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lysande säsong

Inga svin på banan. Inga blixtar i utrustningen. Regnskydd som solskydd. Grävde grop åt andra men lyckades inte komma i. Omtyckt
pegglösning. Gamla favoriter i köket. Pro-Björn reser mycket
i vinter och kommer tillbaka i vår. Kom-igång en succé. Ökad
träningsflit. Fler golfande damer. Duktiga juniorer. Närmare

30 tävlingar. Sänkt åldersgräns i gubbgolfen. Hårt jobb lönar
sig för tävlingskommittén. Pengar till Sjöräddningen. Höstmöte
den 22 oktober. Och en hel del annat.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

TÄVLINGSSÄSONGEN 2016

Golf

18 hål på
fredagar är

– de tuffas
sport
Många icke invigda i golfens irrfärder
t ycker att golfen är alldeles för lättviktig.
Det krävs ingen kondition eller styrka m m.
Då har de inte förstått hur mycket skador
som uppkommer inom sporten. Om vi
utelämnar allt det slitage, som den idoga
träningen vi genomgår tär på kroppen så
kan vi till exempel ta en vanlig golfrunda.
Säg att en artonhålsrunda går på 100
slag. Nåja, säg 120. Innan du börjar run
dan så gör du dina stretchövningar som
även en elitgymnast skulle bli avundsjuk på.
Därefter ställer du dig vid bollen och gör
dina minst 10 övningssvingar inför slaget.
Tar du bort dina 3 puttar för varje hål så
får du cirka 70 slag gånger 10 vilket är 700
(över)svingar på en runda. Detta sätter sina
spår på den arma kroppen. Och inte nog
med det. Oftast slår man en riktig duff
varvid man blir ilsk och dänger klubban
i backen och i värsta fall får en fraktur på
handleden. En gång vet jag att någon blev
förb… och kastade iväg klubban in i skogen
och blev tvungen att kasta en provisorisk.
Det kan även hända konstiga skadedrab
bande saker som mig på hål 14. Jag slog en
perfekt topp som träffade en sten före röd

favoriten

tee. Ingen såg vart den tog vägen förrän vi
hörde en duns bakom tee när bollen slog
ner. Jag blev jätteskraj, hoppade runt och
snubblade på klubban varvid jag for omkull
över soffan och slog huvudet i en sten och
bröt foten (sviterna kan ni se på bilden).
Men… Det här är endast det kroppsliga
slitaget jag har pratat om. En hjärnskak
ning, ett brutet ben och utslitna armmusk
ler kan man ju stå ut med. Det värsta är
ändå den psykiska smärtan efter en runda.
När man är ung kan den sätta djupa spår.
Men ni ungdomar på 50–60 år, ha förtrös
tan. Tiden läker alla spår vartefter minnet
sviker. Framför allt blir minnet selektivt
v ilket jag haft mycket glädje av. Numera
glömmer jag alla slag och kommer endast
ihåg alla otroligt trevliga människor man
träffar på klubben.
Tack för ett trevligt år och p´ ån igen i vår!
Er ordförande Ulf
Ulf Sjögren | ulf@projektide.se

Ytterligare en tävlingssäsong är i skrivandes
stund sorgligt nog snart till ända. Vilken
det är i ordningen har jag ingen aning om,
men vi har i alla fall ”betat” av 25 ordinarie
tävlingar och nu återstår tråkigt nog bara
4 tävlingar. Det är dock inte vilka tävlingar
som helst, utan nämligen den nytillkomna
”Men’s Invitation”, veteranen ”Höstflaggan” och, på sluttampen, den nytillkomna
”Damavslutet”, samt numera klassikern
”Upploppet”.
Vi ser att årets tävlingsprogram har
lockat något färre deltagare än tidigare och
vi vill självklart försöka förstå varför trenden
är vikande. Det är därför viktigt att du hör
av dig till Tävlingskommittén med dina
synpunkter. Vi hoppas också att du har
lämnat dina synpunkter i enkäten som
delades ut tidigare.
Tack alla ni som har lagt ner er dyrbara
tid på att planera och genomföra alla dessa
tävlingar. Och tack till personalen på Ljus
terö Golf AB för det fina samarbetet som
har gjort allt detta möjligt. Vi ser med till
försikt fram emot tävlingssäsongen 2017
som ska bli ännu bättre! Banan har varit i
ett fantastiskt skick även i år!

