
ÖgolfBladet
VÅREN 2017

Välkommen till en härlig golfsäsong 2017 efter en ojämn och stökig 
vinter. En del ur innehållet: Golfintresset ökar igen, inte minst på 

Ljusterö. Vi har ett brett, roligt och effektivt tävlingsprogram.  
Det blir färre lag i serierna, men kul matchcup och årets längsta 
tävling. Juniorerna vässar klubborna och formen. Pro-Björn 
fortsätter. Det kan bli gemensam frukost efter Gökottan. 
Ordförande har paranormala upplevelser. Damerna har en 

egen grupp på Facebook. Nyheter för seniorerna. Golfens Dag 
den 27 juli. Ljusterö Golf AB är till salu. Och en hel del till. Men 

först ett rejält vårmöte lördagen den 22 april. 
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Det gåruppåt för golfen!
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BÄSTA GOLFKAMRATER!
Jag misstänker att jag inte är ensam om följande upplevelse. Det är 
inte så att jag hoppas men det vore ju trots allt en liten tröst om jag 
inte vore ensam om denna känsla som har en tendens att upprepa 
sig från år till år.
 Den 12 februari kl. 10.00 står jag på första tee på Meloneras på 
Gran Canaria med min fru och ett par goda vänner och känner mig 
redo att ge mig ut på årets första golfrunda. När jag står där och 
blickar ut över hålet med en självbelåten min grips jag av en ”déjà 
vu-upplevelse”. Inte nog med att jag ser hela hålet framför mig utan 
jag kan även uppleva hela rundan och dess utom fantisera om den 
fantiska golfsäsongen som ligger framför mig.
 Jag för drivern bakåt i svingen med en elegans och säkerhet som 
jag närmast tycker påminner om en sving tagen ur instruktionssi-
dan i Svensk Golf. Jag följer bollbanan med en (till att börja med), 
förnöjd min och ser den dimpa ner en bra bit innan röd tee. Med 
en tung suck mumlar jag det kända ordspråket ”Man ska inte ropa 
hej förrän man kommit förbi röd tee”, vilket jag för övrigt lyckades 
med på tredje slaget. 
 Vad var det som gick fel? Jag såg ju allt så tydligt. När jag så 
småningom kom tillbaka till hotellet kände jag mig nödsakad att 
 googla på ”Déjà vu”. Där kunde jag bland annat läsa följande.

Déjà vu eller paramnesi är ett kognitivt fenomen som innebär 
att en person har en falsk eller opassande känsla av igenkänning 
inför en ny händelse. Det påminner om flash back men saknar  
en grund i ett sant minne.

Det jag upplevde efter rundan var alltså en typisk flashback. Tur - 
ligt nog varade rundan endast 1 ½ hål på grund av för kraftig vind 
med risk för nedblåsande palmblad. Inget ont som inte har något 
gott med sig. Så småningom tog sig spelet betydligt och jag kunde 
 glädja mig åt att flera gånger komma förbi röd tee på utslaget. 
 Nåja! Man får väl som vanligt satsa  säsongen på hål 19 och  
trevligt kamratskap.

Ser fram mot att få träffa er!
Ordförande Ulf

Ulf Sjögren
ulf@projektide.se

Déjà vu

ORDFÖRANDE HAR ORDET TÄVLINGSKOMMITTÉN

Tävl ingssäsongen 2017

Brett, roligt 
och effektivt 
Återigen står vi inför en ny orörd, spännande tävlings-
säsong och vi hoppas verkligen att den kommer att ge 
er allt det där ni hoppats på och tränat så hårt för under 
den långa eländiga vintern. Antalet tävlingar är färre,  
för vi har tagit bort KM i Puttning (Semester slutet) och 
ersatt den med vår egen Golfens Dag.  

Tävlingsprogrammet planeras som vanligt i samråd med Ljusterö 
Golf AB och vi har i fokus att skapa ett brett, roligt och effektivt 
tävlingsprogram med minsta möjliga störning för icke tävlande.  
I år har vi också ”tajtat” till startförbuden något baserat på antal 
tävlande tidigare år.
 Vi har utökat antalet Kanonstarter med så kallad ”backstart”, 
framför allt på sponsortävlingar vilket gör att vi kommer att få  
en roligare gemensam ”After Golf” och prisutdelning.
 Alla tävlingar ligger under Min Golf på golf.se och anmälan till 
alla tävlingar kan göras där fr.o.m. 1 april. Receptionen hjälper dig 
 gärna att anmäla dig till tävling via klubbhusets  terminal. 

