets löpsedel
innehöll det vanliga, GI-metoden, nätSEX, fru söker bonde, eller möjligtvis
tvärtom och Zlatan. Expressen hade
bara en nyhet, men inte vilken nyhet som

Sollentuna GK
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! ●

helst ”LAILA BAGGE tar time-out.
MAMMAN DÖD”.
Detta var alldeles oerhört. Jag förstod
omedelbart att detta var allvarligt. Inte
sedan Anna Lindh mördades har

Expressens löpsedel dominerats av en
enda nyhet. Men varför stod ingenting
om Laila Bagge på Aftonbladets löpsedel? Det måste vara så att Mamman nyligen avlidit och endast Expressen hunnit
få med nyheten i eftermiddagsupplagan.
På min 50-årsfest för några år sedan
presenterade jag mig själv med orden
”Jag är en vagt alkoholiserad, nästan
spelberoende, allt fattigare bollförsäljare
från en av Stockholms norra förorter”.
Första parametern har medfört kollaps
av onödigt många hjärnceller, vilket
inte är något att hymla om. Perceptionen
är inte längre på topp. Men jag brukar
ändå vara hyggligt nykter när Rapport
sänds och borde därför ändå ha någorlunda koll på det politiska etablissemanget. Jag kan väl inte missat en ny
statsminister eller utrikesminister?

Tankarna virvlade runt. Jag fick ingen
rätsida på Laila Bagge, än mindre på
hennes mamma.
Någonstans i mitt inre kände jag ändå
igen namnet Laila Bagge. Robinson?
Justitieminister? Kanske blandade jag
ihop allt med Anki Bagger?
Jag vågade inte gå in i mataffären.
Tänk om jag möter någon som säger:
Har du hört att Laila Bagges Mamma är
död? Vad ska jag svara? Jag vill ju inte
vara helt bortkommen. Jag smög hem på
småvägar. Lyckligtvis mötte jag ingen.
Väl hemma satte jag mig vid datorn
och googlade på Laila Bagge.
Nu förstod jag Expressen. Statsminister,
nej. Utrikesminister, nej. Laila Bagge är
mycket större än så, hon har varit med i
både Idol och Let´s Dance.

På fredagskvällar dricker jag Whisky
och spelar nätpoker vilket förklarar mitt
gigantiska kunskapshål. Men jag lovar
att fortsättningsvis åtminstone ha ljudet
påsatt på TV4´s fredagssändningar. Jag
vill vara med när det skrivs världshistoria.
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Runt nyår brukar Rapport sända
årets nyheter i sammandrag. Detta är
givetvis både historia och en pseudohändelse. Fortsättningsvis sammanfattas
årets händelser av TV4 i samarbete med
Expressen under namnet ”Bonde och
ensam mamma nät-dejtar när Idol har
reklampaus. PS. Let´s dance till Robinson”.
Stackars Laila Bagge. Vad har hon
gjort för ont?
Dagens värld är inte finanskriser,
rasism, arbetslöshet och fördelningspolitik. Dagens värld är Idol, Let´s Dance,
Robinson, nät-SEX och Zlatan. Det har
media bestämt, inte minst Expressen.
Anna Nordqvist
På tal om media, SVD delar varje år ut
bragdguldet. Kanske det finaste pris en
idrottsutövare kan få. I år borde priset
gå till Anna Nordqvist. Vinnare av en
major. Alla vet att det finns betydligt fler
golfare än simmare om man undantar
alla galningar som fyllsimmar under
midsommarhelgen.

Anna Nordqvist vann LPGA
Championship, en Major, under sitt första år på LPGA-touren.Men det hjälper
inte. Sarah Sjöström får bragdguldet.
Hon vann VM-guld i 100 meter fjäril
endast 15 år gammal. En jätteprestation?
Visst, men Sarah är etablerad i världstoppen. Hon var en av favoriterna i VM
och vann EM förra året.
Överhuvudtaget är golf diskriminerat
i media. För några
år sedan var inte
ens Annika Sörenstam nominerad
som en av Sveriges
fyra bästa kvinnliga idrottare trots
majorsegrar.
Istället nominerades några cyklister
som tog hyggliga
placeringar i Andorra runt. Inte säker
på det sistnämnda, det kan vara någon
deltagare i Let´s Dance eller en ensam

