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Fortsatt röjning, rensning och breddning. Full koll på svinen.
Fängslande nät för hook och slice. Lättare att hitta snedslagna
bollar. Ny gångväg mellan 14 och 15. Ny veranda med tak.
Förstärkning på banan. Ny damkommitté. Björn fortsätter.
Nya åldersklasser för seriespelet. Nytt system och terminal
för enkel golfadministration. Massa nyheter på tävlingsfronten.
Nya tävlingar för både seniorer och juniorer. Ordföranden har
kommit på det. Och mycket annat.
SOM SAGT, DET SER BRA UT INFÖR SÄSONGEN 2016.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

En

Aha-upplevelse

BÄSTA GOLFKOLLEGOR!
Jag tror att jag äntligen har kommit på det
efter 20 år. Hur många är vi inte som efter
varje golfrunda suttit och analyserat våra
slag över en öl. Efter några par och kanske
en birdie på en runda, så vet vi ju alla att
golf egentligen är ganska lätt. Men man
undrar ju bara var alla dessa sk…tslag kommer ifrån. Alla kan ju inte bero på otur, om
dock de flesta naturligtvis.
Efter ännu en rundanalys så beslöt jag
mig för att ta tag i problemet på allvar och
göra en ordentlig efterforskning i fallet. Jag
började googla alla dagens stora spelare.
Stenson, McIlroy, Spieth, Jimenez m.fl. Det
visade sig att vi tränade ganska lika. Vi slog
några slag på rangen, några bunkerslag och
chippar samt puttade. De gick naturligtvis
på gymmet men då det inte finns något på
Ljusterö så har jag ersatt det med att bära
in ved och att i snabb takt gå och hämta
posten, så det jämnar nog ut sig. Vad beträffar uppvärmning inför en runda så gör
jag exakt som Jimenez (om jag inte har
bråttom). Bunkerslag behärskar man ju så
det behöver jag inte träna på. Jag kunde
med andra ord inte fatta vad som skiljde

oss åt. Jag blev helt enkelt tvungen att gå
in lite djupare i deras hemsidor.
Plötsligt upptäckte jag några saker när
jag var inne på Stensons hemsida. Han har
en egen tränare. Jag tänkte att ja, ja okey,
men det har ju jag också. Jag tog ju en
25-minuterslektion av Björn förra sommaren. Nu visade det sig att han hade tagit flera 25-minuters. Närmare bestämt så tränade han i snitt 4–6 timmar/dag. Jag förstod
ju att det måste stå fel men för säkerhets
skull kollade jag även de andras hemsidor.
Döm om min förvåning när detta gällde
allihop. Kanske skiljde sig Jimenez lite från
mängden men han är ju över 50 så han är
väl fullärd.
Så! Vad lärde jag mig nu av denna nya
erfarenhet?
Jo! Jag får nog ta två 25-minuters
lektioner i år. Då ska ni se på …
Väl mött på banan!
Er ordförande Ulf

Ulf Sjögren
ulf@projektide.se

Modernisering
GOLFTERMINAL
Nu kan alla anmäla sig till tävlingar via vår
nya Golfterminal som kommer att finnas
direkt innanför dörren vid anslagstavlan på
klubben. Terminalen är tillgänglig dygnet
runt.
Med en golfterminal kan du göra saker
själv direkt, som att boka tider, ändra ditt
handicap, anmäla dig till tävlingar, se resultat- och startlistor.
En kortläsare finns på skärmen så att du
kan dra ditt medlemskort och enkelt logga
in i systemet. Har du tappat eller inte hittar
ditt medlemskort så kan du beställa ett nytt
hos SGF för 39 kronor. Pekskärmen använder du för att navigera genom att peka
d irekt på skärmen med fingret.
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KORTBETALNING OCH SWISH
Vi kommer även att kunna ta emot anmälningsavgifter med kreditkort, betalkort och
Swish redan till vårstarten.
Christer Freander
christer.freander@telia.com
070-55 00 007