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Tävlingskommittén har som vanligt 
arbetat hårt med att utforma årets 
tävlingsprogram. Tävlingskommittén 
har fått två nya medarbetare, Christer 
Sjöberg och Lena Holmgren, och vi 
vill gärna ha in fler tävlingsledare 
och funktionärer. Är du intresse-
rad, hör av dig till mig, Ulf P.

DELTAGARAVGIFTEN
I år har vi tvingats höja deltagar-
avgiften till 60:-. Vi måste täcka 
upp för höjda omkostnader i 
och med betalsystemen Swish 
och iZettle.

VÅRA SPONSORER
2017 har vi förutom våra trogna 
sponsorer Björn Deilert, Cobra/
Puma Golf och Lindskrog Parke-
ring också Tempo på Ljusterö Torg. 

Vi hälsar Tempo varmt väl-
kommen och passar på att 
tacka Hyres huset på Ljusterö 
för de senaste årens spons-
ring.

Ordförande Ulf upplever kognitiva fenomen på Gran Canaria.

➤Forts sid 5
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Vi börjar som vanligt med att 
rensa på banan och stärker oss 
med grillad korv innan det är 
dags för själva årsmötet. 
 

P R O G R A M 

10.00–11.30 Städning av banan
11.30–12.00 Förtäring
12.00–ca 13.30 Vårmöte

 Vårmöte i Ljusterö Golfklubb
Lördag 22 april 2017, kl. 12.00

D A G O R D N I N G

 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

BAGBRICKEETIKETT

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 2017 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.

Ljusterö 
Golf AB 
till  salu
Som nog de flesta av er känner  
till så har jag, efter 20 säsonger, 
bestämt mig för att det börjar bli 
dags att leta efter nya krafter som 
vill driva Ljusterö Golf AB vidare.

Vi har tillsammans med er kära medlem-
mar, under de 20 åren som gått, utvecklat 
anläggningen från en 9-hålsbana (på egen 
ägd mark, ca 25 ha), till en populär och 
spännande 18-hålsanläggning. Denna resa 
har varit alldeles underbart rolig och enga-
gerande, men har såklart även tagit mycket 
kraft och engagemang i anspråk. 
 Fortsatt finns det mycket som kan ut-
vecklas, dock känner jag att energin inte 
längre är på samma nivå som tidigare. 
 Därför tror jag att det börjar bli dags att 
leta efter nya lämpliga krafter som kan ta 
över stafettpinnen.
 Arbetet pågår och en hel del intressanta 
kontakter har knutits. För mig är det av 
största vikt att de som tar över även har ett 
eget personligt engagemang i anläggning-
ens fortlevnad och utveckling.

Göran Glanzmann
receptionen@ljusterogolf.se
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RAPPORT FRÅN GÖRAN

Golfintresset 

BANAN
Så här långt, den 24:e februari, har vintern varit ganska ojämn och 
stökig. Plusgrader har varvats med snö och minusgrader. Greenerna 
var dock välpreparerade inför vintern så de ser fortsatt fina ut. Fram-
över gäller det att vara vaksam på framför allt förekomst av is på 
greenerna i samband med plusgrader för att undvika isbränna. 

RÖJNING OCH SÅNT
Som vanligt har mycket sly rensats bort under vintern, till exempel; 
 – Längs vänstersidan på hål 8 innan vägövergången, 
  samt bakom green.
 –  Längs vänster på hål 6 innan green, samt längs vänstersidan 
  av hål 5.
 –  Hål 17, höger om green samt ön i stordammen. 
  (Janne badade två gånger, isen var tunn.)

BANPERSONAL
Greenkeeper Janne Eriksson, Lasse Starck och Oscar Gummesson 
kommer att utgöra den fasta arbetsstyrkan på banan kommande 
 säsong. Förhoppningsvis kommer även William Jörding att ansluta 
under sommaren. Janne Björnsson kommer också att hjälpa till.

RECEPTIONEN
Peter, Marcus Wilsenius och undertecknad kommer att svara för 
merparten av receptionsbemanningen. Förhoppningsvis ska även 
Sara Wilsenius kunna smita ifrån serveringsjobbet för tjänstgöring  
i receptionen emellanåt. 