mamma som söker bonde. Jag ska kolla
med Expressen.
Lägg ner spektaklet!
På Sollentuna förekommer tre evenemang av tveksamt berättigande. Tisdax,
Onsdax och Torsdax.
Vi tar dem i tur och ordning. Tisdax
först. Detta spektakel abonnerar banan
fram till lunch.
Vi talar alltså
om ett gäng gamla
gubbar som vinglar
runt på golfbanan i
alla möjliga och
omöjliga riktningar. Ett eldorado för
batteridrivna vagnar.
Gubbe A och B
var på 4:e hålet. Gubbe A slår ut bollen
i ruffen till vänster. Gubbarna går iväg
för att leta. Efter en stund hittar gubbe B
en boll och säger till gubbe A: ”Vilken
boll spelar du på?”. Gubbe A svarar
”Det ser väl du som står vid bollen”.
Är det verkligen vettigt att dessa
gamla gubbar lägger beslag på banan i
flera timmar. De vet ju knappt var de
befinner sig. Svaret är nej. Lägg ner
spektaklet!
Mitt förslag är att Klubbchefen, ni vet
han från Växjö, hyr ett tåg av samma typ
som finns på Skansen och kör ner gubbarna till 6-hålsbanan förslagsvis kl
09.00. Låt gubbarna vimsa runt där i tre
timmar. Hämta hem dem kl 12.00.
Onsdax har i alla år varit en obetydlig och därmed oförarglig företeelse.
Men i år har Onsdax blivit ett problem.
Mängder av kärringar samlas på 1:a tee,
vilt kacklande, för att spela Onsdax. Det
tar timmar innan vi golfare får chansen
att komma ut på banan.
De flesta kärringar spelar ju golf för
att deras respektive spelar golf, alltså
inte av eget intresse. Ni har ju ett stort
damrum där ni kan
byta
kakrecept,
prata gardiner och
tyger. Där kan ni
ägna er åt era
egentliga intressen.
Varför spärra golfbanan i flera timmar
till
ingen
nytta? Lägg ner
spektaklet!
Jag har i många år varit ansvarig för
Torsdax. Länge var det en GOLFtävling.
Ronderna tog fem timmar därför att
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Torsdaxgänget läste linjer på greenerna,
stegade på fairway, kastade gräs för att
hitta vindriktningar, allt detta var i och
för sig oerhört löjligt när man har 10 i
hcp, men det fanns ändå en vilja att prestera.
Nu är det en totalt annorlunda inställning. Nu går det undan. Ronderna tar
fyra timmar. Varför? Jo, de flesta vill
komma in i klubbhuset och dricka
öl. Bra score är
inte längre viktigt.
Nu är det betydligt
mer angeläget att
ordna en halvfylla
mitt i veckan.
Detta är faktiskt
lite märkligt eftersom ölens kung,
Hacke, har tagit ett sabbatsår. Det verkar som 100 man känner ansvaret att
axla Hackes temporära frånvaro.
Det avspeglar sig inte minst hos
TwoPuttBirdie. Vi säljer bla golfvagnar.
När en Torsdaxspelare kommer in i butiken och frågar om vagnen talas det inte
om följsamhet, balans, handbroms eller
stabilitet. Det frågas om vagnen går att
fälla ihop efter åtta bira en Torsdax.
Lägg ner spektaklet!

Förr eller senare måste vi bestämma
inriktning. Ska Sollentuna vara en
mötesplats för vimsiga gubbar, kacklande kärringar och ölsugna medelålders
män. Eller ska banan upplåtas till oss
som älskar golf, vi som fokuserar på
sporten, spelar 18 hål och sedan åker
hem för att vila inför nästa dags golfrunda? Expressen och TV4 beslutar. ●
Björn Collert

V I KT I G T !
Alla som har en e-mailadress, eller
fått en ny, skall gå in och registrera
den på www.golf.se/min golf
Alternativt kan du maila adressen:
sollentunagk.se@sollentunagk.se
så uppdaterar vi databasen.

Futures Tour
USA, 2009

För er som inte träffat mig vill jag börja
med att presentera mig. Mitt namn är
Madeleine Holmblad, född 1984 så
hela 25 år har jag hunnit bli. Har varit
medlem i Sollentuna Golfklubb sedan
1995, samma år som jag tog mitt gröna
kort. 2 segrar och ett antal topp 10 placeringar på Telia Tour (nuvarande SAS
Masters) fick mig att ta steget till Futures
tour. Jag känner mig klar på svenska

touren, och för att utvecklas ännu lite till
var USA det enda rätta.
Intressen (förutom golf!): Sport, resa,
min hund. I bagen: järnklubbor; Callaway, Driver; Mizuno. Familj: sambon
Hempa & hunden Zeke. Övrigt: Bor i
Florida för att träna och spela golf på
Duramed Futures Tour. Mål med golfen:
Spela på LPGA-touren 2011
Vår resa började i mars 2009 i
Florida. Jag, min sambo Hempa och vår
hund Zeke åkte ner för att jag skulle
spela min första säsong på Duramed
Futures Tour. Innan vi åkte så hade vi
bestämt att istället för hotell och hyrbil
varje vecka, så skulle vi testa på tourlivet
i en husbil. Ett par veckor efter att vi

anlänt så hittade vi en bil i lagom storlek och som passade vår budget.
Vi har rest runt halva USA och levt i
husbilen ända fram tills för 2 veckor
sedan, totalt ca 6 månader. Då vi kände
att det fick vara nog och att vi ville leva
och bo som ”vanligt” igen. Så i skrivande stund sitter jag i soffan i vår nya
lägenhet i North Port, Florida. Här kommer vi att befinna oss i åtminstone ett år
framåt. Men för att berätta mer om vår
resa fram till nu tänkte jag dela med mig
utav en del inlägg och bilder från min
blogg.

Nu är det klart!
Ja, nu har vi fixat husbilen! Det var jag
som körde ”hem” den. Inte det lättaste

att köra en drygt 9 meter lång bil i
Miamis hetsiga och täta trafik! Men det
gick faktiskt bra.
Alligatorer och motorstopp!
Jag har alltid velat åka till Everglades
och se alligatorer och åka svävare, och
så blev det.