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Tävlingssäsongen 2016

Att tillfredsställa alla
smaker
Så drar en ny tävlingssäsong snart igång
och Tävlingskommittén har återigen arbetat hårt med att tillfredsställa alla olika
smakriktningar när det gäller sammansättning, spelform och utbud på tävlingar. Det
har inneburit en hel del utbildningar både
internt och genom SGF. Vi siktar mot en
bredare och djupare kompetens inom kommittén, framför allt så att fler av oss kan
agera tävlingsledare. Nog med inbördes
beundran. Till det väsentliga.
BÖRJA FRÅN BÖRJAN
Årets tävlingssäsong drar igång lördagen
den 7 maj kl. 09:00 med den populära bekantingen Ö-Starten, en scramble över 18
hål med kanonstart. Be there! Säsongen avslutas med Upploppet lördagen den 8 oktober, men tänk inte på det nu!
Fredagstävlingarna var en uppskattad
företeelse under 2015. I år har vi utökat till
totalt sju Fredagstävlingar, samtliga fantasifullt förärade med den aktuella dagens
namn. Utöver möjligheten att välja spel
över 9 eller 18 hål, så integreras även en
säsongstävling. De tre bästa resultaten i
Fredagstävlingarna kommer att sammanräknas och vinnare för 9- respektive
18-hålstävlingen kommer att utses. Den
spännande utvecklingen kan följas på ”Min
Golf” g
 enom funktionen ”Order of Merit”.
I år stöttar dessutom Ljusterö GK Sjöräddningen genom en välgörenhetstävling.
Startavgiften går oavkortat till Sjöräddningen.
DAMER HELA SÄSONGEN
Utöver damtävlingarna i tävlingsprogrammet så kommer en Eclectic-tävling för
damer att gå över hela säsongen. Dessutom
spelas Damgolfen på tisdagar där man kan
välja att tävla eller att spela utom tävlan.
Mer information kommer separat.
Herrarna spelar som vanligt H65 (från
i år H60), på t orsdagar kl. 09.00.

➤

➤ OCH SÅ VILL VI TACKA …
Vi tackar sponsorerna av tävlingarna
Vårslaget – Cobra/Puma Golf, Hyreshuset
– Hyreshuset på Ljusterö, Lindskrog –
Lindskrog Parkering AB samt Höstflaggan
– Björns Invitation – Björn Deilert.
Det kompletta Tävlingsprogrammet hittar
du här i Ögolfbladet, på Ljusterö Golfs hemsida www.ljusterogolf.se och på anslag på
klubben.
MASSOR AV NYTT!
De lokala reglerna har uppdaterats så att
de stämmer överens med SGF:s rekommendationer och krav. Vi kommer även att utforma separata lokala regler för tävlingar.
Seriespelet har fått nya klasser (50/60/70)
och kommer i år endast att spelas i matchform (tre matchtillfällen).
Matchcupen kommer som vanligt att gå
under säsongen. Mer information finns på
klubben.
Vi har ett helt nytt webbaserat IT-system för tävlingsverksamheten (Nya GIT
Tävling), men för den vanliga användaren
kommer det inte att märkas någon större
skillnad. Möjligen kommer du att upptäcka
att det finns lite mer information att tillgå
då du öppnar anmälan. För att underlätta
tävlingsanmälan har vi skaffat en terminal
som kommer att finnas alldeles innanför
dörren i klubbhuset. Terminalen kan användas för tävlingsanmälan, justering av
handicap m m.
”Cash is not King anymore” så därför
ser vi över möjligheterna att kunna betala
spelavgiften via en kortterminal eller Swish
direkt in på Tävlingskommitténs bankkonto.
En ”gammal” nyhet är att vi kommer att
återgå till en deltagaravgift på 50 kronor
för tävlingarna. Om inget annat anges i tävlingsinformationen så kommer priserna huvudsakligen att utgöras av presentkort som
kan användas i shopen under året.
7-Köret kommer i år att ligga utanför
Tävlingskommitténs ansvar. Det blir upp
till deltagarna att arrangera och administrera denna tävling.
Vi kommer inte att ha några gemensamma tävlingar med Vallentuna GK eller Tjusta GK under 2016 eftersom deltagandet har
varit minst sagt klent.
Härmed önskar vi alla välkomna till
2016 års tävlingssäsong!

