
ÖgolfBladet
HÖSTEN 2014

Höstmöte! 

Lördag 18 oktober 
kl. 11.00

2014 – en händelserik 
                   och ovanligt bra säsong

En härlig säsong på Ljusterö Golf går mot sitt slut. Kommer du ihåg allt? Annars kan du 
minnas golfsommaren här i ÖgolfBladet. Läs om banans kanonskick redan från start med 
höstaktigt väder med åska och direktträff i en tall. Minns du alla tävlingar, alla tävlings-
kamrater och alla vinnare? Du hittar dem här. Minns du smaken av mumsiga, hemlagade 
 kanelbullar, det säkra kortet ägg- och sillmackan och uppskattade varmrätter? Du kanske 
hörde talas om Kom-Igångpaketet? Det blev en succé. Du har säkert också hört att Janne 
Björnsson slutar som pro. I övrigt var det en underbar damsommar, tufft i seriespelet för 
H65, men serieseger för H55 och framgångar för våra duktiga juniorer. Och en hipp 
ordförande som ger hopp.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET TÄVLINGSKOMMITTÉN

En Hipp säsong 
        som ger oss Hopp

Puttens år
2014
Nu närmar vi oss slutet på Puttens år och 
tänk så fort det har gått. Visst fick vi en 
fantastisk sommar och kanske var det 
stundom för varmt för att spela golf.  
Nu när hösten är här och endast ett fåtal 
tävlingar återstår kan vi se tillbaka på 
tävlingssäsong med många tävlingar och 
många tävlande. Resultaten från dessa 
tävlingar finner ni på sid 3. 

HÖJDARSTART
Bland årets höjdpunkter finner vi som 
vanligt Ö-starten som lockar många 
deltagare ivriga att testa golfklubborna 
efter vinterns vila. Vårslaget hade en tävling 
i tävlingen där det gällde att ha så få puttar 

som möjligt på hålen 2+6+10 och det märk-
tes att många var ovana att notera antalet 
puttar. Bättre gick det sedan på Semester-
starten och Semestervilan som hade en 
liknande tävling i tävlingen. 

GAMMAL ÄR ÄLDST
Puttens år kröntes av Semesterslutet som 
var en ren puttningstävling över 9 hål, där 
årets klubbmästare kunde koras. Tävlingen 

gick till så att de tävlande gick direkt till 
green och från markerad plats puttade i hål 
med så få puttar som möjligt. Det var ➤

Är man golfare med stil så håller man en hög profil
och när man visar upp sin swing så gör man det med fart å sting.
Man rör sig mycket elegant, för handsken ner i fickan vant. 
Sen lutar man sig lite trött, sitt ben i kors så tufft å slött.

Man klär sig i sin Calvin Green. Man vill ju vara cool å fin, 
å byxa med ett särskilt snitt och tuffa skor i svart och vitt.
Man strosar upp till klubbens hus och tar en öl, för lite rus 
gör swingen mycket rappare men även lite slappare.

Det är en tuff å svettig sport. Att gå en mil det är ej kort,
så för att hålla kvar sin stil så hyr man sig en liten bil.
Du glider upp på första tee. En provswing kanske det får bli.
Du står där mallig som en tupp och tar sen i och tittar upp.

En golfare är jätteschysst. Han yttrar ej ett enda knyst.
När bollen bortåt pipan far han biter hop som riktig karl
och tar det hela som en man som bara dessa sportsmän kan
och lutar sig mot klubban trött, sitt ben i kors så tufft å slött.

Det första slaget for i sjön, det andra träffade en rönn.
Det tredje blev dock jättelångt, men här på banan är det trångt:
Man tar sig då i skogen in att leta efter bollen sin.
”Tänk vad dom försvinner lätt, fastän mitt slag ej var så snett!”

När sedan inte någon ser, din boll ur byxan trillar ner.
Den lägger sig så jättebra, precis där du din boll vill ha.
Du missar bollen uppenbart, men det var provswingen så klart.
Den småningom i hålet far. Du jublar; ”Schysst! Jag gjorde par!”

En golfare är gentleman. Han fuskar bara när han kan.
När bollen kommer lite snett justerar han den bara lätt
och håller alltid vacker min och står där med ett säkert flin
och lutar sig mot klubban trött, sitt ben i kors så tufft å slött.

