
Sollentuna Golfklubb 

1967 - 2017 



Denna jubileumsskrift är framställd av undertecknad från material  

ur Skillingetryck 1993 – 2017 samt från några Nyhetsbrev från 2017. 

 

Samtidigt vill jag göra litet reklam för den skrift som togs fram till  

25-årsjubileet 1992. Den finns på klubbens hemsida i digital form 

(”Om oss”). 

 

Dessutom finns en skrift författad av Göran Zachrisson om banans 18 hål  

och samtliga Skillingetryck också på klubbens hemsida (”Om oss”). 

 
Bertil Sköld, Sollentuna januari 2018 



År 1993 

Ordförande Ronny Karlsson 

Klubbchef Ulf Hagman 
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Med hjälp av slipers har den nya utslagsplatsen på hål 4  

byggts upp. Förhoppningsvis ska vi kunna slå våra drivar 

därifrån i början av juni. 
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År 1994 

Ordförande Ronny Karlsson 

Klubbchef Ulf Hagman 

Kort- och långsiktiga  

planer för bana och 

fastigheter 

Nya krögare Ulla Ejnebom &  

Björn Johansson 
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År 1995 

Ordförande Rolf Claesson 

Klubbchef Ulf Hagman 
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Ulf  

Zettervall 

Carl Borgenstierna 
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Klubbmästare 1995 

Damer: Tina Doulas Herrar: Marcus Eklund 

15 SoGK 50 år 



16 SoGK 50 år 



År 1996 

Ordförande Rolf Claesson 

Klubbchef Ulf Hagman 

Inga-Lill Norlin,  

SM-general 
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Juniormästare Jonas Torines, Ågesta och mästarinnan Anna Lindblom, Gullbringa 
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År 1997 

Ordförande Rolf Claesson 

Klubbchef Ulf Hagman 

Rolf Claesson 
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Mats  

Hedgårdh 
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Ny shop under 

 uppbyggnad 
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År 1998 

Ordförande Rolf Claesson 

Klubbchef Ulf Hagman 

Redan hösten 1996 berörde jag  

på denna plats i Skillingetrycket  

planerna på att långsiktigt säkra 

vår bana för golfspel. Här följer motiven… 

Ny Pro Fredrik Lundgren Headpro Mats Hedgårdh Ordförande Rolf Claesson 
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Kerstin Anderson, 

Damordförande 
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Utifrån den information vi nåtts av på senare tid har läget vad gäller Stäketvägen  

blivit något lugnare.  

Från Vägverkets sida låter det nu som att en eventuell breddning av vägen  

blir aktuell först om 10 år. 

Positivt för vår del är att Sollentuna kommun inte vill att en breddning skall ske 

överhuvudtaget, vilket bl.a. framgår av förslaget till ny Översiktsplan för 

kommunen. Det innebär trots allt att vi får leva med ett eventuellt framtida hot  

hängande över oss. Det är därför angeläget att redan nu försöka reservera mark 

söderut mot Viby, som ger oss ett framtida handlingsutrymme, så att vi åtminstone 

kan garantera att vi har en 18-hålsbana för spel. 
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År 1999 

Ordförande Lars Kylberg 

Klubbchef Ulf Hagman 
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Andreas Högberg 

vår  

nya storspelare 

 

Marie Lienzén 

Lagledare Damer 
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Här färdigställs grunden  

för nya greenen på hål 2 
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Information från nya 

 tränarduon Magnus Nilsson  

och Tomas Lindgren 

Asea-Skandia  

stipendium 
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År 2000 

Ordförande Lars Kylberg 

Klubbchef Ulf Hagman 
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Vårfesten  

2000 

 

Wille Laurén &  

Lars Thorsell 

Lars Hernell 

Danny Haas 

Ola Rylander Ulla Määttä Bertil Sköld 
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År 2001 