Det är dags för årets ordinarie Höstmöte. Boka in lördagen den 22 oktober kl. 12.00
och kom till klubbhuset på Ljusterö. Som vanligt bjuder vi förstås på fika med tilltugg..
DAGORDNING
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i Ljusterö Golfklubb
Lördag 22 okt
kl. 12.00
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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

➤

LJUSTERÖ GK –

➤ VÅRA SPONSORER
Innan vi går in på tävlingsdetaljer så vill jag
passa på att tacka våra generösa sponsorer
Björn Deilert, Cobra/Puma, Lindskrog Parkering AB samt Hyreshuset AB på Ljusterö
som alla har bidragit till fina priser i sina
respektive tävlingar. Vi hoppas självklart att
ni kommer med oss även under säsongen
2017!
FREDAGSTÄVLINGAR
Fredagstävlingarna har varit uppskattade
även i år och totalt har 125 deltagare ställt
upp på 7 olika tävlingar, antingen 9 eller 18
hål. Intressant är att det har varit en tydlig
trend mot att fler har spelat 18 hål (72 %).
Denna säsong integrerade vi också en
säsongstävling, ”Order of Merit”, där de
tre bästa resultaten från minst tre fredags
tävlingar i varje klass räknades. Ställningen
kunde med olidlig spänning följas på
Mingolf.se. Fredagstävlingarna är här för
att stanna och jag tycker att starttiderna
verkar ha passat de flesta.

Tävlings-

2016

Ö-STARTEN
1. Starck, Munck, Karlsson,
Bergman
2. Johansson, Brottman, Aunapuu,
Påhlman
3. Freander, Jugård, Sandström,
Larsson
DAMSTARTEN
1. Freander, Jugård, Sandström,
Larsson
2. Nörgren Müller, Larsson, Wagmo,
Lagerlöf
3. Gustafsson, Peura, Skoglund,
Bodeklev

KM KLASS 50
1. Thomas Skoglund
2. Jan Gedeborg
3. Göran Lundgren

9 hål
1. Lasse Starck
2. Ewa Sandström
3. Carl Sandström

VÅRSLAGET HERRAR A
1. Lars Johansson
2. Göran Lundgren
3. Frank Huber

TVÅ GENERATIONER
Senior/Senior
1. Skoglund/Orre
2. Forsberg/Forsberg
3. Eriksson/Ljungberg

NORRORTSLIGAN
Våra duktiga juniorer placerade sig återigen
i toppen efter Norrortsligans final på Ljus
terö GK. Axel med 75 brutto på första plats
och August med 78 brutto på tredje plats.
Bra jobbat grabbar! Ljusterö är definitivt
med på kartan här!

FREDAG – SVANTE
18 hål
1. August Jörding
2. Elisabeth Munck
3. Judit Nörgren Muller

➤

FREDAG – MIRIAM
18 hål
1. Elisabeth Munck
2. Ulf Palin
3. Göran Lundgren

LADIES INVITATION
1. Hallsten/Ekelund
2. Larsson/Ölander
3. Munck/Höjer

VÅRSLAGET HERRAR B
1. Göran Monié
2. Rolf Estelle
3. Rolf Petersson
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9 hål
1. Lars Starck
2. Ewa Sandström
3. Carl Sandström

VÅRSLAGET DAMER
1. Siv Huber
2. Elisabeth Munck
3. Birgitta Sundberg

KM
I damernas KM, där antalet deltagare i år
var åtta, segrade Ingrid Jägre på 91 slag
före Gunilla Köhl på 98 slag. Nästa år blir
det ett ”riktigt” KM som spelas över 2 x 18
hål under två dagar. Vår förhoppning är att
detta ska locka ännu flera damer till nästa
säsong! Grattis till Ingrid!
KM Herrar fick en spännande avslutning
då en hård kamp mellan Janne Björnsson
och Rolf Ekholm slutligen avgjordes när
Rolf tog hem segern med totalt 155 slag
mot Jannes 161. Samma gäng i täten som
förra året, men i lite annan ordning.
Grattis till Rolf!

