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Toppskick från start
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Städa • grilla • mötas

OBS! Banan 
– Rapport från Göran

BRA GREENER

Förutsättningarna för en bana i toppskick direkt vid säsongsstart ser  
väldigt fina ut i år. Just nu ligger det, förhoppningsvis väldigt tillfälligt,  
cirka en decimeter snö på banan, men innan dess hann vi med både  

en putsning av greenerna på 6 mm klipphöjd, dressning för skydd mot 
bakslag i form av kallt väder (vilket det är just nu), samt en rejäl dos  

höstgödning, vilket stärker gräset även tidiga vårar.

ÖgolfBladet 
innehåller din 
etikett till bag-

brickan

➤Forts sid 4
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HEJ KÄRA VÄNNER!
Ser fram mot att få träffa er igen inför en  
ny fantastisk säsong. Som ni säkert kommer 
ihåg så har jag vid flera tillfällen påpekat 
det viktiga med att planera och ha en 
positiv fokusering vilket jag själv haft en  
hel del glädje av. Tänker ge er ett par 
framgångsrika exempel så här inför 
golfsäsongen.

Planering: Ni tror säkert att den milda 
vintern är en slump, men ack vad ni misstar 
er. Det är faktiskt tack vare mig som den 
har varit så gynnsamt mild. Efter förra årets 
elände som orsakade en hel del problem på 
greenerna, så tog jag mig en riktig fundera
re på hur man skulle kunna undvika 
problemet i år. Framåt senhösten dök en 
gammal beprövad lösning upp. Jag köpte ut 
min granne från snöslungan, fräschade upp 
den samt byggde ett nytt skjul till den så att 
den höll sig varm för att vara lätt att starta. 
En rejäl satsning som genast gav resultat. 
Jag har inte behövt nyttja den på hela 
vintern.

MER FOKUSERING: 
Vi har märkt att det lätt blir ett glapp mellan den intensiva nybörjarkursen som 
leder til l grönt kort och att få officiellt handicap (36). Detta gör att det finns risk 
att vi tappar en del medlemmar vilket vi naturligtvis inte vil l. Därför har vi 
bestämt att lägga en extra fokusering i år på er dels för att naturligtvis förbättra 
golfen men framför allt för att få med er i klubbens gemenskap. 

Positiv fokusering: Innan ni börjat läsa 
har ni säkert tittat förskräckt på bilden. 
Detta var vad som mötte mig när jag kom 
upp på 7:an en dag i början av mars. Det 
första jag tänkte var ”Vad är det för j-a svin 
som varit i farten”, vilket det också visade 
sig vara.

Gör nu så här. Blunda, andas lugnt och 
fokusera positivt. Tänk er att ni står på tee 
och har valt en för er perfekt klubba och 
gör några mjuka provsvingar. Öppna nu 
ögonen. Vad ser ni? Just det, den gröna fina 
greenen. Man kan alltså konstatera att de 
svinaktiga markarbetena inte är i spel. Jag 
kan lova er att den plätt där ni med ert 
säkra järnslag tänker placera er boll var i 
alldeles utmärkt skick vid tillfället. Testa 
detta även på alla andra slag så kommer 
våra fantastiska banarbetare att få några 
lugna vintrar framöver. Det kommer endast 
att vara några få väl avvägda områden på 
fairway där de behöver lägga lite energi.

Väl mött
Ordförande Ulf Sjögren

Planering och 
positiv fokusering

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Låt 2014 bli 

”Puttens år”
Puttern är vår mest använda klubba 
och för de flesta betyder det mer än 
36 slag på en 18-hålsrunda. Färre 
puttar skulle föra oss högre upp på 
resultatlistorna. Årets tema blir 
därför ”Puttens år”.

RENA PUTTFESTEN
I år kommer vi att ha puttningspriser på 
flera av våra tävlingar. Vi hoppas att det ska 
motivera dig att lägga lite extra tid på att 
förbättra din 
puttning och 
förhoppningsvis 
kommer det också 
att visa sig i ett 
lägre handicap.