Ordförande Lars Kylberg 

Klubbchef Ulf Hagman 

Ny coach för elitlaget 

Kennet Högberg 
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År 2002 

Ordförande Lars Kylberg 

Klubbchef Ulf Hagman 

Malin  

Hagman 

 Maria 

 Cederberg 
Cecilia  

Cederberg 

 Sylvia  

Holmblad 
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År 2003 

Ordförande Lars Kylberg 

Klubbchef Ulf Hagman 
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År 2004 

Ordförande Lars Kylberg 

Klubbchef Ulf Hagman 
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Leif Westerberg 
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Christina  

Callbo 



År 2005 

Ordförande Lars Kylberg 

Klubbchef Ulf Hagman 
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Collerts kåseri 
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År 2006 

Ordförande Bo Cederberg 

Klubbchef Ulf Hagman 

Ulf Hagman 

Jens Fahrbring 
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Madeleine Holmblad 
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År 2007 

Ordförande Bo Cederberg 

Klubbchef Ulf Hagman 

65 SoGK 50 år 



66 SoGK 50 år 



67 SoGK 50 år 



Ingemar Persson & 

Björn Collert 
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År 2008 

Ordförande Bo Cederberg 

Klubbchef Ulf Hagman 
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Handicapstatus 
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och Fredrik Carlsson tar över 

72 SoGK 50 år 



73 SoGK 50 år 



År 2009 

Ordförande Bo Cederberg 

Klubbchef Fredrik Carlsson 

Carro tillbaka  

på kansliet 
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Linnea  

Schölin 

Niclas  

Björnsson 

Bo Cederberg 
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År 2010 

Ordförande Bo Cederberg 

Klubbchef Fredrik Carlsson 

Jonas  

Lekman 
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Vad händer på en golfklubb på vintern? 
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Lennart ”Lempa” Persson 
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År 2011 

Ordförande Bo Cederberg 

Klubbchef Fredrik Carlsson 
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Bo Cederberg 
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År 2012 

Ordförande Bo Cederberg 

Klubbchef Fredrik Carlsson 
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År 2013 

Ordförande Bo Cederberg 

Klubbchef  Bo Cederberg - acting 
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Supporterklubben nedlagd i nuvarande form 

SoGK Wall of Fame 
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År 2014 

Ordförande Roger Lindgren 

Klubbchef Caroline Holmblad 

Bävern ger 

sig inte 

Inte bara 

bävern vill 

fälla träd 

Hans Lienzén 

Hedersledamoten i Sollentuna GK Hans Lienzén har gått bort vid 85 års ålder. Hans 

tillhörde den nu snabbt sinande gruppen ”stenplockare” som var med redan när beslut 

och inledande arbeten påbörjades för klubben. Att beskriva hans insatser för vår klubb 

är svårt, då det finns många synliga men också icke synliga inslag. 

För Hans var golfen verkligen en idrott och därför engagerade han sig ordentligt i 

klubbens begynnande och snabbt växande tävlingsverksamhet. Från 1976 till 1985 

styrde han med fast hand Tävlingskommittén och lyckades etablera klubbens namn på 

svenska golfkartan genom att 1979 arrangera Junior-SM och 1984 kvaltävlingen inför 

det som numera heter Nordea Masters, då SEO. 

 

Hans avtackas som ordförande i TK, 1986 

 

Detta ledde till att Hans mer och mer engagerades för tävlingsverksamhet inom såväl 

Stockholms Golfförbund som Svenska Golfförbundet och från 1988 års Amatör-VM var 

det SGF:s stora tävlingar som gällde. 

Som tur var svek verkligen Hans inte sin egen klubb. Han blev kvar som ledamot i TK 

och stöttade Lars Hernell och sedan mig under många år. Han var inte bara en god 

mentor och stöttepelare utan även vår bäste ambassadör i Golf-Sverige. 

Han hjälpte oss fortsätta att vara en välkänd och uppskattad klubb genom att vi fick 

möjlighet att genomföra Riksmästerskapet för H55 1992 och Junior-VM 1996. Till detta 

kom naturligtvis många distriktstävlingar och inbjudningstävlingar. 