Vårmöte i Ljusterö Golfklubb
Lördag 23 april 2016, kl. 12.00

DAGORDNING

Vi börjar som vanligt med att
rensa på banan och stärker oss
med grillad korv innan det är
dags för själva årsmötet.
PROGRAM
10.00–11.30
Städning av banan
11.30–12.00
Förtäring
12.00–ca 13.30 Vårmöte

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

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 2016 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

Tävlingskommittén genom Ulf Palin
ulfpalin@hotmail.se
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BANAN – RAPPORT FRÅN GÖRAN

Gynnsamt för fin

säsongstart

Svårt att tro kanske, men vintern har varit gynnsam för greenerna.

Så här långt, den 11:e mars, ser allt bra ut för en fin säsongsstart med fina greener. Vintern har
hittills varit gynnsam med ordentlig tjäle i början av januari. Greenerna fick ett påfyllt snömögelskydd i slutet av januari så nu är det bara eventuell isbränna som måste passas.
Regelbunden kontroll av vildsvinsstaketet har skett under vintern. Några skador från älgar
och förmodade snöskotrar (vid 2:ans green och 5:ans gula utslag), har reparerats innan grisarna
hann komma in. Så där ligger spänningen på topp!
RÖJNING O SÅN´T
Mycket sly har vi tagit bort i vinter, till exempel:
– Bakom 5:ans green ut mot vägen, så att banan syns när man
kommer körande till golfbanan.
– Vänstersidan av hål 3, där även lilldammen till vänster har
rensats.
– Framför utslagen på hål 16 så att det nu går lättare att se
var i dammen till vänster som bollen hamnar…
På högersidan kort om 12:ans green har det förargliga diket lagts
igen, dessutom har vi breddat klippytan så att det ska gå lättare att
hitta bollar där.
Hål 14 har kompletterats med en ny gångväg klar att invigas
d irekt vid säsongsstart. Den går från strax nedanför green direkt
till röd tee på hål 15, för dem som vill slippa passera höjden via
gul tee på hål 15 (missar även utedasset förstås).

Bron höger kort om green på hål 17 är borttagen. Alla får nu
passera till vänster om green. Det gäller även golfbilar för vilka
en körväg även finns på plats.
FÅNGSTNÄT MOT GRANNTOMTEN
Längs 9:ans vänsterkant mot granntomten har vi rest fyra 12 meter
höga flaggstänger. Mellan dessa kommer till säsongsstart ett
skyddsnät att finnas, med syfte att omöjliggöra att eventuella
felslagna hookbollar (och några få vänsterslicear), slinker in på
granntomten.
KLUBBHUSVERANDAN
Just nu pågår byggnation av ny verandadel vid klubbhusgaveln mot
drivingrangen. Verandaytan ökas samtidigt något, samt förses med
snedtak för bättre regnskydd (om nu någon tänker spela när det

Ny veranda med tak. Nu går det bra att titta på dem som spelar i regn.
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➤

➤ regnar). Designen på jobbet svarar

Däremot upphör tävlingssam
arbetet med Vallentuna (och
Tjusta) då tävlingsutbytet var
i stort sett obefintligt.

Thomas Skoglund och Kennet Johansson
för, så jag är säker på att det blir topp.
BANPERSONAL
Greenkeeper Janne Eriksson (som med
sin enorma rutin fortsätter att leda och
fördela banskötselarbetet), och Lasse
Starck får förstärkning under säsongen
av Göran ”Lunken” Lundgren, som nog
många av er känner till. ”Lunken” kommer att jobba heltid under säsongen,
innebärande att både Janne och Lasse
med ålderns rätt ska kunna ta
det lite lugnare (och kanske
hinna spela lite mer golf?).
Under skoluppehållet är
planen att William Jörding
och Oscar Gummesson förstärker även kommande säsong. Vi hoppas också att
Janne Björnsson fortsatt är
behjälplig när så behövs. Han
skötte till exempel i stort sett
allt hålbyte förra säsongen,
vilket underlättade mycket.