SERVERINGEN
Emma och Sara kommer att ha huvudansvaret i serveringen.  
Linnea, Towe och Kajsa kommer att fylla på vid behov. 
 Vad gäller vardagar under lågsäsong, och då speciellt i maj och 
juni, kan tyvärr inte Thea Elander hjälpa oss 
som hon gjorde så bra förra säsongen, efter-
som hon har skadat sin höft. Här behöver 
vi förstärkning kommande säsong! Det 
handlar om 3–4 timmar per dag och ett 
begränsat sortiment jämfört med helger och 
högsäsong. Om du själv är intresserad eller känner någon som du 
tror skulle passa, säg till!

SAMARBETET MED VALLENTUNA GK
Vi fortsätter vårt samarbete med Vallentuna GK, vilket innebär att 
Ljusterös fullvärdiga medlemmar spelar fritt utan avgift på Vallen-
tuna under vardagar och vice versa.

PRO BJÖRN DEILERT
Björn fortsätter hos oss även kom-
mande säsong! 

KOM-IGÅNG-KURSER
Planerna är att säsongen ska starta 
med Kom-Igång-kurser från början 
av maj och till slutet av juni precis som förra säsongen. 
 Jag hjälper Björn med inplaneringen av kurserna. När du läser 
detta har vi förhoppningsvis redan kommit långt i planeringen 
och har informerat om detta via Ö-golfmejl. Om du har missat 
den informationen (fel e-postadress kanske?), hör av dig så försöker 
vi lösa det!

GOLFINTRESSET ÖKAR IGEN
Vi har precis som övriga golfsverige känt av en minskad medlems-
tillströmning sedan boomen vid millennieskiftet. Dock kan vi nu,  
i likhet med golfförbundets analys, se en ökning igen. Efter att  
ha legat på i genomsnitt cirka 30 nytillkomna medlemmar per år 
 under ett antal år, fick vi under 2015 och 2016 sammanlagt 107 
nya medlemmar! Välkomna! 
 Dock finns det även medlemmar som av olika anledningar 
 slutar, men den ökade mängden nya medlemmar har inneburit  
att det totala antalet medlemmar har börjat öka igen. En trend  
som vi såklart är glada för och ska göra vad vi kan för att behålla! 

MEDDELA ÄNDRAD E-POSTADRESS!
Som vanligt när vi då och då skickar ut Ö-golfmejl, studsar en hel 
del tillbaka på grund av felaktiga e-postadresser. Kom ihåg att upp-
datera ändringar. Det gäller även om du byter mobilnummer eller 
gatuadress såklart!

ökar

VÄL MÖTT PÅ VÅRMÖTET LÖRDAGEN DEN 22 APRIL 
OCH TILL EN NY HÄRLIG SÄSONG!
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 ”GOLFENS DAG”
den 27 juli

FREDAGSTÄVLINGAR
Fredagstävlingarna fortsätter som vanligt, och även i år är de sju till 
antalet. Starten för 18 hål går som vanligt kl. 15:00, därefter star-
tar 9 hål direkt. Vi kör enbart priser för säsongstävlingen i år, vilket 
sker i en mindre ceremoni på Höstmötet.

KM
Damernas KM blir ett ”riktigt” KM, dvs. slagspel 2x18 hål över  
2 dagar. Damkommittén har gjort ett bra jobb och trenden för 
 deltagandet på damsidan är god. Dam KM dag 1 kommer även  
att innehålla en integrerad hcp tävling. Ingrid Jägre har en Klubb-
mästarinnetitel att försvara.
 KM Herrar går som vanligt och det blir riktigt spännande att  
se om fjolårets vinnare Rolf Ekholm håller formen och kan försvara 
titeln som Klubbmästare!

SERIESPELET
Styrelsen i Ljusterö GK har beslutat att inte finansiera årets serie-
spel på grund av att kostnaden stigit och klubben inte längre får 
 någon återbetalning av Golfförbundet. Anmälningsavgiften är i  
år 1500:- per lag. Johnny har dock på egen bekostnad anmält ett  
H60 lag och vi hoppas att de spelare som deltar ger ett bidrag. 
 Deppa inte, planen för 2018 är att Tävlingskommittén i sin 
 budget lägger in anmälningsavgiften för ett antal lag i seriespelet 
(H/D50,H/D60 och H/D70). Styrelsen kommer att lägga fram 
ett förslag till Höstmötet.