När vi kom dit hade det hunnit blivit
mörkt så vi hade lite svårt att hitta en
campingplats, men det gick till slut.
Eftersom det var första gången för oss
var vi tvungna att be om lite hjälp med
att koppla in el och vatten m.m., men
det var inga problem. Jag har aldrig tidigare satt min fot i en husbil och aldrig
heller varit på en camping, men jag
måste säga att jag gillar det. Vi har träffat så många trevliga och hjälpsamma
människor!
I alla fall, på morgonen efter så drog
vi i väg för att hitta ett ställe som hade
svävarbåtar, eller vad det nu heter på
svenska, airboat på engelska. På vägen
stannade vi och åt på ett riktigt mysigt
och lite annorlunda café, där Jerker
vågade sig på att äta alligator!
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Jag smakade faktiskt, ska jag vara ärlig
så smakade det inte så mycket. Men lite
kul att ha provat.
Sen var det dags för båtturen, jag var
riktigt laddad och redo för att se många
alligatorer, men det blev tyvärr inte så
många. En enda bara, lite besviken över
det men det var en riktig upplevelse
ändå.
Efter everglades tänkte vi åka ner till
Key West, men vi kom aldrig så långt.
Det var för många timmars körning.
Men vi åkte i alla fall till Key Largo som
ligger precis i början av Florida Keys.
Väldigt mysigt och fint med havet på
båda sidor, och i bukten (mexikanska
golfen) är vattnet vackert grönt och
varmt!
Vi åkte ifrån Key Largo upp mot
Daytona. Helt plötsligt i en vägtull så la
bilen av! Vi blev stående där ca 1 timme,
och var tvungna att ringa på väg assistans. Vi trodde att vi skulle vara tvungna
att bärga den, (vill inte ens tänka på vad
det skulle ha kostat) men till slut fick vi
gång den. Klockan hade dock blivit för
mycket för att någon verkstad skulle ha
öppet, och vi vågade inte fortsätta mot
Daytona i fall vi skulle bli stående igen,
så det blev till att hitta en camping i närheten och stanna över natten.
4 stater på 1 dag
Ja då var vi äntligen framme i Lafayette,
Louisiana, efter ca 9 timmars körning.
Vi startade i Florida, körde igenom
Alabama och Mississippi för att slutligen
komma hit. 4 stater på 1 dag! Jag är väldigt stolt över vår bil som orkade hela
vägen.....nästan, när vi hade 2 minuter
kvar så la motorn av! :) Men efter ca 15
min vila och avkylning så kom vi ända in
i mål! Vi hann inte med någon golfträning idag utan det tog oss hela dagen

att köra. Men imorgon så ska vi spela en
runda. Det blir första rundan för Hempa
sen vi kom till USA, tycker nästan lite
synd om honom som knappt har hunnit
spela eller träna någonting utan bara fått
passa upp på mig hela tiden :) Men imor-

gon så blir det nog lite betting om vem
som får laga middagen!
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bollar också, det var en liten tjej som frågade mig när vi klev av 18:e greenen om
hon kunde få en boll. Såklart att hon fick
en, men det höll på att bli många bollar
:) Det kom en hel hop med barn som
ville ha bollar efter det, men 3 st fick
räcka, annars skulle jag inte ha haft
några bollar kvar till den här veckans
tävling. :)
Severe thunderstorm warning
Ja så ser väderprognosen ut just nu! Vi
sitter här i husbilen och utanför är
vädret helt galet! Det blåser storm så
hela bilen gungar fram och tillbaka, regnet fullkomligt bara öser ner och så
åskar och blixtrar det! Lite skrämmande
men ändå rätt fascinerande! Vädret blir
sällan så här extremt hemma i Sverige!
Det här är varningarna just nu för området där vi befinner oss: Severe thunder-

Styrketräning utanför husbilen imorse! Jag vet medicinbollen ser lite mesig
ut, men den väger faktiskt nästan 4 kg.
Zeke körde hårt han också...
Michelob ULTRA Duramed FUTURES
Players Championship
Ja, ni som följde mig under tävlingen
förra veckan vet att jag gjorde mina
bästa resultat hittills. Både placerings
och score mässigt. Jag scorade 2 rundor
av 4 under par, 68 (-4) och 71 (-1) och de
andra 2 rundorna blev det 74 (+2).
Totalt blev det -1 och en delad 32:a
plats. Ingen märkvärdig placering men
ändå ett steg i
rätt riktning.
Jag slog bollen så bra! Jag
är så himla glad
att min bollträff
och längd i slagen är tillbaka.
Känns
såå
skönt! Skulle
vilja sätta dit
några utropstecken till för
att
verkligen
kunna beskriva
hur det känns.
Men det får
räcka så! :)
Förra veckans tävling var helt klart den roligaste
hittills, självklart tack vare att jag spelade bra, men också för att det var ganska
mycket publik. Jag fick skriva en hel del
autografer, på papper, kepsar och ett
ägg! Ja det är sant :) 'Blev av' med 3 st

storm warning with possible large hail
(hagel) damaging wind and lightning.
Det är också en 'Flash flood watch' (risk
för översvämmningar).
Nästa säsong fortsätter jag spela på
Futures Tour, med
målet att placera mig
topp-5 på rankingen
och på så sätt ha spelat
till mig ett LPGA-kort
för säsongen 2011.
Fortsätt gärna följa
min resa mot toppen,
www.maddeholmblad.
blogg.se. Försöker dagligen att uppdatera min
blogg med både tränig,
tävling och nöjen. Att
vara här i USA är det
bästa jag kan göra nu
för att fortsätta utvecklas, jag vill, jag kan och
jag tror på mig själv! Jag har ett mål och
jag har absolut tagit ett steg i rätt riktning! ●
Svinga lugnt, träna hårt!
Madeleine Holmblad