När Hans efter 18 år lämnade uppdragen som general för SEO/Scandinavian 

Masters/Nordea Masters och ordförandeskapet i SGF:s Tävlingskommitté kunde han 

fortsätta sin roll som stöttepelare och supporter för klubben. 

Ett exempel är att han och hans familj vid klubbens 40-årsjubileum som gåva lämnade 

en komplett samling av Skillingetrycket, vackert inbunden. Han fanns alltid tillgänglig 

om vi hade frågor och/eller behövde hjälp med kuvertstoppning och adressetiketter. 

Sollentuna GK var verkligen klubben i Hans hjärta och vi som haft förmånen att 

samarbeta med honom både i klubben, inom distriktet och på riksplanet kan inte nog 

betona den betydelse han haft för oss i vårt golfengagemang! 

Tack Hans! 

   Inga Lill Norlin, TK-ordförande/ledamot 1990-98, Styrelseledamot 1998-2006 
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Uppdatering av våra hemsidor inför 2014 

Inför 2014 har vi uppdaterat våra hemsidor. Detta trots att ”Golfbladet nr 5” 2013 

rankade vår hemsida som nummer 2 i Golfsverige bland 450 klubbar. Golfbladets 

tio-i-topp för 2013 såg ut så här  

1. Kallfors GK 
2. Sollentuna GK 
3. Woodlands Country Club 
4. Bråvikens GK 
5. Grönhögen Golf Links 

6. Visby GK 
7. Söderby GK 
8. Landeryds GK 
9. Wermdö G&CC 

10. Ringenäs GK 

 

Mer är 100 medlemmar ”gymmar” på klubben! Gör du? 
I ditt medlemskap i SoGK ingår möjligheten att utnyttja det GYM som inrymts i 

den mindre av våra fastigheter. Kontakta kansliet för lån av nyckel mm.  

Omklädning i ny miljö 
Under sommaren 2013 fick Gym- och omklädningsbyggnaden sina fasader ommålade. 
Nu i vinter tågade verkstadsgrabbarna med Tomas i spetsen in i damernas 
omklädningsrum för att fräscha upp även där. Nytt lite mörkare golv lades in, väggarna 
målades varmt vita. I duschutrymmena har duschmikrofoner och annan utrustning bytts 
ut och polerats. Värmeelementen har bytts ut för bättre komfort och ekonomi. Även nya 
skåp, som herrarna också fått, berikar miljön och funktionen. Trappan upp till 
övervåningen har fått nytt golvsteg och själva trapploppet fått samma varma vita färg 
som övervåningen. Nu återstår bara att möblera med nyinköpta möbler och gardiner 
men det vill tjejerna göra själva. Pengarna kanske även räcker till några vilstolar på 
altanen. 

Några bilder från damernas omklädningsrum 

    

Erik Barkman 

Ordförande Fastighetskommittén 
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Damer 

Elit 

Handicap 

Herrar 

Juniorer - 
bredd 

Juniorer - 
elit 

Regler 

Seniorer 

Seriespel 

Tävling 

Idrottskommittén 

Idrottskommittén – ”all idrott under ett tak” 

Idrottskommittén (IK) ansvarar från 2014 för all idrott inom klubben. Det innebär att i 

IK’s styrelse finns alla kategorier av medlemmar representerade - junior, elit, damer, 

herrar, senior 55+ och de som vill tävla/seriespela. Dessutom hanterar IK regel- och 

handicapfrågor. 

Range & Nytt övningsområde 

Juniorverksamheten under förändring 

Nu har juniorverksamhetens allt-i-allo LG trappat ner som ansvarig för verksamheten 
och vi är flera ledare som delar på uppgifterna och förhoppningsvis har tid att utveckla 
nya idéer. Några av oss ledare har under vintern utformat en verksamhetsplan som 
inom kort kommer att publiceras på juniorernas hemsida. Till vår hjälp har vi 
samarbetat med Johanna Ericsson som är juniorkonsulent på Stockholms Golfförbund. 
Hon har tipsat oss om hur andra närliggande golfklubbar har lyckats skapa 
framgångsrika juniorverksamheter och lärdomar av mindre lyckade satsningar. 
Verksamhetsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras efter ledares, 
föräldrars och juniorers önskemål.  
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Nya medarbetare i receptionen 

Erika & Madeleine Jesper Berg 

Ingemar Persson 1927 - 2014 

En av Sollentuna Golfklubbs mest kända profiler har lämnat oss. 