Fast detta är en praktisk sport så finns det folk av särskild sort
som säger; ”Nyttan den är skral!” Men det är bara ont förtal.
Att golf tar tid, det är ej sant. Man klarar businessen galant.
Vi svarar i vår nalle; ”Du! Tyvärr, de’ e’ jävligt mycke’ nu!”

Sen efter 18 tuffa hål vi tar en öl och säger; ”Skål!”
och pratar om en härlig dag; ”Fy sjutton, vilka jätteslag!”
”Jag slog en kontrollerad draw och drivern höll ju på att nå.”
Till slut man känner sig så lik en viss herr Jesper Parnevik.

Golf är bra för kropp å själ, den gör ju så att man mår väl. 
En golfare är alltid gla’ minns bara slagen som var bra.
Att luta sig mot klubban slött, av det så blir man bara trött.
Vi struntar i hur proffsen gör, man är trots allt en amatör.

Tack för ännu en skön säsong!

Er Ordförande Ulf
Ulf Sjögren  |  ulf@projektide.se

Ordförande Ulf ”… 

lutar sig mot klubban trött, 

sitt ben i kors så tufft å slött 

…”
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LJUSTERÖ GK – 

TÄVLINGSresultat 2014
Ö-STARTEN
1.  Lena Bergstrand, Lars Landemar,  
 Christina Smith, Carl Sandström
2.  Monica Land, Claes Jugård,  
 Ove Karlsson, Yvonne Larsson 
3.  Göran Lundgren, Annika Wallin,  
 Ove Land, Eva Nordström

VÅRSLAGET
1.  Berit Fehrm
2.  Krister Wagmo
3.  Nils-Henrik Wahlgren

DAMSTARTEN
1.  Elsebeth Pahle, Christina Smith, 
Annika Wallin, Barbro Bodeklev
2.  Catharina Wagmo, Christina Färjsjö,  
 Sibylle Wenne, Viveka Swedenborg
3.  Ewa Åslund, Birgitta Andersson,  
 Kerstin Jaroudi, Britt Rådström 

HYRESHUSET
1.  Ingrid Jägre, Gunnar Olsson
2.  Kjell Brottman, Maria Kannerberg
3.  Agnetha Törnqvist, Hans Törnqvist

GÖKOTTAN
1.  Ingrid Jägre, Gunnar Olsson
2.  Nils-Henrik Wahlgren, Viveka 
Swedenborg
3.  Göran Sax, Lars Landemar

TRÄKLUBBAN
1.  Thomas Skoglund
2.  Pelle Hörberg
3.  Peter Wikander

SEMESTERSTARTEN
1.  Ove Karlsson
2.  Björn-Åke Wilsenius
3.  Gunnar Olsson

RÖDA KORSET
1.  Eva Källås-Jägenstedt,  
 Kjell-Åke Jägenstedt
2.  Lena Malm, Carl Malm
3.  Christer Freander, Christina Larsson

LADIES INVITATION
1.  Monica M. Immerbo, Gerly Leijon
2.  Christina Bergman, Siv Fahlén
3.  Malin Höjer, Elizabeth Munck

SEMESTERVILAN
1. Christer Freander
2. Lars Lindholm
3. Kjell Brottman

SOMMARFESTEN
1.  Anne-Marie Olsson, Nils-Henrik  
 Wahlgren, Kerstin Vestin,  
 Lars Landemar
2.  Margareta Lewin, Robert Westin,  
 Gunnel Jugård, Göran Lundgren
3.  Lotta Borg, Tomas Thelander,  
 Christina Bergman, Mats Thorslund

SEMESTERSLUTET
1.  Lars Starck
1.  August Jörding
3.  Bo Zachrisson

KM HERRAR
1.  Sebastian Olrog
2.  Göran Lundgren
3.  Thomas Skoglund

KM H45
1.  Thomas Skoglund
1.  Lars Johansson
3.  Birger Hammar Jr

KM H55
1.  Göran Lundgren
2.  Peter Åstmark
3.  Ulf Palin

KM H65
1.  Lars Starck
2.  Peter de Wahl
3.  Carl Sandström

KM H75
1.  Göran Nordwall
2.  Nils-Henrik Wahlgren
3.  Sture E Borrman

NORRORTSLIGAN FLICKOR
1.  Sara Wilsenius, Ljusterö GK
2.  Laura Andersson, Österåkers GK
3.  Sandra Andersson, Österåkers GK
Längsta drive; Katarina Piir, Ljusterö GK