Fastighetskommittén
Hela 2009 har präglats av det sk fastighetsprojektet. Dvs hur skall vi långsiktigt
utveckla våra fastigheter på ett hållbart
sätt både utifrån golfändamålet att nå
och bibehålla en attraktiv bana med
stödfunktioner och dels stärka klubbkänslan och de sociala kontakterna till
rimliga ekonomiska uppoffringar.
Eftersom uppgiften är en grundbult i
hela verksamheten har projektet drivits
av klubbledningen och så långt möjligt i
samverkan med alla berörda kommitteer
och den enskilde medlemmen i en omfattande process som beskrivits i särskild
ordning nu senast i Skillingetrycket.
Fastighetskommitten har bistått med
underlag i form av analyser, skisser och
kalkyler . Ett viktigt resultat är att bibehålla befintliga byggnader som visserligen är enkla i sin karaktär men ändock
värda att ta till vara och bygga vidare på.
Förändringarna kan inte göras på en
gång utan måste ske i etapper som helst
inte får ingripa eller störa huvudändamålet golfandet. Restaurang och kansli
måste också fungera under själva
säsongen. Det innebär att om och tillbyggnader kommer att ske under december-aprilperioden.

Den första etappen som nu i skrivande stund förbereds är att integrera kansli, reception, shop och tävlingssekretariat i klubbhuset. Projektgruppen tar fram
förfrågningsunderlag och erforderliga
bygglovshandlingar nu under hösten.
Slutligt beslut tas i styrelsen efter höstmötet. Det som sedan skall stå färdigt i
höst är en ombyggnad av klubbhuset
utom själva restaurang och köksdel.
Syftet är att få en så transparent lösning
som möjligt. Det innebär att väggar
kommer att rivas för att medge bättre
kontakter mellan olika administrativa
funktioner och bättre personligare kontakt med golfande medlemmar och gäster. Vi får en mötesplats för alla mitt i
aktivitetscentrum och på den vackraste
platsen. Nuvarande klubbrum får ge
plats för utökad reception och shop.
Torpet och shophuset utryms för att på
sikt ge plats åt nya funktioner.
Omklädningdelarna bibehålls. Herrarnas kommer att få en ansiktslyftning till
i nivå med damernas.
Den andra stora förändringen som
kommer att ske är att nuvarande uteservering kommer att omgestaltas till ett
mer utpräglat ute-innerum med tak och

väggar i form av lätta stålkonstruktioner
och regntålig markisväv som kan anpassas till rådande väderleksförhållande och
rent av klara av delar av julbordet nästa
(2010) förvinter.
Förberedelser kommer också att göras
inför 2011 då den stora ombyggnaden
av köket planeras samt att vi går över till
ett rationellare och miljövänligare
värme- och ventilationssystem med bergvärme och vatten burna element i stället
för nuvarande elradiatorer.
I paketet för 2010 ingår också att vi
utvecklar konferensvåningen främst med
ny teknisk utrustning och bättre miljö
för att attrahera fler sponsorer och konferensgäster.
Som vanligt är du alltid välkommen
med frågor och idéer till bättring av vår
golfanläggning. Ta kontakt med någon
av oss Henry Gidbark, Stellan Axelsson och Carl
Samuelsson eller
undertecknad. ●
För Fastighetskommittén
Erik Barkman

Idrottskommittén
Så här framåt höstkanten tycker nog de
flesta golfare att det känns det lite vemodigt att golfsäsongen snart är slut. Då
ruskvädret sätter in kan vi som tävlat på
Sollentuna i år faktiskt vara ganska
nöjda att vi gjort just det – tävlat! Det är
sällan man kommer ihåg en sällskapsrond om det inte hände något alldeles
särskilt, men en tävling minns man. Det

jag vill komma till är att vi är flera än på
länge som har den fördelen den här hösten och vintern – Vi har något att minnas! Puttarna som gick i, första paret på
femman, eageln på tolvan eller vad det
nu kan vara. Det kan vara de trevliga
spelarna som du kanske aldrig träffat om
du inte tävlade. Umgänget efter tävlingen med en god öl eller läsk på uteplatsen.
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Hyllande och häcklande av med- och
motspelare hör också till, eller hur?
Vi i IK har tjatat i många år om att
flera ska anmäla sig till våra klubbtävlingar och sen ett par år har tjatet givit
utdelning. Den omsättning vi har haft på
medlemssidan har inneburit en vitalisering av tävlingsverksamheten på klubben. Flera tävlingar är övertecknade och
de flesta har ett ordentligt startfält med
tävlande i alla klasser. Hur det har gått
kan ni hitta i Resultatbörsen på tidningens omslag.
Förutom de ”riktiga” tävlingarna har
vi också en del populära, mer jippobetonade drabbningar, som till exempel
klubbfesten. Tävlingen där vi representerar Djurgårn, AIK, Bajen eller All Stars.