Semesterslutet 
den 31 juli är en 
ren puttningstäv
ling över 12 hål.  
Vi kommer bara 
att behöva putter, 
boll och marke
ringsknapp för att 
delta i tävlingen. 
Från angiven plats 
på respektive 
green räknar vi 
antalet puttar 
och som vanligt 
vinner den som 
har totalt minst antal slag. Alla kan vara 
med och vi kommer inte att ta hänsyn till 
några handicap. Tävlingen avslutas på 
samma sätt som de två övriga semester
tävlingarna, det vill säga med gemensam 
måltid och prisutdelning.

FLER NYHETER I ÅRETS  
TÄVLINGSPROGRAM
Tidigare års LindskrogP har ersatts av 
Vårslaget söndagen den 25 maj. Här 
kommer vi att dela ut speciella puttnings
priser förutom de sedvanliga priserna.

Vi är också väldigt glada att Hyres huset/
Trädgårdsexperten fortsätter att sponsra 
lagtävlingen med samma namn  
den 8 juni.

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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DIN BAGBRICKEETIKETT
Om din bagbrickeetikett (och din familjs om ni är flera), finns här i plastfickan är 
det ett kvitto på att din inbetalning av årsavgiften för 2014 är registrerad hos oss 
på Ljusterö Golf. Ta ut etiketten och sätt den på din bagbricka så vet du var du 
har den när det är dags att gå ut på banan.

BAGBRICKEETIKETT

Det är nu det händer. Alla viktiga beslut fattas, de 
första spelstrategierna läggs upp, de första utmaning-
arna antas och de gamla golfhistorierna dammas av. 
Korts sagt, det är viktigt att du kommer. Vi börjar som 
vanligt med att rensa på banan från klockan 10.00.  
Vid tolvtiden stärker vi oss med grillad korv innan det  
är dags för själva årsmötet. 

P R O G R A M 

10.00–12.00 Städning av banan
12.00–12.30 Förtäring
12.30–ca 14.00 Vårmöte

Kallelse till Vårmöte i Ljusterö Golfklubb
Lördag 26 april 2014, kl. 12.30

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 mötes-
 protokollet.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och 
 balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens 
 förvaltning under det senaste verksamhets- och
 räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
 samt disposition av överskott respektive
 underskott i enlighet med balansräkningen.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den 
 tid revisionen avser. 
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt 
 tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor.
 a. rapport från banägaren inkl. bolagets ekonomi
 b. rapport från utbildningskommittén
 c. rapport från juniorkommittén
 d. rapport från tävlingskommittén
 e. rapport från damkommittén
 f. rapport från festkommittén
 g. övrigt

D A G O R D N I N G

Våra erfarenheter från fjolårets semester
tävlingar – Semesterstarten, Semestervilan 
och Semesterslutet – har inneburit att vi 
kortar 18hålstävlingen till 12 hål. Då 
behöver vi inte vänta så länge på pris
utdelning och efterföljande måltid.

KM PÅ EN HELG
KM-kategorin har vi koncentrerat till 
endast en helg i stället för, som tidigare, 
över två helger. Det betyder att de som 
spelar KMkategori lördag den 2 augusti 
också kan fortsätta med sitt lördagsresultat 
till KM:s slutrunda på söndagen om man 
har kvalificerad sig.

JUNIORBESÖK
Vi kommer också i år att få besök av 
distriktets juniorer i en lagtävling med sex 
juniorer i varje lag. Tävlingen heter Future 
League och spelas hos oss 13–14 augusti.

Säsongen avslutas med de sedvanliga 
tävlingarna i september och oktober.
Välkomna till årets tävlingar!