NORRORTSLIGAN POJKAR 1
1.  Simon Ljungberg, Waxholms GK
2.  Sebastian Olrog, Ljusterö GK
3.  Axel Romander Bergman, Ljusterö GK
4.  Marcus Wilsenius, Ljusterö GK
9.  August Jörding, Ljusterö GK

NORRORTSLIGAN POJKAR 2
1.  Marcus Löfgren, Österåkers GK
2.  Marcus Bremander, Waxholms GK
3.  Axel Neckman Byback, Waxholms GK
10.  Emil Forsgren, Ljusterö GK
11.  Lukas Steenbrink, Ljusterö GK

DAMSLAGET
1.  Christina Larsson
2.  Gerly Leijon
3.  Elizabeth Munck

TVÅ GENERATIONER  
SENIOR–JUNIOR
1.  Birger Hammar Jr, Hugo Hammar
2.  Max Söderberg, Bengt Wallin
3.  Hannes Ekström, Ulf Sjögren

TVÅ GENERATIONER  
SENIOR–SENIOR
1.  Bo Orre, Thomas Skoglund
2.  Carl Malm, Björn-Åke Wilsenius
3. Pelle Hörberg, Hans Land

säkert många av deltagarna som för första 
gången deltog i en scratch-tävling, det vill 
säga tävlade utan handicap. Det blev en 
spännande tävling som avgjordes genom 
särspel på 9:ans green. De två som stod för 
dramatiken var vår duktiga junior Agust 
Jörling och den ”gamle” Lars Starck, som 
fick visa att nerverna höll och kunde avgå 
som segrare.

EN DAM GÖR INGET KM
KM och KM-kategori genomfördes i år 

under samma helg. De som hade de bästa 
resultaten från lördagens spel gick vidare 
till söndagens slutspel. Segrare i år blev 
Sebastian Olrog på 154 slag. 

Inte heller i år kunde damerna genomföra 
KM då endast en dam hade anmält sig. Vad 
är det som gör att ni damer inte vill ha ett 
KM?

Till sist vill vi tacka Hyreshuset för fina 
priser till tävlingen Hyreshuset och 
Optimera Ljusterö för fina priser till 
tävlingen Semesterslutet.

Tävlingskommittén Ljusterö GK
Jan Ericsson,

jan.ericsson@kranglan.se

➤
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BANAN
Säsongen startade med en bana i kanonskick i slutet av april och har 
fortsatt så till dags dato. Sedan starten har inget vidsvin siktats på 
banan, säkerligen tack vare elstängslet. Jägarna på ön rapporterar 
tyvärr om en mycket kraftig ökning av beståndet på ön från 
omkring 20–30 grisar förra vintern till fler än 100 för tillfället. 
Innan isen lägger sig i vikarna blir det därför aktuellt att komplet-
tera med elstaket runt samtliga bandelar för att förhindra nya 
skador inför nästa år.

ÅSKA MED DIREKTTRÄFF
Mycket kraftig åska den 3 augusti med direktträff i en tall cirka  
25 meter från bevattningens pumphus slog såväl ut bevattningen 
som all elektronik i klubbhuset, utom själva datorn, konstigt nog.
Efter ungefär en vecka fungerade tekniken i klubbhuset igen och 
just idag, 8 september, verkar bevattningen äntligen komma att 
fungera fullt ut igen. Just svårigheterna att vattna greenerna  
den senaste månaden har gjort att vi just nu ligger lite efter med 
greenskötseln. Vi har till exempel inte vågat vertikalskära green - 
erna utan ordentlig vattentillgång. Inom en vecka räknar vi med  
att vara ikapp även här.

BANPERSONALEN
Vår ständige greenkeeper Janne Eriksson har som vanligt styrt upp 
det hela. Till sin hjälp har han i år haft Lasse Starck och under 
sommarmånaderna även Oscar Glanzmann, Oscar Gummesson, 
William Jörding, Max Söderberg och Axel Johnson. 