I år var vi så många som ville vara med
att det till och med bildades ett nytt lag,
Restauranglaget. Varför de hette det vet
jag inte, med de gjorde det i alla fall.
Mycket märkligt! Som vanligt vanns
även årets upplaga av det alltid mycket
starka DJURGÅRN. Det verkar som om
vi är oslagbara! Vår käre gamle dir
Hagman, som alltid vetat hur man
uttrycker sig, brukar varje år sammanfatta det hela med; ”Solen lyser inte över
Råsunda denna kväll heller” eller någonting åt det hållet. Så sant, så sant! Jag
talade med Tommy ”Pastorn” Lindqvist
strax innan jag satte mig att skriva de
här raderna. Han ville att jag skulle skriva något om just denna tävling, varför
förstod jag inte riktigt till att börja med.
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Efter ett tag märktes det att han som
AIK:are ville ha med något om årets allsvenska i fotboll. Förmodligen som
någon slags motvikt till alla DIF-framgångar genom åren. Det får han inte, jag
skriver bara om golf eller hockey – fotboll
är ju ganska trist nu för tiden, eller hur?
Ett stort tack till alla som hjälpt till
med tävlingar, till våra sponsorer och till
alla andra som
gjort
golfåret
2009 till ett bra
tävlingsår. ●
Ha de bra, önskar
Ingemar Swedén,
Ordförande IK

Svåraste hålen 2009
I nr 1 av Skillingetrycket 2009 jämförde
jag svårighetsgrad för banans hål under
2008 jmf med hålens nuvarande index.
För ett antal hål (ca 8) stämde index
med den svårighetsgrad som statistiken
för singeltävlingar på SoGK visade.
Jag vet att det finns en hel del synpunkter på nuvarande index speciellt
eftersom de satts enligt SGF’s rekommendationer för att passa match bäst.
Argumentet är här att match inte spelas
av golfare på SoGK.
Jag har nu tittat på hålstatistik för
olika typer av singeltävlingar och valt

att studera Tisdax, Onsdax, Torsdax
och KM Herrar för att se hur svårighetsgraden upplevs via hålstatistik vid
dessa tävlingar. Tabellen nedan ger en
sammanställning och här är min tolkning i ord:
Tisdax: Våra seniorer upplever hål 5
som svårast följt av 16 och 17.
Onsdax: Våra damer upplever 16 som
svårast följt av 17 och 15.
Torsdax: Dessa herrar uppfattar hål 5,
17 och 13 som svårast.
Veckotävlingar: Summerar hålstat för
tisdax, onsdax och torsdax. Hål 17 svå-

rast följt av 16 och 13.
KM Herrar: Långtslående grabbar har
mest problem på hål 5, 7 och 14.
Alla rundor: Sämst spelar man hål 17
följt av 18 och 5. Kanske inte bara svårighet utan också nerver på sista två
hålen. Jag vill bara med detta inlägg visa
att rätt index på hålen är mycket individuellt och låter sig inte sättas genom att
någon bestämmer vilka hål som är svårast. ●
Bertil Sköld, Regel- &
Handicapsektionen

Hål

Par

Index
idag

Ranking
Tisdax

Ranking
Onsdax

Ranking
Torsdax

SoGK veckotävlingar

Ranking
KM Herrar

Ranking alla
singelrundor

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

4
3
4
4
3
5
4
4
5
5
4
5
4
3
4
4
3
4

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

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

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

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

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

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

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

566

388

594

1.548

108

2.964

Antal rundor

Medlemsenkäten

Medlemsenkät 2009. Styrelsen har
under många år eftersträvat att förstärka
den demokratiska processen i vår förening. Ett viktigt skäl till detta är att våra
medlemsmöten normalt endast lockar 23 procent av våra medlemmar.

Rent statistiskt utgör inte heller
mötesdeltagarna ett representativt urval
av klubbens medlemmar. Därmed blir
det vanskligt att fatta avgörande beslut
om verksamheten och anläggningen
baserat på vad ett medlemsmöte beslutar
i en fråga, även om det rent formellt är
korrekt i enlighet med våra stadgar. Som
ett viktigt komplement till den formella
beslutsvägen har därför styrelsen låtit
genomföra en medlemsenkät. Urval (ca
400) och metod uppfyller med råge kraven för att vi skall kunna få tillförlitliga
svar som är statistiskt säkerställda. Med
den basen känner styrelsen en ökad
trygghet i att gå vidare i det förändringsarbete som påbörjats i slutet av 2008.
I januari/februari genomfördes
medlemsenkäten som sammanställts av
Roger Lindgren från klubbens styrelse

samt vår medlem Hans Qvist. Hans
arbetar på firma MarketMan AB och har
många års erfarenhet från området. Intervjuarbetet genomfördes av Intervjupoolen AB. Syftet med undersökningen
var att kartlägga medlemmarnas beteenden och attityder och kommer att ligga
till grund för klubbens framtida inriktning. Enkäten kommer att upprepas
inom 1-3 år.
Enkäten har också varit ett underlag
när styrelsen och Lokalutvecklingsprojektet arbetat med klubbens fastighetsplanering.
Resultatet av enkäten kan du ta del
av genom att:

• Läsa hur svaren presenterats i stapeldiagram som finns på vår anslagstavla.
• Be kansliet om den kompletta rapporten i pappersformat.
• Skicka ett E-mail till sollentunagk@sollentunagk.se
och be om rapporten i elektroniskt
format.
• Läsa nedanstående text som summerar
hur klubbstyrelsen ser på resultaten.

Banan, juniorverksamheten och restaurangen är de tre viktigaste framtidsfrågorna enligt medlemsenkäten
En tredjedel av medlemmarna spelar
varje vecka under säsongen. Fördelningen är jämn över vardagar och helger.
75% av oss tycker att banans tillgänglighet är mycket eller ganska bra. Bara
25% är missnöjda.

