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Seniorverksamheten på Sollentuna fick inför 2020 av styrelsen följande uppdrag och 

målsättning: 

1. Uppdrag  

 Verka för att fler seniorer spelar mer golf samt bidra till en god klubbkänsla 
2. Målsättning på kort och lång sikt 

 Öka deltagandet i Seniorkommitténs veckotävlingar 
 
Seniorkommittén hade tyvärr ingen påverkan på golfspelet före 1/7 2020 pga. av pandemin men 
under andra halvan av året ökade deltagandet i Seniorkommitténs arrangemang med 29 % 
jämfört med motsvarande period 2019. Följande aktiviteter genomfördes med totalt 984 starter 
 

 Tio omgångar av singelspel inom ramen för Tisdax Order-of-Merit 

 SILUX – singeltävling sponsrad av Isabelle Roux och Stig Fölhammar 

 Seniorresa till Burvik GK 

 Två lagtävlingar 

 Två övriga singeltävlingar – varav Septembersvingen redovisas på nästa sida 
 
Resultat och kommentarer finner du på hemsidan under Tävling/Seniorblogg. De viktigaste 
sammanfattas nedan. 

Tisdax OoM 

Spelades i 10 omgångar varav de 6 bästa resultaten (PB) utgjorde slutresultatet och fick 

följande sex pristagare: 

 

1. Tore Ackerheim - 232p 

2. Bertil Sköld - 228 

3. Gert Sandberg - 225 

4. Bernt Svensson - 223 

5. Per-Ove Englund - 223 

6. Hans Nilsson - 222 

 

Vi gratulerar Tore till segern i 2020 års Tisdax OoM, titeln som Seniormästare 2020 och till en 

inteckning i vandringspriset ”Seniormästare”. Bästa dam på 7:e plats var Sigyn Sköld. 

Tisdax OoM har genomförts i två klasser efter val av tee. 

 Klass A har spelats från tee 43/49 för damer och tee 49 för herrar  

 Klass B från tee 54 för damer/herrar och tee 59 för herrar 

Endast en dam har under året valt att några gånger spela från tee 43 i klass A och en dam från 
tee 54 i klass B. Av herrarna i klass B har i snitt 38 % valt tee 59 och 62 % valt tee 54. 

 

SILUX 2020 

Den av Stig Fölhammar/Isabelle Roux sponsrade tävlingen SILUX spelades i juli med 69 

deltagare med följande resultat:  

 

Klass: Damer tee 49 

1. Gunilla Andersson - 40p 

2. Marianne Lindström - 40p 

3. Gunilla Sandberg - 39p 

Klass: Herrar tee 54 

1. Lars Lundberg - 39p 

2. Bertil Sköld - 38p 

3. Hans Frankevall - 38p 
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Seniorresan till Burvik 

Seniorresan 2020 lockade 44 deltagare till Burvik. Vi tävlade individuellt i två klasser och i lag. 

Alla resultat finner du på hemsidan. Äkta makarna Göran och Britt-Marie Aspenberg blev båda 

klassegrare,  Göran i klass A och Britt-Marie i klass B. I lagtävlingen (2 bästa PB-resultaten på 

varje hål) togs förstapriset av, Lag Sigyn Sköld med Sigyn Sköld, Gerd Nilsson, Björn 

Rossander, Göran Aspenberg - 93p. 

 

Septembersvingen gav följande 8 pristagare: 

1. Lars Sterneryd - 41p 
2. Christer Eklund - 41 
3. Ulf Aronsson - 38 
4. Christer Lindroth - 38 

5. Lars Lundberg - 38 
6. Koit Reispass - 37 
7. Jan B Gustafsson - 37 
8. Marianne Lindström - 37 

Lars Sterneryd får också en inteckning i vandringspriset "Septembersvingen". 
 

Kategori-KM för 70+ 
Det blev tyvärr inga kategori-KM för damer D70 eller D80 pga få deltagare. I herrklasserna blev 
resultaten följande  
 

H70 
1. Per Forsberg 
2. Mats Heidvall 
3. Anders Sandin 

H75 
1. Ulf Aronsson 
2. Bertil Sköld 
3. Richard Warholm 

H80 
1. Lars-Erik Carlsson 
2. Jan B Gustafsson 
3. Lars V Kylberg 

 

Handicaputvecklingen för de som deltagit i Tisdax OoM 

 

 
 

Under året har många frågor ställts om handicap. Naturligt eftersom Golf-Sverige genomfört en 

stor förändring av handicapsystemet. Vi har studerat handicaputvecklingen för de 115 personer 

som deltagit i Tisdax OoM och som har SoGK som hemmaklubb. 

Tabellen ovan skall tolkas på följande sätt: 

 115 deltagare i Tisdax OoM varav 42 damer och 73 herrar 

 De hade i snitt 20,5 i hcp före övergången till nytt hcp-system 

 De fick efter övergången i snitt 22,2 dvs. 1,6-1,7 högre hcp 

 Vid 2020 års slut hade de i snitt 22,3 i hcp dvs. 0,1 högre hcp 

 Av de 115 hade 45 sänkt sitt hcp under året jmf med hcp efter övergången; 6 hade 

oförändrad hcp och 63 hade högre hcp än efter övergången 

 Jämfört med hcp före övergången (dvs. 2019 års hcp) hade alla 115 en hcp som var 1,8 

högre vid årets slut och hade i snitt registrerat 37 rundor för handicap under 2020 

Hur denna handicaputveckling förhåller sig till handicaputvecklingen på klubben i övrigt kan du 

studera inom kort. Regel & Handicapkommittén kommer med mera information. 
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2021 i korthet 
Ny i Seniorkommittén inför 2021 är Gerd Nilsson. Christer Lindroth och Kjell Anvreten väljer 
samtidigt att lämna kommittén. Detta betyder att kommittén 2021 består av Gunn Franzén 
Ljung, Gerd Nilsson, Ronny Nord, Bertil Sköld, Bernt Svensson och Richard Warholm. 
 
Seriespelet 2020 inom distriktet ställdes in pga. pandemin. Vi hoppas naturligtvis att detta spel 
återkommer nästa säsong. Fundera redan nu på om du är intresserad av att delta i kategorierna 
D60/H60, D70/H70, H75 eller D80/H80. Hör då av dig till någon i Seniorkommittén. 
 
Vi har redan tittat igenom arrangemangen för 2020 för att dra lärdomar inför 2021. 
Klassindelning efter handicap (t.ex.  18,0, 18,1 25,0, 25,1 ) i stället för efter teeval 
kommer vi att testa. Dessutom kommer vi att ha en OoM per klass även om Seniormästaren 
även 2021 blir den med flest poäng oavsett klass. Antal Tisdax i OoM blir litet fler än 2020 och 
teeval ungefär som i år. Har du förslag på spelformer eller annat vill vi att du hör av dig till någon 
i Seniorkommittén. 
 

Bertil Sköld för Seniorkommittén 
 

  

  