RECEPTION OCH SERVERING
I receptionen har ni som vanligt hittat Peter, Johanna och under-
tecknad. I serveringen har förutom Malin och Johanna även Ewa, 
Sofia, Linus, Sara, Mathilda, Linnea, Inger och nu på hösten även 
Catharina Wagmo kämpat under säsongen. Volymen lagad mat har 
stigit ordentligt under säsongen, framför allt under högsäsongen. 
Verkligen roligt och måste väl tolkas som att maten har låtit sig väl 
smaka! Kanelbullarna är fortfarande en ”höjdare” som får mycket 
positivt beröm. Ägg- och sillmackan har även den utvecklats till  
ett säkert kort.

RAPPORT FRÅN BANÄGAREN

Kanon-
    säsong 
utan svin

Inga vildsvinsbesök under sommaren, men stammen ökar kraftigt 
så vi bygger vidare på elstaketet.

Malin med kollegor i serveringen fixar allt från goda bullar till uppskattade 
varmrätter.

Härligt vårmöte i härligt vårväder.

➤
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MEDLEMSANTAL, EKONOMI M M
Medlemsantalet ligger i stort sett på samma nivå som för ett år 
sedan. Stabilt mad andra ord. En mer detaljerad redovisning får du 
på höstmötet. Vi ska nog vara glada för vår placering på Ljusterö, 
eftersom det verkar vara betydligt tuffare tag i de flesta övriga delar 
av landet.

Även årets greenfeeintäkter ligger i paritet med föregående år. 
Årets junigreenfee blev sämre än föregående år på grund av det 
dåliga vädret. Vår viktigaste månad juli var dock helt i nivå med 
rekordnivåerna 2012 och 2013, vilket känns härligt!

PRO OCH TRÄNING – SUCCÉPAKET
Vi startade säsongen med ett nytt initiativ som vi kallade ”Kom-
Igångpaket”. Dessa bestod av två timmar träning med Janne under 
fyra dagar, till exempel lördag/söndag och kommande lördag/
söndag, kombinerat med två 9-hålsronder på banan med speciellt 
utvalda faddrar. Max 8 per grupp och med så lika hcp som möjligt.

Vi hade förväntningar om att kanske få ihop 2–3 grupper totalt 
och blev väldigt glatt överraskade när så många som 54 personer, 
det vill säga totalt 7 grupper anmälde sig och fullföljde Kom-
Igångpaketet. Här har vi nog hittat ett behov och önskemål som  
vi planerar att fortsätta erbjuda framöver.

NY PRO 2015 – TACK BJÖRNSSONS
I övrigt så har Janne nu slutgiltigt bestämt sig för att sluta hos oss 
efter denna säsong. En 12 säsonger lång era med bröderna 
Björnsson kommer därmed att sluta. Först Tommy åren 2003–
2006, därefter lillebror Janne åren 2007–2014.

Janne planerar dock att bo kvar i närområdet, så vi kan 
nog hoppas på att få se honom hos oss en hel del även 
fortsatt, men inte som Pro.

Förhandlingar om Pro-funktionen för nästa och 
förhoppningsvis även kommande säsonger pågår för 
fullt. Vi har just nu några olika spännande alternativ 
som vi jobbar med. Förhoppningen är att detta ska 
vara klart till kommande höstmöte och kunna 
redovisas där.

ÖGOLFMAIL FÅR DU MED RÄTT ADRESS
Som vanligt när vi lite då och då under säsongen  
skickar ut ÖgolfMail så studsar en hel del tillbaka. Vi har alltså  
fel mejl adresser i medlemsregistret! Kom ihåg att meddela oss  
om ändrade uppgifter, inte bara vad gäller mejladresser utan även  
andra uppgifter, som gatuadress och telefonnummer!

Vi ses på höstmötet den 18 oktober, kl. 11!

Göran Glanzmann  |  receptionen@ljusterogolf.se

Fontänen blev bra och ger en fin inramning när man spelar på 
marginalen. Stort tack till fontänsponsorerna Ljusterö GK samt 
Lars och Anette Ellsäter (FERAX-AKSP AB).

Bra med lite nedfall när bevattningen slogs ut av åskan.

Humla gillar allt som 
serveras.

Personalen på Ljusterö Golf har gått kurs i Hjärt-lungräddning 
med juniorkommitténs Mona Uddheden som utbildare.