PRO BJÖRN DEILERT
Med glädje meddelas att Björn
Deilert fortsätter hos oss även
kommande säsong. Han anser
sig ha mycket kvar att lära ut
till oss alla!
12 meter höga och med nät. Man får slå ordentligt illa
för att hamna hos grannen.

Jäpp, numera är det lite mer utrymme där till vänster.
Och lättare att rulla ner i lilldammen.

RECEPTIONEN
Peter, Marcus Wilsenius och undertecknad kommer
att svara för merparten av bemanningen i receptionen. Förhoppningsvis ska Sara Wilsenius kunna
smita ifrån serveringsjobbet då och då för att även
få lite receptionstid.

SERVERINGEN
Just nu är det lite oklart beträffande huvudansvaret
i serveringen kommande säsong. Malin blir klar
med sin utbildning (Service Management) i Helsingborg i juni. Förhoppningsvis kan hon klämma
in en sista säsong innan nästa karriär börjar.
Personalplaneringen i serveringen pågår och ganska tydligt är att vi behöver förstärkning, speciellt vardagar i
maj och början av juni. Känner du
någon som du tror skulle passa samt
har möjlighet, till exempel pensionär,
sommarledig student eller ”mellan
jobb”? Säg till!
SAMARBETET MED
VALLENTUNA GK
Inför förra säsongen introducerade
vi ett samarbete med Vallentuna GK
vilket innebar att Ljusterös fullvär
diga medlemmar spelar fritt utan avgift på Vallentuna under vardagar och vice versa.
Detta samarbete fortsätter även säsong 2016.

KOM-IGÅNG-KURSER
Vi planerar att fortsätta med Kom-igångkurser eftersom dessa visat sig efterfrågade
och populära med nästan 60 deltagare förra säsongen. Mer går knappast att planera
in med endast en Pro som även behöver
hinna med lite annat, som lektioner och
nybörjarkurser.
Jag har lovat Björn att hjälpa till med
inplaneringen av årets kurser. När ni läser
detta har vi förhoppningsvis redan kommit långt i planeringen via info i Ö-golfmejl. Har ni missat den informationen
(fel e-mailadress kanske?), hör av er så
f örsöker vi lösa det!
Mer om Björns planer för säsongen på
annan plats i bladet.
MEDDELA
ÄNDRAD EPOSTADRESS!
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 uppdatera
ändringar. Det gäller även om du
byter mobilnummer och gatuadresser såklart.

Håll till vänster. Bron har borta.

Väl mött på vårmötet lördagen
den 23 april och till en ny härlig
säsong!

Uppenbarligen ett populärt och välbesökt ställe.

Göran Glanzmann
receptionen@ljusterogolf.se
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FUNKTIONÄRER

LJUSTERÖ GK H60+

Funktionärer i Ljusterö GK 2016

Nyheter!

Styrelsen

NYA ANSIKTEN I STYRELSEN
Judit och Sibylle.

Birgitta Andersson – Kassör
08-542 480 21, 076-340 68 67
banban@telia.com

seniorgolfen

Jan Ericsson – Tävlingar
08-718 21 36, 0708-18 21 45
jan.ericsson@kranglan.se
Christer Freander
070-550 00 07
christer.freander@telia.com
Göran Henrikson – Sekreterare
070-714 41 01
info@markline.se