Jag lärde känna Ingemar när jag började arbeta på golfklubben 1993. Då liksom 

senare, spelade han golf nästan dagligen. Efter 9 hål kom han alltid in till mig på 

kansliet och frågade om han fick ringa sin hustru Karin. Orsaken till detta var att han 

ville fråga sin hustru om det var OK att han gick ytterligare nio hål. På detta sätt lärde 

jag känna Ingemar på ett lite djupare sätt. Han var en oerhört omtänksam människa 

och brydde sig mycket om personer i sin närhet. 

Fairwayprojektet 

En annan fråga som efter att vi sett över våra greener och bunkrar är fairwayprojektets 
fortsättning Under hösten las det ut massor av sand på prioriterade spelytor, 150m och 
in mot green. Ni som hunnit med att spela några runder har säkert märkt att alla 
fairways har vertikalskurits. Då skär man av de långa stråna och liggräset så att 
spelytan blir jämnare. Det kommer att ske vid flera tillfällen under sommaren och 
betyder mycket för hur våra fairways kommer att upplevas spelmässigt och 
utseendemässigt. Ett stort steg i rätt riktning. 

Vill bara avslutningsvis önska Sollentunas medlemmar nya som gamla välkomna till en 
rekord tidig Golfsäsongen hoppas också att den blir rekord bra. 

Claes Nilsson, Bankommitténs ordförande 
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Ordförande har ordet 
Vilken tur att den där äntligen-har-jag-hittat-det-känslan dyker upp sådär lagom ofta i golf. Visserligen försvinner den lika 
snabbt igen, men den där stunden då man helt obehindrat slår sina rangebollar och känner att golf egentligen är lätt. 
Den är oslagbar. Och tack också till Niclas och Jonas för att ni har ett sådant oändligt tålamod. Lektioner och 

diskussioner, ett och annat SMS. Att vara en bra säljare är att se kunden. Det gör ni verkligen. Tur att inte fler i klubben 
har upptäckt hur bra ni är. Då skulle jag få vänta 2 månader på att få boka en lektion. ”These guys are good” som de 
säger på PGA Touren i USA. 

Nya bollmaskinen 

Vår nya bollmaskin är nu fullt fungerande och levererar bollar på löpande band. Idag 

finns det 3 olika sätt att köpa rangebollar på 

 traditionella polletter 

 SOLOkort som vi laddar med olika antal drag 

 och det allra senaste, betalkort direkt i bollmaskinen!  

Detta ger våra medlemmar och gäster möjlighet till köp av rangebollar både innan och 

efter shopens öppettider. 

Caroline Holmblad, Klubbchef  

Anders Nyberg, ny ordförande i Fastighetskommittén 

Team Sollentuna på träningsläger i Portugal 

Roger Lindgren 
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Jens Fahrbring finalklar på Challengetour 

Lars-Göran Larsson & Linnea Schölin  

kan numera titulera sig svenska mästare  

efter  segern i ”Två Generationer Mixed”  

på Bosjökloster 8-9 juli.  

Stort grattis till Svenska Mästarna!! 