Resultat från  
hösttävlingar 2013
MÅLSNÖRET
1. Elizabeth Munck   2. Gunnar Bodeklev   3. Ove Land

UPPLOPPET
1. Inger Lagerlöf, Göran Lundgren, Elizabeth Munck, Patrik 
Lönnstad   2. Peter Jacobson, August Jörding, Christer Funk, 
Göran Hartog   3. Catharina Wagmo, Janne Eriksson, Jan 
Gedeborg, Gun Dahlqvist

SKANDIA TOUR SGDF
I finalen av Skandia Tour SGDF, som spelades på Ljusterö, kom 
Ljusterös Sara Wilsenius på 10:e plats i klass Flickor. I klass Pojkar 
kom Ljusterös Sebastian Olrog på 18:e plats.

SERIESPELET

Spelprogram för Stockholms-
serien 2014, Herrar 55
Kommande tävlingssäsong 2014 har 
Ljusterö flera lag med i Stockholmsserien.
För Herrar 55 är programmet följande:
Må 19 maj: Salem (match)
Ti  27 maj: Vallentuna (slag)
Må  2 juni: Djursholm (match)
Må 9 juni: Björkhagen (slag).

Ti 12 aug: Ljusterö (match)
Ti 19 aug: Ingarö  (slag)
Må 25 eller Ti 26 aug: Tyresö (match)
Ti  2 sept: Troxhammar (slag)

Johnny Wijk   |  johnny.wijk@historia.su.se
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FÖRSKÖNANDE RENSNING
Vi har tagit bort rekordmycket sly i vinter, speciellt på den nya 
bandelen. Även skogsdungen mellan parkeringen och 1:ans utslag 
har vi putsat hårt med syfte att få fram en fin ek och enbacke här. 
Just i skrivande stund står en flistugg och dånar på parkeringen,  
dit vi har släpat fram en hel del av materialet.

7:AN ÄR FAVORITEN … FÖR VILDSVINEN
Vidsvinen har gjort entré på banan i vinter med besked. Deras 
favorithål har varit 7:an, men även hål 8, 14 och 16 har fått vissa 
delar av ruff och till viss del även fairway upplöjd. Som tur är har 
greenerna lämnats orörda. 

Från erfarna grisjägare har jag fått förklaringen att vildsvinen 
gillar att mumsa i sig ekollon, då dessa innehåller ganska mycket 
energi. Dock drabbas de då lätt av magknip och har lärt sig att leta 
efter kvickrot/vitrot som innehåller mycket socker och därmed 
neutraliserar magknipet.

Kvickrot finns till viss del i ruffarna och då framför allt i 
”svartjord” och på den gamla bandelen. På greenerna har vi inget 
sådant varför dessa har lämnats i fred.

5 KM ELSTÄNGSEL
Nu är under alla omständigheter ett elstängsel på 
plats sedan en vecka tillbaka. Det är draget från 
vattnet nedanför och bakom 16:e utslaget och fram 
längs vägen bredvid hål 15 och hål 2, i skogen bakom 
12:ans green, i skogen längs 4:an och 5:an och fram 
till vägen bakom 5:ans green. Planen är att komma 
ända fram till vänster om 9:ans utslag. Förhoppnings
vis slipper vi nu vidare påhälsning. 500 trästolpar 
(nerslagna med slägga, pust), lika många plaststolpar 

och cirka 5 kilometer eltråd gick åt. I skogspartierna behövde vi 
dessutom rensa en hel del sly innan stängslet kunde dras fram.

Övre stängseltråden är inte placerad högre än cirka 45–50 
centimeter (grisarna gillar inte alls att hoppa) så i de fall någon av 
er mot förmodan vid något tillfälle skulle slå ut sin boll på fel sida 
staketet, så finns det hyggliga möjligheter att med försiktighet kliva 
över detsamma. 

BANPERSONALEN – EN STARK ERSÄTTER
Greenkeeper Janne Eriksson får i år några nya medarbetare till sin 
hjälp. Då Isak i höstas förklarade att han tyckte det var dags att gå i 
pension (vid 72 års ålder), kommer vi att få hjälp av Lasse Starck 
under säsongen i stället. Lasse har jobbat för oss tidigare så vi vet 
att vi får en mycket kompetent ersättare. Andra kända ansikten blir 
Oscar Glanzmann (till viss del), och Oscar Gummesson. Axel 
Johnson kommer att stötta till under sommaren. 