PRISER
Som ni alla har märkt har vi i år i större
utsträckning valt att dela ut priser i form
av presentkort som gäller i golfshopen.
Utöver detta har vi genomfört ”Sjörädd
ningen” där hela deltagaravgiften oavkortat
har gått till Sjöräddningssällskapet. De gör
helt ideellt ett fantastiskt arbete inte bara

TRÄKLUBBAN
1. Kalle Gillmo
2. Kalle Hultman
3. Wiktor Holmberg

HYRESHUSET
Damer
1. Solveigh Ekelund
2. Ingrid Jägre
3. Gunnel Jugård
Herrar
1. Carl Sandström
2. Peter Åstmark
3. Bengt Eriksson
FREDAG – INGEMAR
18 hål
1. Emil Forsgren
2. Elisabeth Munck
3. Judit Nörgren Muller
9 hål
1. Carl Sandström
2. Sören Andersson

9 hål
1. Carl Sandström
2. Göran Folke
3. Ewa Sandström
FREDAG – TORBORG
18 hål
1. Elisabeth Munck
2. Ulf Palin
3. Göran Lundgren
9 hål
1. Lars Starck
2. Rolf Petersson
3. Ewa Sandström
GÖKOTTAN
1. Larsson/Freander
2. Danielsson/Ljungberg
3. Sandström/Sandström

Senior/Junior
1. Swedenborg/Josefsson
2. Josefsson/Josefsson
3. Wilsenius/Wilsenius
SJÖRÄDDNINGEN
1. Bergstrand/Bergstrand
2. Freander/Larsson
3. Swedenborg/Wahlgren
FREDAG – RAGNHILD
18 hål
1. Elisabeth Munck
2. Emil Forsgren
3. Emma Forsgren
9 hål
1. Ewa Sandström
2. Carl Sandström
3. Ulf Sjögren
SOMMARFESTEN
1. Hökerberg, Petersson, Pondman,
Wikander
2. Askenfors, Blucher, Lundgren,
Peura
3. Bergman, Gustafsson, Romander,
Jugård
SEMESTERSLUTET
KM – PUTTNING
1. Janne Eriksson
2. Carl Sandström
3. Arne Olson

KM KLASS 60
1. Jan Björnsson
2. Rolf Ekholm
3. Ulf Palin
KM KLASS 70
1. Kjell Hedman
2. Janne Eriksson
3. Christer Freander
KM HERRAR
1. Rolf Ekholm
2. Jan Björnsson
3. August Jörding
KM DAMER
1. Ingrid Jägre
2. Gunilla Köhl
3. Elisabeth Munck
NORRORTSLIGAN
Flickor
1. Rebecka Ringström
2. Thea Edin
3. Julina Moqvist
Pojkar 1
1. Axel Romander
2. Henrik Ahlgren
3. August Jörding
Pojkar 2
1. Thobias Johansson
2. Benjamin Melander
3. Anton Karlsson
DAMSLAGET
1. Ingrid Jägre
2. Judit Nörgren Muller
3. Maud Evans
NYA PAR
1. Peter Jacobsson/Barbro Bodeklev
2. Thomas Skoglund/Göran Folke
3. Carl Malm/Jessica Pondman
Lagerström
LINDSKROG
Damer
1. Judit Nörgren Muller
2. Viveka Swedenborg
3. Elisabeth Munck

FREDAG – OLOF
18 hål
1. Lars Johansson
2. Elisabeth Munck
3. Peter Jacobsson

Herrar Poäng
1. Kjell Brottman
2. Kalle Hultman
3. Henrik Redholm

9 hål
1. Ewa Sandström
2. Sören Andersson
3. Carl Sandström

Herrar Slag
1. August Jörding
2. Axel Romander
3. Ulf Palin

FREDAG – ULRIK
18 hål
1. Göran Monié
2. Elisabeth Munck
3. Thomas Skoglund

FREDAG –
ORDER OF MERIT
18 hål: Elisabeth Munck
9 hål: Lasse Starck
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RAPPORT FRÅN GÖRAN

Som sagt, en strålande säsong med mycket mys på nya verandan ….