KM  

Damer 

KM  

Herrar 
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Cervera Trophy – 15 år av stort deltagande 

Cervera Trophy spelades i år för femtonde gången. Tävlingen startade 1999 och 
ersatte då Nissan Cup. Den hette då Duka Trophy. Mellan 1999 och 2004 spelades 
tävlingen i en klass men med ökat intresse infördes 2005 två klasser (I och II nedan). 
Tävlingen har också belönat bästa bruttoscore och detta pris har på senare år ersatts 
med KM Äkta Makar för klubbens medlemmar. I tabellen nedan finner ni alla segrare 
genom åren. År 2013 fick tävlingen avbrytas pga. regn. 
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År 2015 

Ordförande Roger Lindgren 

Klubbchef Caroline Holmblad 

Ordförande har ordet 
Inför denna säsong har vi skickat ut elektroniska fakturor till er medlemmar på de e-
postadresser som ni angivit. Det är inte riktigt alla medlemmar som uppmärksammat 
detta och därför kommer vi nu också att skicka ut påminnelser i brev. Att vi går över till 
elektroniska fakturor syftar givetvis till att vi i framtiden ska minska kostnaderna för 
klubben för porto, kuvert och inte minst arbete. En annan förhoppning vi har är att vi i 
år ska ha betydlig färre sena betalare än tidigare år. Personligen tycker jag att vi lägger 
oproportionerligt mycket arbete på att få in de sista avgifterna, som ibland löses långt 
fram i maj. Klubben har så här års naturlig ebb i kassan och vi måste ändå betala löner 
och elräkningar etc. Jag vill se en tydlig skärpning av lojaliteten att betala i tid som de 
allra flesta andra medlemmar gör. Jag har tagit upp frågan med styrelsen för att se hur 
vi ska hantera detta framöver.  

Skillingetrycken 1985 – 2008 (digitaliserade) 

Skillingetryckets första utgåva kom våren 1985. Det finns säkert några av er som har 
sparat alla nummer men med tanke på att få av dagens medlemmar varit med sedan 
1985 är ni säkert inte så många. Klubben förärades alla nummer 1985 – 2006 i 
inbunden form av Hans och Mona Lienzén för många år sedan. Ett stort tack för det!  

Bertil Sköld 
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Nya tees 

Förutom att vi får ett nytt förhöjt tee på hål två (se bilderna nedan) kommer vi få fler 
tee-markeringar på våra utslagsplatser. Vi kommer att separera tee-markeringarna för 
slingorna 43, 49, 54 och 59 så långt det är möjligt. Vad som kommer att märkas mest 
är att vår 59-slinga kommer att spelas mera som banarkitekten tänkt (tee-markeringen 
för tee 59 kommer sitta närmare mätpunkterna för hålen) och vi kommer få en 54-
slinga som har egna tee-markeringar på de flesta hålen. Dessutom kommer vi att 
färdigställa gräs-tees för ett flertal av tee 43 under året.  

 
 

På bilden till höger och nedan ser ni att vi nu 
kommer att få spela hål två från en upphöjd 
tee. Färdigt gräs kommer att läggas på den 
under våren så att den kan tas i bruk så snart 
som möjligt. Ca 5 000 kubikmeter jord ligger 
som grund för detta tee. 

 
 

 
Vi spar energi på klubben 

Under 2014 minskade våra kostnader för el med ca 70 000 sek.  Detta beror på en rad 
olika åtgärder såsom nya värmepumpar, effektivare radiatorer, energisnålare 
belysningar, ny isolering på bl.a. maskinhallen. Även en riktigare fördelning av 
kostnader mellan restaurangen och klubben och ett ändrat avtal med Sollentuna Energi 
har hjälp till. 

Vi förbrukar fortfarande över 280 000 kWh till en kostnad av en bit över 200 000 sek. 

Kåseri signerat Claes Ternheim 

Innan jag lämnat 18e green på Turnberrys mästerskapsbana Ailsa hade jag bestämt 
mig. Nästa säsong 2008 skulle bli mitt golfår!!  En golfvecka i Scotland med några av 
SOGKs låghandicapare var väckarklockan som behövdes. Kunde inte försvara mitt 
singelhandicap vilket de vindpinade skotska banorna gjorde mig smärtsamt påmind 
om. Under 30 år hade jag prioriterat karriären och golfen hade fått betala priset. Nu var 
det dags, nu skulle golfen få högsta prioritet!  