RECEPTIONEN
I receptionen kommer ni som vanligt att återfinna Peter, Johanna 
och undertecknad. 

SERVERINGEN
I serveringen blir det även i år Malin och Johanna som kommer att 
ha huvudansvaret. En favorit i repris, som ni säkert kommer att se 

Banan 
– Rapport från GöranForts  fr s 1

➤

… men det går att reparera.

Vildsvinen bökar verkligen till det …

➤
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en hel del av är skånska kusin Sofia, i år 
medsläpande sin kökserfarne pojkvän Linus. 
Förhoppningsvis får vi även i år hjälp av Ewa 
Sandström.  Även Sara Wilsenius ansikte 
kommer troligtvis att dyka upp bakom disken 
i serveringen. 

PRO – HÅLL JANNE SYSSELSATT
Janne kommer att ta hand om Prosysslan 
även denna säsong. Dock har han flaggat för 
att det därefter är dags att, 
med ålderns rätt, dra sig 
tillbaka. Vi får väl se hur 
det blir med den saken. 
Oavsett är tillströmningen 
till nybörjarkurserna 
fortsatt väldigt viktig för 
vår framtid. Hjälp oss att 
se till att Janne har fullt 
upp även denna säsong!

KOM-IGÅNG-PAKET
Även om det är viktigt för oss att få in 
nya medlemmar, via nybörjarkurser 
 eller på annat sätt, så är 
det ännu viktigare för 
oss att försöka se till att 
behålla de medlemmar 
som vi redan har. Vi 
har studerat vår 
medlemsinformation 
med syfte att försöka 
identifiera ”riskgrup-
per”, det vill säga där vi 
tror att risken är störst 
för medlemstapp.  
Vi har en idé om att 
denna ”riskgrupp” främst återfinns hos följande kategorier; högt 
hcp, få eller inga registrerade golfronder samt till viss del tämligen 
nystartade. Vi håller därför för fullt på att planera komigång 
paket. Förhoppningsvis har ni alla redan fått information via 
Ögolfmejl när ni läser om detta.

Satsningen vänder sig till er medlemmar som vi tror av olika 
anledningar inte är ute och spelar så ofta. Vi vill ge er chansen att 

lära känna och spela med andra golfare som är på 
samma nivå som er själva.

De olika grupperna har vi försökt definiera enligt 
följande:

GRUPP 1: HCP 36,0–54
– Spelar inte så ofta men vill spela mer bara det  
 går bättre.
–  Inga eller ett fåtal hcp-grundande ronder  
 registrerade.

  GRUPP 2: HCP 30,0–35,9
   – Vill spela ännu mer bara det går bättre.

 GRUPP 3: Övriga
 –  Vill fortsätta att utvecklas.

Paketet kommer att bestå av träning med 
Janne under totalt 8 timmar fördelat på 2 
timmar vid 4 olika tillfällen, samt vid 2 av 
dessa tillfällen med efterföljande spel över  
9 hål med speciellt utvalda faddrar. Vi strävar 
efter att få så jämna grupper som möjligt. 
Därför kommer vi även att försöka prioritera 
rangordnat efter målgrupperna ovan. Planen 
är dock att alla som är intresserade ska 
beredas möjlighet att delta. Vi tror att man 

max skall vara 8 personer per grupp. Priset för paketet blir 
800 kr/pers.

ÄNDRA DINA UPPGIFTER
Som vanligt när vi lite då och då under säsongen skickar ut 
ÖgolfMejl så studsar en hel del tillbaka, på grund av att fel 
mejladresser 
ligger i med
lemsregistret. 
Kom ihåg  

att meddela oss om 
ändrade uppgifter,  
inte bara mejladresser 
utan även övriga 
uppgifter som post
adress och telefon
nummer!

… eller så gör man något åt det. 
1000 stolpar och 5 km eltråd gör 
förhoppningsvis susen.