SPELTEMPOT
Långsamt spel är ett problem i tävlingar och i år ställer vi högre 
krav både på oss i TK och på er som spelar. Vi har blivit mycket 
bättre men det går att slipa lite till.
 – Var i god tid på Kansliet för anmälan och betalning.
 – Var alltid på rätt tee senast 5 minuter innan din starttid.
 – Den som har lägst handicap har ansvar för att bollen håller 
  sitt speltempo.
 – På scorekortet står hålltiderna för när du ska vara på varje hål.
 – Planera ditt slag medan andra slår så att du är klar att slå när 
  det är din tur.
 – Ställ utrustning och bil där vägen till nästa tee går.
 – Är du klar att slå eller putta, gör det även om det formellt inte 
  är din tur (dock ej på KM, matcher eller andra tävlingar av 
  viktigare karaktär). Kom överens i bollen!
 – Den som har puttat klart först är beredd att sätta i flaggan 
  när alla är klara.
 – Andra går av green och är beredda på att gå till nästa tee.
 – Släpp igenom om ni blir ”ikappkörda” av bollen bakom. 
  Även på tävlingar!
 – Vi kommer att använda kompromisslös Golfvärd eller 
  Funktionär för ”propplösning” på större tävlingarna.

Ulf Palin, ulfpalin@hotmail.se

➤

Ljusterö GK arrangerar 
”Golfens dag” den 27 juli, 
kl 10.00–15.00. Ta med dig 
grannar, vänner, barn, 
barn-barn, frun eller 
maken och låt dem prova 
på golf. 

KOM OCH GÖR DAGEN TILL EN 
MINNESVÄRD TILLSTÄLLNING MED MÅNGA 

AKTIVITETER.
● Prova på golf med vår Pro Björn Deilert 
 som instruktör.
● Delta i en spännande puttningstävling 
 med fina priser.
● För dig med hcp 36 ner till hcp 20 finns 
 möjlighet att spela en 9 håls singeltävling. 
 Fyra bollar lottas, med max 16 deltagare. 
 Första start 12.00, anmälan senast 11.00.

PÅ PLATS FINNS: ● Klubbmedlemmar.
	 	 ● Sponsorer – Cobra, Tempo 
   och Lindskrog Parkering
	 	 ● Klubbens Pro.

Passa på att äta i vår restaurang eller ta en varmkorv 
från grillen. Under dagen finns möjlighet att testa klub-
bor, sving och puttning. Kanske väcks ett intresse för 
golf.  Flera medlemmar finns på plats och berättar gärna 
om hur trevligt det är att vara medlem i Ljusterö GK.

Välkomna!

Forts fr sid 2

Täv l ingssäsongen 2017

Brett, roligt 
och effektivt 

TÄVLINGSKOMMITTÉN
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7-KÖRET

Längsta 
     tävlingen
Den första helgen i maj drar vi igång årets 
längsta tävling. Alla glada, morgonpigga 
och tävlingssugna golfare är som vanligt 
välkomna till spel varje lördag och söndag 
med utslag före 07.15.
 Vi spelar 9 hål och dina 5 bästa rundor 
räknas samman och blir ett underlag för 
om du går till A- eller B-final, som spelas 
första helgen i oktober. Vi har sprängt in 
andra tävlingar i tävlingen som brukligt – 
Längsta Drive och Närmast Hål och en 
Running Eclectic där du noterar ditt bästa 
resultat på respektive hål under sommaren. 
Efter finalen samlas vi alla för gemensam 
lunch och prisutdelning.
 Kom du också till dessa fantastiska 
morgnar. Sola dig i glansen av duktiga 
 golfare och njut av den uppgående solen. 
Känn hur den värmer golfsjälen. 
 Anmälningslistor finns på anslagstavlan. 
Du kan också maila till mig för mer info 
och anmälan.

Välkommen! 
Göran Henrikson, Sekr.

info@markline.se

Låt oss höja temperaturen 
med flera nya deltagare i år. 
Alla som fyller minst 60 under 
året är kvalificerade.

Locka med minst en ny gubbe från din be-
kantskapskrets. Vi kör alla torsdagar under 
maj-juni och augusti-september med kanon- 
start 09.00. I år gäller anmälan på nätet 
 senast måndag kväll 23:59. Prisutdelning, en 
bit mat eller en öl, direkt efter varje tävling.
 Sprid budskapet om den toppenstäm-
ning och sociala gemenskapen som vi alla 
prioriterar. 

VINNARE 2016 
Björn-Åke knep segern igen med start från 
röd tee. Grattis till en stabil serie!
 Jag själv lyckades gå i mål som segrare 
med start från gul tee.