Kallade medlemmar 2015–2017 

Styrelsen har beslutat att till kallade medlemmar på tre år utse Erik Barkman, Ingemar 
Swedén och Lars-Göran Larsson. Motivering för var och en kan ni läsa nedan och som 
ni ser är den längre för Erik Barkman än för de övriga två men den får samtidigt tjäna 
som en genomgång av vad som hänt med våra byggnader under senaste 20 åren. 

Claes Nilsson 
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Grymt bra träningsläger i Spanien! 

I september blev jag tillfrågad av några 70-talister på klubben ifall jag kunde arrangera 
ett privat träningsläger för deras söner i vinter.  

Jag tyckte det lät kul och började direkt undersöka ett antal alternativ i södra Europa. Vi 
bestämde oss för ”Valle del Este” ett trevligt ställe som ligger cirka 20 mil söder om 
Alicante. Banan och hotellet ligger i en av de regnfattigaste regionerna i Spanien och 
lämpar sig bra för träning och spel på vinterhalvåret. 

 

Baninformation 
Man kan inte tro att det var vinter bara för två veckor sedan med istäckta fairways och 

greener och en prognos som såg allt annat än bra ut. Två veckor in i februari såg det 

mycket ljusare ut, fairways som klarat vintern riktigt bra och greener som inte heller fått 

några synliga skador. Vi hoppas kunna öppna banan i slutet av mars om det inte blir 

några bakslag med minusgrader. Vinterarbetena har annars gått bra 

Nya Bankommittén 

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

 
Tomas Lindgren, 

ordförande 

 
Tomas Öman 

 
Sofia Sköld 

 
LG Larsson 
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Claes Nilsson ser tillbaka på första delen av sin golfkarriär 

Claes Nilsson heter jag och tanken var att skriva en artikel till Sollentunas medlemmar 
om min relation till Sollentuna GK innefattande både banan och klubben. Skrivandet 
växte till att beröra hela min ”golfkarriär” och alla de möten med människor som den 
inneburit. Delar av det vill jag dela med mig till er. Det har varit väldigt roligt att se 
tillbaka och minnas men också se hur bra man en gång var på att spela denna 
förunderliga sport….eller sällskaps spel.  Jag önskar er mycket nöje. 
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Avslutningsvis vill jag passa på att tacka för allt stöd, men även den värme 
ni på olika sätt skänker mig och min familj och då framförallt min kära 
svåger Hempa.  
Blodförgiftningen var nära att ta hans liv, men som den kämpe han är 
övervann han den, men priset var högt! Hempa kämpar idag med sin 
rehabilitering efter att han tvingats amputera både händer och underben. 
Fortsätt kämpa Hempa & syster Madde! Ni saknas hos oss varje dag här 
på klubben!  
 

Caroline Holmblad, klubbchef 

Ordförande har ordet 

Julen står för dörren. Men det känns inte riktigt så när man tittar ut. Den andra advent 

så toppade termometern över 12 grader. I december! Varmare än midsommar. En 

rekordtorr och ganska varm höst innebar också att vi spelade golf med ordinarie 

greener ända fram till mitten av november. Vilket mervärde för oss alla. Och ett 

fantastiskt arbete av vår personal som höll kvaliteten uppe hela tiden 

Vi summerar året som gått och konstaterar en rekordlång säsong. Vi öppnade banan 

28 mars, och höll den öppen med ordinarie greener ända till 15 november. Att banan, 

och framförallt greenerna höll en hög standard hela vägen in i mål är vi förstås både 

stolta och glada över. Hårt arbete ligger bakom, den nya maskinparken bidrar enormt 

till kvalitén, men i slutändan är det vädergudarna vi får förlita oss på för att banan ska 

kunna hållas öppen så pass länge. 

Niclas Björnsson bäste ”Instruktör” 

2015 blev året då Niclas vann sitt första ”Instruktörsmästerskap”. Inte bara det utan 
detta var Niclas första vinst sedan… Jag kan via golfdata inte hitta någon vinst men 
väl andra- och tredjeplatser. Återstår att se vad Niclas anser om det. Jag har lånat 
texten och bilderna nedan från golf.se. 