Se till att Janne har ordentligt med jobb. 
Det kanske är han sista säsong.

Vildsvinen bökar verkligen till det …

Aningen ber man om nåd från svinen …
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VALBEREDNINGEN
Rolf Estelle
08542 498 10, 070876 02 30
rolf@estelle.se

Sibylle Wenne
070296 52 55
Sibylle.wenne@telia.com

FUNKTIONÄRER

Funktionärer 
i Ljusterö GK 2014

STYRELSEN
Birgitta Andersson – Kassör
08542 480 21, 076 340 68 67
banban@telia.com 

Christina Bergman – Dam kommittén
08618 01 48, 08542 402 23
christinabergman@comhem.se

Jan Ericsson – Tävlingar
08 718 21 36, 0708 18 21 45
jan.ericsson@kranglan.se

Göran Henrikson – Sekreterare
070714 41 01
info@markline.se

Arne Olsson – Vice ordförande
08618 01 48, 08542 402 23
arneolson@comhem.se

Ulf Sjögren – Ordförande
08542 401 29, 01815 70 13
ulf@projektide.se

Mona Uddheden – Juniorer
08542 420 18, 070940 01 60
mona.uddheden@telia.com

SUPPLEANTER 2013
Bengt Wallin
08669 69 29, 070628 09 26
annika.bengt@swipnet.se

Ulf Palin
073447 24 36
ulfpalin@hotmail.se

Christer Freander
070550 00 07
Christer.freander@telia.com 

REVISORER
Kerstin Blomberg
070397 00 46
Steker51@gmail.com 

AnnMarie Hallsten
08755 83 93, 070485 38 25
annmarie.hallsten@telia.com

Lena Malm – Suppleant
08542 40295, 070794 22 19
lena.malm@mbox302.swipnet.se  

Nya i styrelsen
CHRISTER FREANDER 
Hej jag heter Christer 
Freander och är ny i 
klubbens styrelse. Mitt 
ansvar är utbildning och 
alla aktiviteter kring 
H65. Inom klubben 
jobbar jag med tävlingar för grabbar över 
65 år där vi träffas varje torsdagsmorgon 
från maj till september. Dessutom är jag 
lagledare för H65 när vi spelar match och 
seriespel mot andra stockholmsklubbar. 
Jättekul! Själv har jag spelat golf sedan 
1989 och som alla andra funderat på varför 
man inte har ett lägre handicap.  Christina, 
min sambo, och jag bor större delen av året 
på ön men rymmer gärna på vintern till 
varmare trakter för att spela golf. Vi ses på 
banan! Christer 

ULF PALIN 
58 år, bor i Tuskö By på 
Ljusterö. Familj med tre 
vuxna barn och katt.  
Gillar förutom familjen, 
golf, båtturer, fiske, 
resor, musik, mat och 
dryck. Jag har spelat golf och varit medlem 
i Ljusterö GK sedan 1997. Under vintern 
har jag gått en fördjupning i golfregler 
genom SGF:s Regelkurs steg 1 & 2.  
I styrelsen är jag engagerad i Tävlingskom
mittén, Juniorkommittén och Bankommit
tén. Mellan helgerna jobbar jag i Kista med 
utveckling av antenner för mobiltelefoni 
samt tillverkningsteknologier.  
Golfmotton: Vara med på så många 
tävlingar som möjligt, samt hålla ett bra 
speltempo utan att stressa! Ulf

Vara med på så många 
tävlingar som möjligt, samt 

hålla ett bra speltempo  
utan att stressa!

                                    ULF

H65 & H75

Utmaning 
2014 för alla 
65+ och 75+ 
Nu är det dags att utöka antalet 
aktiva 65+:are i  Ljusterö GK. Vi 
kör varje  torsdagsmorgon med 
start den 8 maj klockan 09.00. 
Alla är välkomna!

SÄLLSKAPSSPELA
Du som känner dig lockad av att spela golf  
i en mycket trevligt social samvaro med 
gelikar i klubben, kom på torsdagar för  
en runda i sällskapsform eller delta i den 
 anordnade tävlingen. Ingen prestige, bara 
en kul stund med trevliga gubbar.