NYTT FÖR I ÅR
Vi avslutar våren och hösten med en lagtäv-
ling matchspel (Ryders cup).

Hoppas på en varm vår, så startar vi redan 
den 4 maj. Ser fram mot tuffa fighter under 
2017!

Välkomna!

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

Vågar man satsa på vinst?

SENIORER

Nu kör vi en ny 
”Senior        golf 2017”

Matchspel 
i Ljusterö Cup och 
Stockholmsserien
Matchspel är enligt många den roligaste 
och sannolikt den mest ursprungliga täv-
lingsformen. Man tävlar om att vinna varje 
hål kort och gott. Inget räknande av poäng 
eller totalscore. Misslyckas man på ett hål 
är det bara att plocka upp och gå vidare och 
satsa på att vinna nästa hål istället. Den 
enda matchspelstävlingen vi har är Ljusterö 
Matchcup, som pågår över hela säsongen. 
Alla åldrar och kön kan delta. Vi kör med 
hcp men man kan max få ett slag extra på 
varje hål. Det är kul att spela matchspel! 
Anmäl dig på klubbtavlan i klubbhuset 
 under maj. Matchspelet pågår från mid-
sommar till i början av september. Det är 
gratis att vara med. Missa inte chansen! 
 I Stockholmsserien, lagspelet mellan 
klubbarna i distriktet, är det också match-
spel som gäller. I år är det endast H60-laget 
som deltar på grund av olika uppfattningar 
i styrelsen om hur anmälningsavgifter till 
förbundet ska täckas. Undertecknad som i 
många år engagerat mig för seriespelet 
tycker det är synd, då seriespelet är upp-
skattat av många och ger dessutom både 
klubben och banan viss  reklam vid såväl 
hemma- som bortamatcher. Förhoppnings-
vis kan det lösas till nästa år så att Ljusterö 
får fler lag igång igen, men i år är det endast 
H60-laget som får göra sitt bästa för att 
försvara klubbens färger mot storklubbarna 
Värmdö, Saltsjöbaden och Botkyrka. 

Johnny Wijk | johnny.wijk@historia.su.se

Vi har fått det hedervärda uppdraget att 
sköta klubbmästeriet (festkommittén), 
 under 2017. Vår plan så här långt är givet-
vis att stå för servering av korv, kaffe och 
bullar, som vanligt, vid vårmötet den 22 
april. 
 Sommarfesten går av stapeln den 22 juli. 
Några önskemål har kommit om bland 
 annat en gemensam frukost efter tävlingen 
Gökottan. När vi vet hur bemanningen i 
serveringen ser ut återkommer vi om detta.

Korv, fest, frukost m m
KLUBBMÄSTERI

Andra önskemål och synpunkter tar vi 
tacksamt emot nu under våren.

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till  
en trevlig och underhållande säsong!

Ewa Sandström 
sandstrom.ewa@gmail.com 

  
Rolf Petersson

petssonr@icloud.com
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FUNKTIONÄRER

Funktionärer i Ljusterö GK 2017
Styrelsen

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

Jan Ericsson – Vice ordförande
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
goran@markline.se

Judit Nörgren Müller  –  
Dam kommittén
0708-550 476
judit.muller@muller-partners.se

Ulf Palin – Tävlingar
073-447 24 36
ulfpalin@hotmail.se

Nu har det gått ett helt år igen och snart är 
vi i gång på vår vackra bana. Ingen har väl 
missat filmen på hemsidan – det är bara att 
längta till de där soliga sommardagarna.
 Många har varit på varmare breddgrader 
under vinterhalvåret för att hålla spelet 
igång, andra har kanske tränat här hemma. 
I år har du möjlighet att komma igång med 
några träningstimmar innan spelsä-
songen börjar. I skrivande stund 
är det några veckor kvar på an-
mälningstiden så vi vet inte 
utfallet än.

SÄLLSKAPSSPELET fortsätter på 
tisdagarna med start kl 9 som tidigare. 
Det roliga är att tisdagarna har blivit så 
 populära att några ibland har drabbats av 
det impopulära väntandet på sin tur. För att 
råda viss bot på det kan du till vissa tisdagar 
boka dig via GIT senast kvällen innan. Vi 
skapar en startlista redan kvällen innan så 
att du kan komma lagom till din starttid. 
Gångerna med förbokning har vi gemen-
samt tema på spelandet.