➤
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SERIESPELET

H55-laget           seriesegrare  i Stockholmsserien! 
Ljusterö har flera lag med i Stockolmsserien där vi tävlar i lag mot 
andra klubbar. Det finns två olika spelformer, matchspel och 
slagspel. När det gäller slagspelsserien så är vi fyra spelare i laget 
och det handlar helt enkelt om att alla slag räknas över 18 hål. 
Inget poängräknande, handicap eller annat förmildrande. Spel-
formen är alltså enkel och tydlig men ändå den allra svåraste! 

SVÅRT MEN LOCKANDE
Undertecknad anser det nästan hopplöst att klara av att spela bra 
under alla 18 hål. Runt 14–15 hål av de 18 kan ju funka fint en bra 
dag, men så kommer 2–3 hål där något går på tok. En bortslagen 
boll, en omöjlig bunker, besök i vattenhinder etc, och vips har man 
ett par dubbelbogeys eller ännu värre, några tripplar i protokollet 
och totalscoren skjuter i höjden. Det är väl detta som gör golfspor-
ten till en så svår, men ständigt fascinerande och lockande sport. 

OHOTAD SERIESEGER
I årets H55-serie lyckades dock Ljusterös lag hålla sig på banan 
riktigt bra och vi vann div 3 i stor stil. Vi ledde med totalt 11 slag 
före Österhaninge, som låg på andra plats, inför sista omgången på 
Troxhammar. Efter bra spel drygade vi ut avståndet med ytterligare 
10 slag. Serieseger och avancemang upp i div 2 till nästa år! I laget 
spelade vår pro och vårt ankare Janne Björnsson med flera väldigt 
fina rundor, i finalen till och med 2 under par! Figge Eriksson, Peter 
de Wahl och Johnny Wijk kompletterade med hyfsade scorer. 

Vi ses!
Johnny Wijk

johnny.wijk@historia.su.se

H65

Tappra 
            Herrar 65+

H65 säsongen 2014 är nästan över. H65+ har i skrivande stund 
spelat 13 av säsongens 16 torsdagar och 35–40 gubbar har deltagit. 
Vi spelar maj-september med ett uppehåll i juli. 

Seriespelet har nu spelat 6 av 8 omgångar och spänningen är tät. 
I ledning är Sture Vejdegren med Pelle Hörberg tätt därefter. 
Finalen spelas den 25 september.

Till nästa år är fler 65+ välkomna till en trevlig social stund med 
likasinnade. Anmälan till Torsdagstävlingarna gör du enkelt på 
golf.se eller på lista som finns på klubben.

TUFFT SERIESPEL
H65+ har deltagit i SGF:s seriespel slag och match i Stockholm. Vi 
har besökt Rikstens GK, Björkhagens GK, Vallentuna GK, Brollsta 
GK och Jarlabanke GK. Min personliga ”ranking” får bli Vallentu-
na GK, Brollsta GK med Rikstens GK som god trea. Under 
säsongen har vi spelat två hemmamatcher där våra gäster har prisat 
vår bana och gärna vill komma tillbaka. Tack Janne och Lasse för 
en mycket fin bana.

Resultatet i seriespelet är medelmåttigt och ger plats för 
förbättring säsongen 2015. Alla matcher spelas utan handicap,  
på scratch. Tufft! I matchserien placerade vi oss tvåa, i seriespelet 
slag blev det en femte plats. Tack till de tappra som ställt upp för 
Ljusterö GK. Om du känner dig tävlingssugen inför nästa år,  
hör av dig till undertecknad.

Vi är många i klubben som kvalar in till 65+ spel. Jag ser fram mot 
att se många nya ansikten nästa år. Tack för ett fantastiskt 2014!

Christer Freander
TL och Lagledare H65+

Christer.freander@telia.com

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för  
  mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika  
  rösträknare, som jämte ordföranden  
  skall justera mötesprotokollet.
 6. Val av klubbens ordförande för 1 år.
 7. Val av halva antalet övriga ledamöter  
  i styrelsen för 2 år.
 8. Val av suppleanter för styrelsen med  
  för dem fastställd turordning för en  
  tid av 1 år.
 9. Val av 2 revisorer jämte suppleant för  
  en tid av 1 år.