Anmälan gör du enkelt på ”Min golf”  
via webben eller på listor som finns i klubb 
 huset till och med tisdag kväll i samma vecka.

Har du funderingar kring H65+, slå en 
signal eller mejla mig Christer Freander på 
070550 00 07, christer.freander@telia.com

TÄVLINGSSPELA
Om du är mer tävlingsinriktad finns 
möjlig het att komma med i laget som tävlar 
externt. Vi deltar i serie och matchspel mot 
andra stockholmsklubbar.

Under säsongen kommer dessutom H65 
och H75 att tävla mot varandra där H75 
spelar från röd tee. Kom i tid. Tuffa matcher 
och stor publik förväntas.

H75 kommer också att delta i externt 
seriespel mot andra stockholmsklubbar. 
Lagledare för H75 är Arne Olson, 
arneolson@comhem.se 

Segraren i Ljusterö GK:s seriespel 2013 blev Anders 
Fehrm. Grattis Anders! Jag vet att Anders har 
legat i och vintertränat i Thailand för att möta 
kraven inför årets säsong.
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DAMGOLFEN

Ja, så tittar lilla 
solen fram igen…
… och med den så kommer golfsäsongen. Den som vi har drömt 
om ett tag nu. Vi börjar den 13 maj med tisdagsgolfen för damer
na. Klockan tio som vanligt. I år ska vi ha fler tisdagstävlingar då 
alla behöver fyra resultat att lämna in till golfklubben.

TRE DAMTÄVLINGAR SOM VANLIGT:
Scramble – Damstarten den 1 juni
Ladies Invitation den 13 juli
Damslaget den 24 augusti

Vi hoppas alla på en trevlig golfsommar! Välkomna!

Christina
christinabergman@comhem.se

JUNIORERNA

 Vi hoppas på 
ännu  fler
Det är den 14 mars, solen skiner, gräsmattorna 
är gröna och temperaturen är uppe i helt 
 underbara 10 grader. Jag minns att jag skrev 
något liknande förra året, men tvärtom och  
om snö.

HÅLL KOLL PÅ INFORMATIONEN
Snart kan vi träffas igen alla juniorer för att umgås och spela golf 
ihop. I skrivande stund är inte allt klart inför kommande säsong, 
men vi i Juniorkommittén jobbar på det och hoppas kunna 
pre sentera programmet på vårmötet. Vi kommer även att lägga ut 
informationen på hemsidan. Kom ihåg att gå in och sök informa
tion där!

DISTRIKTSTÄVLINGAR
En sak som redan är klar är juniortävlingarna i distriktet. Gå in på 
Stockholms Golfförbunds hemsida (www.sgdf.se) under junior
tävlingar. Där kan du se vilka tävlingar som finns och passar ditt 
barn eller ungdom. Om du tycker det är knepigt, tveka inte att  
höra av dig så hjälps vi åt.

DYK UPP – NYA OCH GAMLA
Förra säsongen hade vi några nya juniorer som kom och började 
träna och tävla med oss. En sak som var jätteroligt att vi fick två nya 
tjejer som var aktiva med oss. Vi hoppas på att få se ännu fler nya 
juniorer i år, men även att ni som har varit med tidigare dyker upp  
i år också.

Glöm inte städdagen och vårmötet den 26 april.
Varmt välkomna till säsongen 2014!

Mona Uddheden, Juniorkommittén
mona.uddheden@telia.com

Ny säsong, nya bucklor.