2/3 av oss medlemmar spelar oftast på
vår egen bana. Banan är den viktigaste
delen av vår anläggning och 70% av oss
tycker att banan som helhet är mycket
eller ganska bra. Detta är ett resultat
som styrelsen inte tycker är tillfredställande.
När man analyserar svaren mer i
detalj så får skötsel, miljö och atmosfär
bra betyg medan bunker, tee och fairway
får sämre betyg.
Medlemmen äter i restaurangen i snitt
2,5 gånger per månad och 93% av medlemmarna anser restaurangen vara
mycket eller ganska viktig. Vi anser att
Leif med medarbetare ger bra service och
god mat men att priser och inomhusmiljön är mindre bra.
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51% av medlemmarna anser golfshopen
vara mycket viktig och 39% ganska eller
mindre viktig. 64% av medlemmarna
har gjort någon form av inköp i shopen
under året. Detta resultat bekräftar vår
tränares åsikt att golfutrustning inte säljer lika bra på golfklubbar som tidigare.
Konkurrensen från de större kedjorna är
den största bidragande orsaken till detta.
Instruktörerna anser 88% av oss vara
mycket eller ganska viktiga men bara
28% av medlemmarna har utnyttjat
dem. Motsägelsefullt och behöver analyseras.
Klubbhuset tycker vi är rent och
snyggt men på övriga frågor avseende
kvalitet, innehåll, atmosfär, trivsel och
social samvaro är medlemmarnas omdömen lägre än vad styrelsen anser vara
godkänt. Detta gäller också genomgående för omklädningsrummen där medlemmarnas omdöme är för lågt.

deltager på vår- och höstmöten.
Information är ett svårt ämne och nästan
hälften av medlemmarna anser att klubben kan bli bättre på att informera.
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90% av de intervjuade medlemmarna
förväntar sig att fortsatt vara aktiva
medlemmar under 2009 och 2010 och
72% svarade att man tänker fortsätta att
vara medlem längre än 5 år.
När medlemmarna tillfrågades om
vilka motiv som kan få dem att lämna
klubben är de vanligaste svaren
hälsa/sjukdom, geografi/flytt och ekonomi. Bara 6% angav klubbens avgifter
som motiv för att lämna klubben.
Statistiken visar att det är de första åren
som senior från 22
till 29 år då ekonomin är orsaken
till att man lämnar
klubben. ●
Bo Cederberg,
ordförande SoGK

Receptionen får genomgående lovord
av medlemmen avseende kontakt, service, öppettider och information. När
det gäller tidsbokning bokar varannan
medlem via Internet och var tredje medlem på plats.

På frågan om informationskällor på
klubben rankades vår tidning Skillingetrycket högst. Det var inte heller förvånande att medlemsmöten rankades lägst
med tanke på att mycket få medlemmar

Föreningens idrottsverksamhet med
kommittéer och tävlingar anser vi
genomgående är viktigt. Och speciellt
juniorverksamheten som 92% anser vi
vara viktig.
8% av klubbens medlemmar är ideellt engagerade på något vis och 38% är
intresserade av att vara engagerade i
klubbens ideella verksamhet.
Klubben ekonomi är stabil och medlemmarna anser att vi ska behålla förhållandet 40-60% mellan externa och
interna intäkter. Vi tycker också att
greenfeesamarbete är mycket viktigt och
att vi kanske ska utöka samarbetet med
lite fler klubbar.
Medlemmarnas anser att de tre viktigaste områdena att satsa på i framtiden
är först och främst vår golfbana (85%)
och i andra hand juniorverksamheten
(77%) och i tredje hand restaurangen
(70%).

Hole-in-one
Inga HIO rapporterades in under 2009
av SoGKs medlemmar.
Tänk på att du själv registrerar din
HIO på: www.hioklubben.se
Trots allt har vi en liten ”smyg-HIO”
att rapportera: Per Djerf, på Kyssinge
hål 21, par 3. Klubba: Driver. ●
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Exponering på Sollentuna GK
Sollentuna Golfklubb har 1.500 medlemmar och besöks av ca 8.000 greenfeegäster varje år. Vi är en välbesökt
anläggning där det spelas ca 35.000 golfronder mellan maj och oktober. SoGKs
herrelitlag spelar sedan ett par år i högsta divisionen, och blev dessutom svenska mästare 2008.
Det finns många sätt att kombinera
golf med affärsnytta. Sollentuna Golfklubb har många alternativ. Välj ett eller
flera sätt hur just du vill synas här hos
oss, reklamskyltar, hålvärdskap, flaggsponsor, bänksponsor etc. Du är själv
välkommen att komma med idéer på hur
du vill exponera ditt företag här på

Sollentuna Golfklubb. Kontakta oss så
skapar vi tillsammans förutsättningar
för ett gott och givande samarbete.

tuna Business Club medlemströja samt
ett årskort på Sollentuna Golfklubbs driving range.