Revisorer

Judit Nörgren Müller – Damkommittén
0708-550 476
judit.muller@muller-partners.se
Ulf Sjögren – Ordförande
08-542 401 29, 018-15 70 13
ulf@projektide.se
Mona Uddheden – Juniorer
08-542 420 18, 070-940 01 60
mona.uddheden@telia.com
Suppleanter
Ulf Palin
073-447 24 36
ulfpalin@hotmail.se
Sibylle Wenne
sibylle@business-staging.se

PRO BJÖRN DEILERT

Vintern – en

Lena Hartog
08-643 25 54
lena.lenahartog.hartog@gmail.com
Elisabeth Karlström
08-30 40 77
elisabeth@arcato.se
Lena Malm – Suppleant
08-542 40295, 070-794 22 19
lena.malm@mbox302.swipnet.se
Valberedningen
Rolf Estelle
08-542 498 10, 070-876 02 30
rolf@estelle.se
Karin Wannberg Åstmark
073-784 56 70
karinwastmark@gmail.com

resa, eller tre

tuffa banan vars svåra greener krävGolfvänner. Kort rapport
de många puttar.
från tre lyckade golfresor,
lite om när jag finns på
MOT NYA RESMÅL
klubben, samt en glimt om
Under hösten 2016 blir det troligen
vart vi åker när årets säsong
en resa till Cypern och en ny resa
är slut.
till Sydafrika. Jag tittar också på
Sydafrika Alla var överSpanien eller ett nytt exklusivt resens. Den bästa resan nåmål till vintern. Återkommer när
gonsin! Trots ett späckat
allt är klart.
program med ickegolfiga
trevligheter (supermat, vinSÄSONGEN 2016
provningar, safari, GodaJag finns på plats på Ljusterö Golf
hoppsudden m m), hann vi What happens in South
Africa, stays in South
från den 7 maj och vidare under
med sju fina golfrundor.
Africa.
maj, juni, juli och augusti.
Florida Tolv ljusterö
Boka gärna tider för instruktioner direkt
golfare bodde på Rocky
i receptionen i klubbhuset.
Point Island, s pelade sju rundor på olika
Vi ses på klubben!
banor och njöt av trevliga middagar ihop.
Björn Deilert
Portugal Fantastiskt boende på Quinta
PGA Professional | bdeilert@live.se
da Marina och sex rundor golf på den
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Ungdomar
får vara med i
H50, H60, H70
– EXTERNA TÄVLINGAR
Tävlingsspelet i Stockholm har ändrats
totalt och i år är det nya åldersklasser och
bara matchspel.
De nya klasserna där Ljusterö GK ställer
upp i är H50, H60 och H70. Johnny Wijk
tar hand om H50, jag H60 och Lasse Starck
H70.
H60+
– TÄVLINGAR PÅ KLUBBEN
Vi bjuder in 60+ till Torsdagsgolfen och
följer SGF:s nya klassindelningar. H60
startar säsongen den 12 maj med omgång
GUL 1 och kör sedan varannan torsdag
RÖD och GUL under perioden maj-juni
och augusti-september.
Segrare i GUL 2015 blev Gunnar
Bodeklev och i RÖD Björn-Åke Wilsenius.
Grattis!
STOR ANSLUTNING
Nu när åldern för start i Seniorgolfen har
sänkts till 60+ så hoppas jag att det blir en
kraftig ökning av antalet startande.
Till alla nya vill jag säga: Välkomna!
Kom till en glatt gäng gubbar som i första
hand ser fram mot trevliga rundor på golfbanan utan prestationskrav.
Alla anmälningar gör du lätt på golf.se
eller på vår nya Golfterminal (se sid 2).