… full fart i serveringen …

Banägare i stöten
BANAN
Vidsvinen håller sig fortfarande på rätt sida staketet. Nu vet även
undertecknad, sedan en vecka, hur det känns att vara gris om man
försöker komma in!
KLUBBHUSVERANDAN
Den nya verandan blev bra. I år har den framför allt nyttjats som
solskydd, inte i någon betydande omfattning som regnskydd.
Härligt!
BANPERSONAL
Janne har haft Lasse Starck och Lunken (Göran Lundgren) till sin hjälp
sedan säsongsstart. Under somma
ren har även William Jörding, Oscar
Gummesson och Wiktor Holmberg
hjälpt till.
Förstärkningen med Lunken har
inneburit att såväl Janne som Lasse
har kunnat ta det lite lugnare än
vanligt och därmed bland annat
hunnit spela lite mer golf än vanligt.
Även Janne Björnsson har varit
behjälplig en hel del, framför allt
med hålbytesjobbet. Ett jobb som
han skött suveränt, förutom möjli
gen under KM, där han drog till sig
en del uppmärksamhet med kanske
lite väl svåra hålplaceringar. Uttrycket ”Den som gräver en grop åt
andra …” ska här uttydas ”Den som gräver en grop åt andra har
ofta svårt att själv komma däri”. Han kom nämligen bara 2:a själv.
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RECEPTIONEN
Peter, Marcus och Sara
Wilsenius, samt under
tecknad, har svarat för
bemanningen i recep
tionen. Det har varit
ett ganska problemfritt
år här. Ingen åska som
har förstört utrust
ningen vilket var fallet
både 2014 och 2015.
En ny driver-pegglös
ning har introducerats, ”2 o ett snöre”, v ilket har upplevts som posi
tivt av många. Vi kompletterar den med ett alternativ även för den
högre peggningen.

➤

Forts. fr sid 3

18 hål på
fredagar är

favoriten

➤

... och färre vilsna bollar hos grannen från 9:an.

➤ SERVERINGEN
Malin, Emma och Sara har dragit det tyngsta lasset i serveringen.
De två yngre förmågorna Towe Kohala och Kajsa Johansson har
också gjort ett jättejobb under s äsongen.
På vardagarna under vår och höst har vi även fått fin hjälp av
Thea Elander, nyligen pensionär och bosatt i Danebo på Noret.
Thea har dessutom hunnit med en nybörjarkurs, så vi får hoppas att
hon får tid att frekventera banan vad det lider.
Mycket lagad mat har det blivit. Hemgjorda köttbullar, gravlax
och stekt strömming har nog varit favoriterna igen. Kanelbullarna
har också fortsatt haft en strykande åtgång.
SAMARBETET MED VALLENTUNA GK
Även årets fortsatta samarbete med Vallentuna GK, där våra fullbe
talande medlemmar spelar fritt under vardagar och vice versa, har
fallit väl ut. Cirka 100 besök på respektive bana har registrerats un
der säsongen. Fortsättning planeras även för nästa säsong.
PRO BJÖRN DEILERT
Björn planerar att fortsätta hos oss även säsongen 2017. Han har
lärt ut mycket till många under säsongen 2016, men bedömer att
det finns ytterligare lite potential kvar.
KOM-IGÅNG-KURSER
Kom-igång-kurserna med nästan 70 deltagare fram till början av
juli blev en succé i år igen. Här gör vi en upprepning kommande
säsong!
Mer om Björns planer för vintersäsongen hittar du på annan
plats i bladet.
MEDDELA ÄNDRAD E-POSTADRESS!
Som vanligt när vi då och då skickar ut Ö-golfmejl studsar en hel
del tillbaka på grund av felaktiga mejl-adresser. Kom ihåg att upp
datera ändringar! Det gäller även om du byter mobilnummer eller
gatuadress såklart.
Tack för en härlig golfsäsong.
Vi ses på höstmötet den 22 oktober.
Göran Glanzmann
receptionen@ljusterogolf.se