Claes Nilsson 
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År 2016 

Ordförande Birgitta Gure 

Klubbchef Caroline Holmblad 

Att betala sin avgift i tid 

När vi i februari sätter oss ner för att kontrollera eventuella uteblivna betalningar från 
oss medlemmar så framträder tyvärr återigen en ganska dyster bild. I år hade vi över 
300 medlemmar som missat förfallodagen på årsfakturan, den sista januari. Även 
detta år tvingas vi nu ta av våra gemensamma resurser för att arbeta med att 
påminna de som inte haft koll på förfallodagen. Detta brukar kunna pågå under 
ganska lång tid. Ibland får också personalen ta emot tråkiga kommentarer. Tack och 
lov enstaka, men situationen är inte alls bra. 

Handicapgrupper 2016 

 

Seniorsektionen 

Svenska Golfförbundet beslutade under 2015 att sänka gränsen för herrar seniorer till 

50 år. Denna åldersgräns har tidigare gällt damer. I linje med detta beslut av SGF har 

Sollentuna GK beslutat att tillämpa motsvarande regler för seniorer på klubben. Rent 

praktiskt betyder detta beslut bara att seniortävlingen Tisdax nu är öppen för alla som 

under 2016 fyller 50 år eller mera. Vi räknar inte med avsevärt större deltagande i 

Tisdax men kommer dock att tillföra Tisdax några extra starttider. I Tisdax OoM ingår 

14 deltävlingar, 7 PB och 7 slag. Regelverket för Tisdax OoM hittar du på hemsidan. 

Ordförande har ordet 
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Nya index på våra hål 2016 
Inför säsongen 2006 införde vi 
Svenska Golfförbundets 
rekommendation om för-
delning av index över våra 18 
hål.  

Rekommendationen baserade 
sig på att index skulle fördelas 
över 18 hål för att göra 
matchspel så rättvist som 
möjligt. 

Jag visade i samband med 
denna förändring att indexen 
inte har stor be-tydelse för den 
spelform som många av oss 
mest spelar nämligen poäng-
bogey.  

Jag visade också att hålens 
svårighetsgrad är ganska 
individuell och varierar med 
handicap, tee, kön och ålder 
(läs Skilligetrycket 2/2005 och 
4/2009). 

 

Vårens resa till Costa Navarino 

Bertil Sköld 
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Nya krögare på SoGK 

 

  

Mvh Lena och Uffe 

Vi heter Ulf Möller-Claeson och Lena Möller-Claeson och är de nya 
krögarna på Sollentuna Golfklubb. 

När vi fick frågan om att driva restaurangen på er golfklubb 
behövde vi inte fundera länge. Vi känner att då våra barn, två 
flickor 15 och 17 år, är så stora är vi redo för nya utmaningar. Vi 
ser mycket fram emot samarbetet med er och hoppas att vi 
kommer ha många roliga och bra år ihop. 

Ulf är kock sedan många år och har jobbat på många väl-
renommerade restauranger i Stockholm. 

Lena är utbildad sommelier och har arbetat många år på olika 
restauranger. 

Vi har tillsammans drivit Wäsby golfrestaurang i tio år och kommer 
att fortsätta driva Wäsby parallellt med Sollentuna. Vi har även 
tidigare drivit flera restauranger t.ex. Täby GK och Djursholms GK. 

Vi arbetar kontinuerligt med att förnya oss. Med känsla för bra 
råvaror och kvalitetstänkande lagar vi mat för alla tänkbara 
tillfällen. 

Hoppas att vi syns mycket framöver och att vi får en fin sommar. 
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År 2017 

Ordförande Janne Andersson 

Klubbchef Caroline Holmblad 

Ny styrelse 
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Ett halvt minne 

 blott 
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Sofia Sköld, ordf BK 

Nytt tee hål 16 Nytt tee hål 1 
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Pro’s Prize 2017 

Jonas & Fanny mot  

nya utmaningar 
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