MAJ  

   8/5 Sällskapsrunda/ Poängbogey

 15/5 Sällskapsrunda/ Seriespel

 22/5 Sällskapsrunda/ Scramble

 29/5 Sällskapsrunda/ Seriespel

JUNI
   5/6 Sällskapsrunda/ Foursome

 12/6 Sällskapsrunda/ Seriespel 

 19/6 Sällskapsrunda/ Scramble

 26/6 Sällskapsrunda/ Seriespel

AUGUSTI
 7/8 Sällskapsrunda/ Poängbogey

 14/8 Sällskapsrunda/ Seriespel

 21/8 Sällskapsrunda/ Foursome

 28/8 Sällskapsrunda/ Seriespel

SEPTEMBER
   4/9 Sällskapsrunda/ Scramble

 11/9 Sällskapsrunda/ Seriespel

 18/9 Sällskapsrunda/ Foursome

 25/9  FINAL / Seriespel

Spelkalendern 2014 H65 ställer upp i SGDF match och 
Seriespel slag under 2014

H65 MATCH, DIVISION 4F, BANORNA    

Björkhagen GK 21/5

Brollsta GK  V23

Ljusterö GK 25/8

H65 SERIESPEL, DIVISION 6, LAGEN
Huvudstaden 3

Vallentuna 2

Vallentuna 3

Ljusterö 

Kyssinge 2 

Nacka 3

Omg 1 Huvudstaden  26 maj

Omg 2 Ljusterö  9 juni

Brollsta 2

Jarlabanke 

Haningestrand 2

Omg 3 Vallentuna  19 aug

Omg 4 Jarlabanke  2 sep

H65 & H75



ÅKERSBERGA

PORTO BETALT

B FÖRENINGS- 
BREV

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

Ljusterö Golfklubb, Box 65, 184 03 Ljusterö

För alla tävlingar gäller de generella regler och bestämmelser som anslås på gemensam 
anslagstavla. I vissa fall kan andra regler eller bestämmelser tillkomma, då meddelas detta 
genom särskilt anslag på klubbens anslagstavla.

Förutom nedanstående tävlingar kommer Juniorkommittén med eget tävlingsprogram 
för enbart juniorer.

Damerna har ett eget tävlingsprogram på tisdagar och herrar H65+, H75+ på torsdagar. 
En matchtävling från gul tee kommer att spelas under hela säsongen.

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

Tävlingsprogram 2014

Välkommen till GOLFSÄSONGEN 2014 
på Ljusterö 

DATUM TÄVLING INFORMATION

MAJ
Lör 10 Ö-Starten Lagtävling/scramble

Sön 25 Vårslaget Singeltävling, 12hål

JUNI
Sön 01 Damstarten Lag/scramble

Sön 08 Hyreshuset/  Greensome kvinna/man

    Trädgårdsexperten

Mån 09 Seriespel H65+ Slagtävling

Sön 15 Gökottan Greensome,  

    kanonstart 05.00 

Ons 25 Träklubban 12 hål, endast 3 klubbor

JULI
Tor 03  Semesterstarten Singeltävling, 9 hål

Tor 10 Röda Korset Mixed partävling,  

    välgörenhet

Sön 13 Ladies Invitation Partävling, damer med gäster

Tor 17 Semestervilan Singeltävling, 12 hål

Lör 19 Sommarfesten Specialtävling

Tor 31 Semesterslutet Singeltävling,  

    Puttmasters, 12 hål

AUGUSTI
Lör 02 KM Dam/Herr Slagtävling, cut till dag två

Lör 02 KM 45/55/65/75 Herrar, slagtävling, fyra klasser

Sön 03 KM Dam/Herr Final för KM,  

   6 damer/12 herrar

Tis 12 Seriespel H55+ Match

Ons  13 Future League 

   Playoff Juniortävling 

Tor 14 Future League 

   Playoff  Juniortävling final

Fre 15  Norrortsligan Juniortävling final

Sön 24 Damslaget Singeltävling/poängbogey

Mån 25 H65+ Match

Lör 30 Två generationer Greensome, Junior/ 

    Senior, Senior/Senior,  

    minst 20 års åldersskillnad

SEPTEMBER
Sön 14 Höstflaggan Flaggtävling 

Sön 21 Upploppet Scramble

OKTOBER  
Lör  11 Målsnöret Snörtävling

Hur det än blir så blir det en bra golfsommar. Välkommen till den!