i Sverige, utan även i
många andra delar av
världen, till exempel på
Grekiska Samos där
många båtflyktingar har
räddats undan drunkningsdöden under mycket svåra
f örhållanden.
TÄVLINGSKOMMITTÉN
Det har kanske inte synts så mycket på ytan, men Tävlings
kommittén har jobbat mycket hårt med det nya GIT Täv
lingssystemet där alla tävlingar för 2016 måste läggas upp
från ”scratch”. Ingen
”copy paste” här inte!
Vi kan dock glädjas
åt att hårt arbete lö
nar sig och att vi näs
ta år kan k opiera
årets tävlingar och
med smärre modifie
ringar återvinna
dem.
Inför säsongen 2017 lanserar vi en ny layout på tävlingsinbjudan som kommer att vara mer lättarbetad och lättläst.
Vi vill se fler täv
lingsledare och funktio
närer i tävlingskommit
tén. Är du intresserad
eller känner någon som
du vill förära en nomi
nering, hör av dig till
oss.
Våra nya betalsystem
för kort och Swish har
kommit igång. Termi
nalen i klubbhuset är ”up and running” och sist, men inte
minst, har vi investerat i en egen scorekortskrivare till täv
lingskansliet. Tack Christer Freander som ägnade ”ett par”
timmar under våren
åt detta!
LÅNGSAMT SPEL
Långsamt spel är ett
problem i tävlingar
och vi kommer
u nder vintern att
ägna en del tid åt att
hitta lösningar. Det
finns lite idéer på vad som kan göras. Dela gärna dina idéer
med oss också!
Tävlingskommittén genom Ulf Palin
ulfpalin@hotmail.se
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PRO BJÖRN

Ökad träningsflit
Här kommer lite information om hösten 2016 och vintern 2017.
Men först några ord om säsongen som gick.

FLER VILL BLI BÄTTRE GOLFARE
Säsongen startade precis som förra året
med flera kom-igång kurser som Göran
Glanzmann hade lagt upp. Totalt var det
cirka 70 elever i olika grupper. I de flesta
kurserna var det fullt antal.
Säsongen fortsatte med juniorkurser
och privatlektioner.
Förutom att träningsfliten har ökat,
v ilket syns tydligt på övningsfältet, ökade
efterfrågan på lektioner. Man har varit
tvungen att boka nästan en vecka innan.
Från veckan före midsommar till den 8
augusti har jag därför haft väldigt mycket
att göra. Efter den 8 augusti blev det lite
lugnare.
Även golfbutiken har fungerat bättre än
förra året, trots litet utbud beroende på det
begränsade utrymmet.

SPELA BORTA
Under vintern har jag planerat in tre
resor med klubben. Vi åker till Skottland
26/9–3/10. De åtta platserna blev snabbt
fullbokade. De 16 platserna till Sydafrika
2–14/11 blev också fullbokade och alla fick
tyvärr inte plats. Då bokade vi ytterligare
en resa till Sydafrika 20/10–2/11. Den är
också full.
Till Cypern 4–11/3 2017 finns det
däremot platser kvar. I skrivande stund har
åtta ljusterögolfare anmält att de vill åka
med och vi har tolv platser kvar. Först till
kvarn gäller. Se mer nedan. Om du har
f örslag på nya resmål så hör gärna av dig.
TRÄNA HEMMA
Under vintern kan du boka privatlektioner
i Haninge Golfhall direkt med mig. Bara
att ringa eller mejla så ordnar vi det.
Om du har andra frågor eller behöver
hjälp med din utrustning hör gärna av dig.
Du kan förstås handla golfutrustning och
tillbehör hela vintern.
Stort tack till medlemmar och personal
på Ljusterö GK för säsongen 2016. Ett
extra stort tack till Göran Glanzmann för
det fina samarbetet under året. Jag ser fram
emot en ny fantastisk säsong 2017.
Vi ses och hörs!
Björn Deilert
0709-41 44 70 | bdeilert@live.se

Golfresa till Cypern 4–11 mars 2017
Följ med till Cypern och ladda för säsongen
2017. Vi bor på Capital Coast Resort & Spa
i One Bedroom Suite med sjöutsikt och
halvpension. Golf i fem dagar på tre banor.
Max 20 personer. Först till kvarn gäller.
Totalt 13 475:– inkl. golfbag på flyget
och transporter till golfbanorna.