Christer Freander

Christer Freander
christer.freander@telia.com
070-55 00 007

DAMERNA

JUNIORER SOMMAREN 2016

För det trevliga
sällskapets skull
Nytt år, ny säsong, ny damkommitté! Ska ingenting bli som vanligt? Jodå, det mesta blir som vanligt. Det vill säga, vi ska spela golf
hur mycket som helst bara för att det är så himla roligt och för att
vår bana är så himla fin.
Damkommittén består numera av mig som ordförande, samt
Sibylle Wenne och Christina (Kicki) Larsson. Det kanske blir någon
eller några till. Dessutom har Christina B lovat att vara med och
hjälpa till och hon kommer inte att bli arbetslös kan jag lova.
SAMMA TÄVLINGAR
I år blir det i stort sett samma tävlingar som förra året, det vill säga
Damstarten, Damslaget, Eclectic och sist men inte minst Ladies
Invitation. Vi fortsätter också med Tisdagsgolfen som även i år går
klockan nio på morgonen. Mer information om tider och allt annat
kommer i Ö-golfmailen, på anslagstavlan och i samband med
Damstarten.
HÄNG MED PÅ NÄTET
Jag har också som ambition att kommunicera en del via mail när
det gäller saker som bara berör oss damer. Kolla gärna att dina
mailuppgifter stämmer i GIT.
För dig som har tillgång till Facebook har jag skapat en Facebook-grupp som heter Ljusterö GKs damgolf. Anslut dig gärna.
Det är en informell informationskälla. Där kommer du att kunna
söka efter golfsällskap, komma med golftips och hitta lite annat
smått och gott.
Sist men inte minst – det ska bli så roligt att komma igång med
svingandet igen! Hör gärna av dig om du har några funderingar –
stort som smått.
Vi ses snart! Om inte annat på Damstarten den 15 maj.
Judit Müller | judit.muller@muller-partners.se

Seriespel H55
Mot nya utmaningar!
På gott och ont

Som du kunde läsa i höstnumret av ÖgolfBladet var säsongen 2015
ovanligt lyckad för Ljusterö GK:s H55-lag i seriespelet, både i
match och slagspel. Vi har verkligen sett fram emot årets tuffa
drabbningar mot svårt motstånd, men i skrivande stund vet vi inte
riktigt hur det blir. Det vi vet är att allt seriespel har förändrats.
Slagserien är helt nedlagt, matchspelet har ett annat upplägg och
det är nya åldersklasser. Vi ställer upp i H50, H60 och H70. Just
nu vet vi, som sagt, inte så mycket mer, så vi återkommer mer information om detta. Håll ögonen öppna och Ljusterö GK:s fana högt!
Johnny Wijk | johnny.wijk@historia.su.se

Ny säsong och vi har
programmet klart!
TRÄNINGSLÄGER 18 JUNI
Lördagen den 18 juni kör vi ett träningsläger på klubben tillsammans med vår pro Björn. Vi startar kl. 12.00 och tränar på till
17.00. Mellan kl. 14 och 15 tar vi paus för en bit mat. Om vädret
tillåter grillar vi korv. Anmäl dig senast den 10 juni i receptionen.
SÖNDAGSTRÄNINGAR PÅ KLUBBEN
Här är alla datum för träningarna på klubben: 3/7, 10/7, 17/7,
24/7, 31/7 och 7/8. Som du ser är det söndagar som gäller. Alla
träningstillfällen startar kl. 14.00 och slutar 15.30.
Priset för sommarens träning och läger är 800 kronor, som ni
betalar i receptionen i klubbhuset.
NY TÄVLING 6/7!
Junior Invitation är en partävling för klubbens juniorer med en inbjuden gäst. Ett kul sätt att bjuda in och tävla tillsammans med en
kompis från en annan klubb. Sikta på en kul tävling den 6 juli!
TÄVLA MED EN ”GAMLING”
Den 8 juli går tävlingen Två Generationer, junior/senior, på klubben. Passa på att tävla tillsammans med en förälder eller någon
a nnan som är minst 20 år äldre än du.
NORRORTSLIGAN
Norrortsligans speldatum är klara. Jag vill gärna ha en intresse
anmälan med vilka datum du kan och vill spela. Maila mig gärna
så snart du vet.
Norrortsligan är en lagtävling där vi på Ljusterö GK har lyckats
mycket bra tidigare säsonger. Det ska vi fortsätta med!
Mer information om Norrorts
ligan hittar du på Österåkers
hemsida under Juniorer.
Spelprogrammet:
28/6 Täby GK
30/6 Åkersberga GK
15/8 Österåkers GK
17/8 Final Ljusterö GK
Övriga juniortävlingar utanför klubben hittar du på Stockholms golfdistriktsförbunds
Ny säsong, nya segrar.
(SGDF) hemsida under fliken
Men först träning!
Idrott: www.sgdf.se
PETER ÄR TOPPEN
I år kommer jag att ha en del hjälp med juniorverksamheten av
Peter Lagerström. Peter är idrottslärare, så det blir toppen.
Vi ses på klubben!
Mona Uddheden, Juniorkommittén
mona.uddheden@telia.com
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Tävlingsprogram 2016
För samtliga tävlingar gäller de generella/lokala golfreglerna samt eventuella särskilda
bestämmelser av Tävlingskommittén anslagna på den gemensamma anslagstavlan.
I vissa fall kan ytterligare regler och/eller bestämmelser tillkomma, vilket i sådana fall
meddelas genom ett särskilt meddelande på klubbens anslagstavla. Förutom dessa tävlingar
kommer Juniorkommittén att ha ett eget tävlingsprogram.
Utöver damtävlingarna i programmet kommer en Eclectic-tävling att gå över hela
säsongen, och dessutom spelas Damgolfen på tisdagar där man kan välja att tävla eller
spela med utom tävlan.