Sollentuna Business Club
SoGK Business club är ett nätverk för
lokala, regionala och internationella företagare som gillar att byta erfarenheter
och njuta av en tidig morgonrunda vid
10 fredagar under maj-juni och augustiseptember. Efter 9 håls matchspel med en
Order of Merit över säsongen så möts vi
upp i restaurangen och avnjuter en frukost, och delar våra erfarenheter.
Priset 6.500 kr/person inkluderar:
greenfee, frukost, tävlingsavgift, Sollen-

Parkeringsplats
Parkeringsplats med er logga i 4-färgstryck. Pris 1 års avtal: 5.000 kr/år. Vid
tecknande av flerårsavtal: 3.000 /år.
Rangebollar
Annonsering på 20.000 rangebollar i 2
år: 35.000 kr.
Företagsabonnemang
Företagsabonnemang på SoGK inkluderar:
– Logoskylt på anslagstavlan vid hål 1.
– Bannerannons med länk till er hemsida på www.sollentunagk.se
– Fri tillgång till klubbens bokningsbara
konferensrum.
– Deltagande i Sponsorcupen, klubbens
årliga sponsortävling.
40 ronder:
75 ronder:
100 ronder:
200 ronder:

15.000
25.000
33.000
60.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Priserna är ex. moms och reklamskatt.
Vid bokning av 4 bollar debiteras ni
endast för 3 spelare. Möjligheten att
boka startid 7 dagar innan spel. ●
Fredrik Carlsson, Klubbchef

Hjälpa till med
golfklubbens
miljöarbete?
Sedan en tid tillbaka bedrivs ett aktivt
miljöarbete på klubben. Nu behöver vi
lite hjälp på vägen! Vi söker i medlemsskaran efter en person, eller flera, som
vill vara delaktiga i fortsättningen. Det
som är gjort är att vi under en tid tittat
på hur miljön på banan och i våra fastigheter ser ut och skulle nu behöva
hjälp med att ta arbetet ytterligare ett
steg framåt…
Om du är intresserad av att vara med
eller har frågor om vad det skulle innebära så ta kontakt med Micke Andersson: micke@sollentunagk.se ●
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Sista sommaren
När ni läser detta har kanske vintern
tagit ett fast grepp om vår golfbana och
säsongen är ett minne blott. För oss som
arbetat med shop, range och lektioner
kommer det som ni kanske redan vet att
bli förändringar. Det team vi har varit
kommer att splittras och se annorlunda
ut säsongen 2010.
Det är blandade känslor som infinner
sig när det står klart att kontraktet löper
ut och att våra arbetsdagar tillsammans
är över.
Det känns på ett sätt skönt när jag
tänker tillbaka på många lyckade säsonger men samtidigt en tomhet, jag
kommer att sakna både medlemmar och

personal. Kanske blir saknaden så stor
att vi ses på banan nästa säsong.
Jag vill nu passa på att tacka alla medlemmar och arbetskamrater för denna
fina tid. Det finns väldigt många trevliga
minnen från våra 10 år tillsammans på
Sollentuna GK, minnen som ingen kan ta
ifrån oss och dem skall vi vårda.
Jag vill samtidigt passa på att önska
er alla lycka till i framtiden. Det ser ut
som att det är förändringens vind som
blåser över vår förening och jag tror att
det är en frisk och sund vind och att
Sollentuna GK kommer att fortsätta att
vara en av de mest attraktiva anläggningarna i Stockholm.

Svinga lugnt och spela väl! ●
Hälsningar
Tomas Lindgren med personal

Strålande spel i Stockholmsserien av Herrelitlaget
Under vår/sommar/höst har vårt herrelitlag spelat Stockholmsserien Div. 2.
Serien bestod av Brollsta GK, Salems
GK, Ågesta GK och Sollentuna GK.
Trots den svaga starten i den första
omgången och endast 2 poäng, ryckte vi
upp oss på hemmaplan i omgång 2 och
tog full pott.
Inför sista omgången var det otroligt
spännande. Med Brollsta GK på 13 p,
Salems GK på 11 p och Sollentuna GK
på 9 p hade alla tre chansen att ta hem
seriesegern. När sista boll hade spelat
klart stod vi som slutsegrare efter en rik-

tig kämpainsats och 6 viktiga poäng.
Slutställning Div. 2
1. Sollentuna 15 poäng
2. Salem
14 poäng
3. Brollsta
13 poäng
4. Ågesta
6 poäng
Nästa år kommer Haninge GK,
Stockholms GK och Saltsjöbadens GK
att stå för motståndet i Stockholms högsta serie, Div. 1.
För att summera säsongen kan vi konstatera att vårt lag håller hög klass i
Stockholm och vikten av att ha en bra
bredd av elitspelare i vår klubb är otro-

ligt viktig. Sammanlagt har totalt 12 spelare ställt upp under 4 omgångar.
Deltagande spelare: Marcus
Johansson, Max Nilsson, Filip Wikner,
Niclas Ericsson, Joakim Lennred, Oskar
Spolander, Pontus Kjell, Jesper Jurell,
Fredrik Antholm, Nikhil Dhawan, Jonas
Broberg och Gustaf
Swedén.
Ett stort tack och
grattis till alla som har
kämpat under året! ●
Gustaf Swedén

Sponsorcupen
I början av september var det återigen
dags för årets sponsortävling: Sponsorcupen.
Fjolårsvinnaren Kone hissar var som
alltid favorittippade men det visade sig
bli en hård kamp mellan Hans Carlström
från Beans och Tomas Hård från Structor. Till slut stod Hans Carlström som
segrare med utmärkta 39 poäng. I år var
även vårt Herrelitlag inbjudna, segern i
elitklassen delades mellan Marcus
Johansson och Filip Wikner på 73 slag.
Efter rundan bjöds deltagarna på en

golfuppvisning i världsklass av Peter
Jöhncke som vanligtvis brukar uppträda

med sin show runt om i världen, besök
gärna Peters hemsida:
www.trickshotmaster.com
Lagom till prisutdelningen dukade
Entercater med Leif i spetsen upp en
trevlig Italiensk buffé som med glädje
avnjöts i solskenet.
Jag vill på klubbens vägnar tacka alla
sponsorer och deltagare för ett lyckat
evenemang och hoppas att få se er alla
på nästa års tävling. ●
Stort tack, Fredrik Carlsson, Klubbchef