Häng med på skön vårgolf på Cypern.
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Anmäl dig till
Jan Svanstedt: jan@tourstravel.se
Eller Björn Deilert: bdeilert@live.se

HÄLSOGOLF FÖR SENIORER

Torsdagarna
är heliga
Alla torsdagar har varit välbesökta
med ett snitt på 25 gubbar. Det är
ett kul gäng med ett stort socialt
patos vilket är grundtanken med
seniorgolfen.
2016 bjöd vi även in ungdomar till spel.
Å ldersgränsen är sänkt till 60, allt enligt
EU-normen. Totalt blir det 16 tävlingstill
fällen med Grand Final den 22 september,
med prisutdelning och sedvanlig gulasch
soppa.
Den röda serien ser ut att bli en repris
på fjolåret, en god chans för Björn-Åke.
Figge har stressat oss övriga med bra spel
både i den röda och den gula serien. I den
gula har jag bestämt mig för att ge Figge
en match in på mållinjen.
Nu återstår det bara för oss alla att sköta
vår vinterträning inför en ännu bättre
säsong 2017.
REGELUTBILDNING
Arne och jag har genomfört en regel
genomgång med ett antal damer efter en
tisdagsgolf. Inför nästa säsong kan vi köra
några omgångar till för både herrar och
damer, som känner att en regelduvning
skulle kunna förbättra spelet.
TÄVLINGAR I DISTRIKTET
Klubben har visat sig ute i Stockholms
golfen med deltagande i SGDF:s seriespel.
Vi har spelat i H50, H60 och H70. Inget
av lagen vann sin serie men bäst gick det
för H60 som placerade sig på en andraplats,
endast en halv poäng efter Stockholms GK.
Serien spelades i matchspel.
Kanske kan vi även få till ett damlag
nästa år.
LJUSTERÖ GK IN I FRAMTIDEN
Efter mycket strul fungerar allt. Vid täv
lingar kan vi nu ta betalt med Swish och
kreditkort av alla de slag. Kontanter funkar
så länge de är tillgängl iga.
Vi har nu även Golfterminalen för
registrering av HCP, anmälan till tävlingar
och tidsbokning dygnet runt.
Christer Freander
christer.freander@telia.com | 070-55 00 007

DAMERNA

Vilken härlig

säsong

golf-

I år började vi med tisdagsgolfen
ovanligt tidigt, redan i april. Och
många har deltagit under hela sä
songen, fler än 30 vid flera tillfäl
len. Även till Ladies Invitation,
som vanns av lag Ann-Marie
Hallsten och Maria Ekelund, kom
det fler deltagare än förra året.
Det visar på en uppåtgående trend
som vi hoppas håller i sig framö
ver. Det blev ett KM för d
 amer i
Ingrid vann det mesta i år.
år också. Vår nya mästarinna heter
Ingrid Jägre och hon vann med imponerande sju slags marginal till
tvåan Gunilla Köhl. Ingrid befäste sin ställning som mästarinna i
år då hon även vann Damslaget. Stort grattis till dessa vinster!
Hoppas att golfsäsongen håller i sig ett bra tag till. Har du inte
möjlighet att träna golf under vintern kan du passa på att träna
a nnat, till exempel yoga eller styrketräning för armarna, eller så
blunda bara och längta till nästa säsong.
Vi ses nästa år!
Hälsar Damkommittén genom
Judit Müller | judit.muller@muller-partners.se

JUNIORERNA 2016

Fullbordat!
Ännu en säsong för juniorerna är fullbordad. Pro-Björn har haft
fullt upp med träningar och läger för våra juniorer. De äldre och
rutinerade tävlingsjuniorerna har haft träning med Björn och
mental träning med Peter Lagerström.
Tyvärr fick vi inte behålla bucklan för Norrortsligan på klubben.
Den knep Waxholm i år.
När det gäller Norrortsligan så
v isade Axel Romander-Bergman att
han var en stor spelare i årets tävling
ar och tog hem priser i alla fyra täv
lingar. Grattis Axel!