Det var en fin golfhöst, för att inte tala om annandagsgolf. 2016 kommer att bli ännu bättre.

Resultat från
sena

hösttävlingar 2015

HÖSTFLAGGAN

UPPLOPPET – BJÖRNS INVITATION

1. Christina Bergman
2. Arne Olson
3. Karl-Henrik Hultman

1. Björnsson, Wallin, Lagerlöf, Höijer
2. Sandström, Hedman, Wallin, Bodeklev
3. Huber, Olsson, Borg, Petersson

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

DATUM

TÄVLING

INFORMATION

MAJ
Lör 07
Sön 15
Sön 22
Sön 29

Ö-Starten
Damstarten
Vårslaget
Hyreshuset

Lag, scramble
Scramble
Singel
Singel

JUNI
Fre 03
Fre 10
Fre 17
Sön 19
Ons 29

Fredagstävling
Fredagstävling
Fredagstävling
Gökottan
Träklubban

Singel, 9 alt 18 hål
Singel, 9 alt 18 hål
Singel, 9 alt 18 hål
Greensome, kanonstart 05.00
Singel, 12 hål (3 klubbor)

JULI
Fre 01 Fredagstävling		Singel, 9 alt 18 hål
Sön 03 Ladies Invitation Par, damer med gäster
Ons 06 Junior Invitation Par, juniorer med gäster
Tor 07 Semesterstarten Lag, scramble
Fre 08 Två generationer Greensome, junior/senior,
				
senior/senior
Tor 14 Sjöräddningen		Mixed par, välgörenhet
Fre 15 Fredagstävling		Singel, 9 alt 18 hål
Lör 23 Sommarfesten		Specialtävling
Tor 28 Semesterslutet
Singel, chip och putt
Fre 29 Fredagstävling		Singel, 9 alt 18 hål
AUGUSTI
Fre 05 Fredagstävling		Singel, 9 alt 18 hål
Sön 07 KM 40/50/60/70 Herrar, slagspel, 4 klasser
Lör 13 KM Herr
Slagspel cut till dag två
Sön 14 KM Dam/Herr
Final i KM
Ons 17 Norrortsligan
Juniortävling
Sön 21 Damslaget
Singel
Sön 28 Nya Par
Lagtävling
SEPTEMBER
Sön 04 Lindskrog P
Sön 11 Mens Invitation
Sön 18 Höstflaggan

Singel, poäng/slaggolf
Partävling, herrar med gäster
Singel, flaggtävling

OKTOBER
Lör 08 Upploppet

Scramble, slaggolf