Resultatbörsen 2009
VÅRSCRAMBLE
1. Lag Carl Lennerman
56,8
Carl Lennerman, Jesper Jurell,
Kristoffer Lindgren, Oscar Spolander
2. Lag Ola Lejeby
59,4
Ola Lejeby, Krister Röstlund, Åsa
Fagerström, Hagby GK, Anna-Karin
André
3. Lag Mirjam Berggren
59,6
Mirjam Berggren, Irmeli Berggren,
Per-Erik Berggren, Mattias Berggren
CHANSEN 9 hål
1. Bertil Sköld/Ritva Berglund
2. Karin Ström/Henric Hammarslätt
3. Ulf Zettervall/
Margaretha Svegander

20
18
18

ARCO-GOLFEN PAR 54
Resultatlista saknas, ej redovisad i GIT
PINGSTLILJAN MATCHSPEL
1. Bertil Sköld
2. Björn Huldberg
3. Mats Mohlin
3. Anders Brändström
QTEE DAMER
1. Inger Lindberg, Haninge GK/
Mikaela Bogestedt, Björkhagen GK
2. Lena Apelgren, Vidbynäs GK/
Lollo Andreini, Vidbynäs GK
3. Kerstin Österman/
Kersti Hammarslätt
THAILAND CUP
1. Anders Beijner/Pernilla Beijner
2. Håkan Lindgren/
Krister Röstlund
3. Marcus Wadås, Mälarö GK/
Roger Blomqvist, Mälarö GK
WOODS & IRONS CLASSIC
1. Per Djerf
2. Mikael Thiel
3. Lars Göran Larsson

KM H21
1. Kristoffer Lindgren
2. Jesper Jurell
3. Niclas Ericsson

151
152
154

KM DAMER
1. Mimmie Dymling
2. Linnea Schölin
3. Emma Burman

155
158
164

KM HERRAR
1. Marcus Johansson
2. Jonas Broberg
3. Christer Jansson

226
229
231

KM H35
1. Carl-Michael Dymling
2. Thomas Forsell
3. Martin Österdahl
KM H45
1. Lars-Göran Larsson
2. Per Djerf
3. Roger Lindgren

40

153
169
177

149
157
159

KM H55
1. Christer Jansson
2. Thomas Leijon
3. Åke Fredriksson

146
150
156

KM H65
1. Bertil Sköld
2. Gunnar Ericsson
3. Ronny Nord

154
161
164

KM H75
1. Rolf Claesson
2. Sven Lindberg
3. Ingemar Persson

169
171
182

KM D22
1. Åsa Bräster
2. Åsa Bergman Målbäck
3. Carina Hellströmer

197
204
218

KM D50 27 hål
1. Marie Lienzén-Gustavsson
2. Gunilla Andersson
3. Gunilla Sandberg

125
135
144

KM D60 27 hål
1. Karin Helander
2. Marianne Waldemarsson
3. Marianne Lindström

133
143
145

40
40
59,0
61,7
61,7
76
77
79

KM FOURSOME DAMER
1. Camilla Pettersson-Granath/
Carina Hellströmer
2. Gunilla Sandberg/Marie Griffiths
3. Gunilla Andersson/
Mona Granholm

211

KM FOURSOME HERRAR
1. Filip Wikner/Niclas Ericsson
2. Gustaf Swedén/Nikhil Dhawan
3. Max Nilsson/Joakim Lennred

154
154
156

210
210

CERVERA TROPHY
Klass 1
1. Christina Sneitz Rundqvist/
Jörgen Rundqvist, Tyresö GK
2. Ewa Nilsson/Peter Hellström
3. Gunilla Andersson/
Lars-Olof Andersson

38
37
37

Klass 2
1. Agneta Danielsson Härner/
Rolf Härner
2. Carina Fellman/Peter Fellman
3. Inger Edenfeldt/Kim Malmberg

38
36
35

SPONSORCUPEN
1. Hans Höglund, Beans AB
2. Tomas Hård, Structor Mark AB
3. Carina Hardsjö, Connecta

39
38
36

DAMERNAS TJUV
1. Anita Astner/Lars-Erik Carlsson
2. Sylvia Aronsson/Antero Baburin
3. Ingrid Rolfsson/Tony Guelli

41
40
39

TVÅ GENERATIONER
1. Anders Brändström/
Henric Hammarslätt
2. Claes Nilsson/Vicki Nilsson
3. Erik Markoff/Gunnar Andersson

63,0
68,0
68,5

SUPPORTERKLUBBENS SCRAMBLE
1. Lag Ing-Britt Andersson
57,2
Ing-Britt Andersson, Rune Ström,
Marianne Karlsson, Filip Wikner
2. Lag Lena Granander
57,2
Lena Granander, Bertil Sköld,
Lars-Olof Andersson, Peter Söderlund
3. Lag Barbro Mörck
59,1
Barbro Mörck, Ann-Cathrine StrömEricsson, Bo Cederberg, Max Nilsson
ONSDAGSFINAL Order of Merit
1. Blanca Frostig
2. Katarina Fahlander
3. Lena Johansson

71
74
75

TORSDAXFINAL Order of Merit
1. Stefan Gustafsson
2. Mats Mohlin
3. Claes Nilsson

69
70
71

FINALRUNDAN TIMBERLAND
Resultatlista saknas, ej redovisad i GIT
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