Axel och August, några av våra
duktiga juniorer som möter tufft
motstånd i Norrortsligan.

Jag har under som
maren beslutat mig
för att lämna styrel
sen och Juniorkom
mittén. Det har varit
många givande år tillsammans med juniorer, föräldrar och ledare
från andra klubbar.
Tack för mig och lycka till med framtida spel!
Mona Uddheden, Juniorkommittén
mona.uddheden@telia.com

STOCKHOLMSSERIEN

Trist stämning
Årets seriespel i Stockholmsserien har kännetecknats av att så gott
som samtliga lag och spelare har varit irriterade på Golfförbundets
försök att helt slå sönder det tidigare mycket uppskattade utbytet
mellan klubbarna. Dels lade förbundet ner hela slagspelsserierna
till allas stora förvåning. Dels ändrade man helt reglerna för matchspelsserierna så att den tidigare unika och uppskattade formen
skrotades. Det nya upplägget med en mix av foursome
matcher och några singlar har inte alls fallit väl ut.
Gemenskapen både före och särskilt efter matcherna
mellan alla spelare har spolierats. Man får hoppas
att Förbundet backar tillbaka till tidigare ord
ning. Bland lagledarna har i alla fall underteck
nad mött stark irritation och upprorsstämning.
Ljusterö deltog i alla fall med tre lag; H50,
H60 och H70. Vårt H50-lag hade svåra mot
ståndare, vann en del individuella matcher men
tog inte så många lagpoäng. H60 klarade sig bättre
och kom på andra plats i serien efter Stockholms GK
som var svårstoppade.

Ljusterö Matchcup
ALLA KAN VARA MED
Vår interna Matchcup som spelas över hela säsongen har fungerat
fint hela vägen. Alla deltagare har skött sig väl med att hålla spel
tider och att ta kontakt med varandra. Systemet funkar. Det blir
ofta mycket jämna matcher då spelare med högt handicap möter
dem med lågt handicap, gammal möter ung, kvinnor möter män.
Detta är också matchcupens själva idé. I kvarts- och
semifinalerna fanns några kvinnor, några juniorer
och ett par veteraner. Det var en fin s pridning.
I finalen möts Rolf Ekholm, även årets vinnare
i KM, och Nils-Henrik Wahlgren, en av klub
bens äldsta tävlingsspelare som har gått hela
vägen.
Vi får se vem som får sitt namn på
vinnartavlan. Nils-Henrik har 10–11 slag på
Rolf. Räcker det denna gång?
Vi ses o hörs!
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se
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Tävlingen för

morgonpigga
golfare

Strålande sommarfest
Årets upplaga av sommarfesten ägde rum den 23 juli. I strålande sol samlades vi på morgo
nen för att genomföra en scrambletävling över 9 hål. Drygt 50 hade anmält sig till tävling
en och det gick inte att ta miste på att alla var ordentligt taggade. Vid kl. 17.00 återsam
lades vi och då hade även icke tävlande tillstött för att inta drinken, som för året blandats
av ordföranden själv. Under hög stämning intogs en fantastisk buffé som Malin, Emma
och Sara hade lagat.
Sibylle Wenne
sibylle@business-staging.se

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

Ljusterö Golf AB, Väsbyvägen 36, 184 95 Ljusterö
Tel: 542 400 35, E-post: receptionen@ljusterogolf.se
www.ljusterogolf.se
Ljusterö Golfklubb, Box 65, 184 03 Ljusterö

Ta sällskap av trevliga morgonpigga golfare,
möt dagen och upplev vår vackra bana på
tidiga helgmorgnar. Vi slår ut före klockan
07.00. Tävlingen går alla helger från att
banan öppnar i vår till första helgen i
oktober, då vi har den omtalade finalen.
Du spelar bara när du har tid och lust
och vi spelar bara nio hål. Då har du nästan
hela dagen kvar för andra sysslor. Dina fem
bästa rundor räknas och utifrån det går de
tio bästa spelarna till final, som avslutas
med gemensam lunch i klubbhuset och
prisutdelning i flera klasser.
Vi har det väldigt trevligt och du är också
välkommen.
Vi ses tidigt i vår!
TL Göran Henrikson
info@markline.se