 10. Val av 2 ledamöter i valberedningen  
  för en tid av 1 år.
 11. Fastställande av preliminär budget för  
  det kommande verksamhets- och  
  räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och   
  i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor.
  a. rapport från banägaren
  b. rapport från utbildningskommittén
  c. rapport från juniorkommittén
  d. rapport från tävlingskommittén
  e. rapport från damkommittén
  f. rapport från festkommittén
  g. övrigt

Kallelse till

Höstmöte
i Ljusterö Golfklubb 

Lördag 18 oktober 
kl. 11.00

Boka in lördagen den 18 oktober kl. 11.00. Kom till klubbhuset 
på Ljusterö. Då är det dags för årets ordinarie Höstmöte. Som 
vanligt bjuder vi förstås på fika med tilltugg.

Välkommen!

DAGORDNING
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DAMERNA

Ännu en underbar 
     golfsommar 
  att minnas!

Damtävlingarna gick ungefär som vanligt. Ladies Invitation drar 
flest damer. Där vann Gerly Leijon med partner. Tisdagsgolfen har 
varit mycket populär med fler än 20 damer varje tisdag. Vi ska göra 
om den lite till nästa sommar. Vi börjar klockan 9 istället och kan 
då komma ut på både 1:an och 10:an så blir det inte så mycket 
väntan. 
Christina Larsson vann Damslaget. Grattis!

Har ni andra idéer så tala gärna om det för mig.
Nu hoppas jag bara att alla skaffar sig fyra hcp-grundande ronder 
till nästa år. Ut och spela på Europas banor så ses vi nästa sommar 
igen. 

Christina
christinabergman@comhem.se

Gerly Leijon och Monica M Immerbo vann Ladies Invitation.

Duktiga och glada pristagare i Norrortsligan.

Emma, Katarina och Sara är några av våra duktiga 
tjejer som har spelat bra i Norrortsligan.

JUNIORERNA 

Mer tävling 
än träning
Sommaren 2014 är slut så även träningar och tävlingar för 
juniorer. Säsongen började med att Ljusterö skola hade 
aktivitetsdag på flera platser på ön. Till klubben kom det  
cirka 25 ungdomar för att prova på golf under denna dag.  
Tack Ulf Sjögren för all hjälp den dagen.

TÄVLING
Tävlat har vi också gjort,  
vi har deltagit i:
Lilla Stockholmsligan
Future League
Rookie tour
Skandia tour
Norrortsligan

Flera av våra juniorer 
har även deltagit i 
klubbens tävlingar. Ett 
stort grattis till en av 
våra juniorer, Sebastian 
Olrog som vann 
senior-KM!

TRÄNING
Den 14 juni hade vi vårt   
årliga halvdagsläger. 
Tyvärr har lägret och träningarna under sommaren inte haft 
speciellt många deltagare. Det är alltså något vi behöver se över  
till nästa år.

Något som däremot är väldigt uppskattat är vårt träningsläger 
på annan ort. I år gick resan till Järna och Kallfors GK. Där 
kämpade och svettades vi oss runt i 2 dagar i 30 graders värme  
och strålande sol.

Jag vill med dessa ord tacka alla juniorer och föräldrar för  
denna sommar. Ett stort tack även till Björn-Åke Wilsenius och 
Johan Pondman. Utan er hade detta inte varit möjligt.

Mona Uddheden. Juniorerna Ljusterö GK
mona.uddheden@telia.com

    Årets HIO:s 
        Grattis! 
Gunilla Köhl · Ulla Agervald · Carl Sandström
Bo Kristoffersson · Claes Thimrén · Kjell Brottman

Ulla Agervald är glad för sin HIO.



ÅKERSBERGA

PORTO BETALT

B FÖRENINGS- 
BREV

Ljusterö Golf AB, Väsbyvägen 36, 184 95 Ljusterö
Tel: 542 400 35, Fax: 542 481 04, E-post: receptionen@ljusterogolf.se
www.ljusterogolf.se

Ljusterö Golfklubb, Box 65, 184 03 Ljusterö

REDAKTÖR’N
Redaktör för ÖgolfBladet är Björn Hermansson. Vill du något, 
skicka gärna en rad till bjorn@humdidum.se

Tack för en sprudlande säsong 2014.
Välkommen tillbaka 2015!