TÄVLINGSSPELET fortsätter som tidigare. 
Förutom de traditionella tävlingarna Dam-

DAGS ATT VÄSSA FORMEN
Visst är det skönt att snart kunna stoppa 
undan läxböckerna och börja tänka på golf 
för hela slanten. Om du inte har tagit fram 
klubborna än så är det tid att göra det och 
börja öva på svingen. Detta har du att se 
fram emot i sommar. Förmodligen kommer 
vi att dela upp i två grupper men huvud-
schemat för de flesta är:

Lördag 17 juni kl. 12.00–17.00 – Tränings
läger på klubben – Vi tränar med  
Pro Björn. Kl. 14–15 tar vi grillpaus.  
Sedan fortsätter vi till kl. 17.

Söndagsträningar på klubben  
kl. 14.00–15.30 – Söndagsträningar går  
2 juli, 9 juli, 16 juli, 23 juli, 30 juli och  
6 augusti. 
 Kostnaden för läger + 6 träningstillfäl-
len är 800:- som du betalar i recep tionen. 
För de som är mer vana och tävlar mycket 
gör vi en separat grupp som jag återkommer 
till senare med träningstillfällen.

2 GENERATIONER – PARTÄVLING
Söndag 25 juni har du chans att visa en 
gamling hur det går till att spela golf. Man 
spelar i par med någon som är minst 20 år 
äldre. Mamma, pappa, mormor, morfar 
 eller någon annan. Det roligaste är att man 
alltid kan skylla på den andra om det mot 
förmodan skulle gå dåligt.

NORRORTSLIGAN
Norrortsligan är en lagtävling som spelas  
i fyra omgångar på olika platser i norra 
Stockholm. Är du intresserad av att vara 
med så anmäl dig till mig. 

VEM TRÄNAR DIG
Som vanligt är det Björn som kommer att 
leda er träning men även Peter Lagerström 
kommer att hjälpa till och jag själv kommer 
att vara till hands när så behövs. Om inte 
annat så med glada tillrop. Har vi tur får vi 
även några fler som hjälper till. 

Då se vi på klubben!

Ulf Sjögren | ulf@projektide.se

JUNIORER

Nya tider     
   beprövade fotspår

Nu kör vi en ny 
”Senior        golf 2017”

starten, Ladies Invitation, Damslaget och 
Eclectic fortsätter vi med förra årets ny-
komling Damavslutet. Och så KM förstås 
där vi kommer att spela både utan och med 
hcp och över två dagar.

MER INFORMATION om tider och allt annat 
kommer i Ö-golfmailen, på anslagstavlan, i 

samband med Damstarten och 
via mejl. För att vara säker 

på att du får all info via 
mejlen är det viktigt att 
du har rätt adress in-

lagd. Du vet väl att du 
kan ändra själv? Så här:  

Logga via www.golf.se in på Min 
golf, klicka på Mina Sidor, sen på Mina 
 Inställningar och sen på Mina Uppgifter.  

FACEBOOKGRUPPEN ”Ljusterö GKs Dam-
golf” – anmäl dig gärna till vår informella 
informationskälla. Där kan du söka golf-
sällskap, komma med golftips och hitta  
lite annat smått och gott.    
 Hoppas vi ses på Damstarten den 14 maj.

Judit Müller 
judit.muller@muller-partners.se

För det trevliga 
sällskapets skull

DAMERNA

Ulf Sjögren – Ordförande
08-542 401 29, 018-15 70 13
ulf@projektide.se

Suppleanter

Sibylle Wenne
sibylle@business-staging.se 

Ewa Sandström
0760-16 38 12
sandstrom.ewa@gmail.com

Rolf Petersson
070-512 81 79
petssonr@icloud.com

Revisorer

Lena Hartog
08-643 25 54
lena.lenahartog.hartog@ 
gmail.com

Elisabeth Karlström
08-30 40 77
elisabeth@arcato.se

Barbro Bodeklev  – Suppleant
0760-24 49 14
barbro.bodeklev@gmail.com

Valberedningen

Rolf Estelle
08-542 498 10, 070-876 02 30
rolf@estelle.se

Karin Wannberg Åstmark
073-784 56 70
karinwastmark@gmail.com



ÅKERSBERGA

PORTO BETALT

B EKONOMI
BREV

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

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 bestämmelser tillkomma, vilket i sådana fall meddelas genom 
ett särskilt meddelande på klubbens anslagstavla.
 Tävlingsinbjudan sätts upp på anslagstavlor i och utanför klubbhuset. Anmälan till 
 tävling kan göras fr.o.m. 1 april på MinGolf.se och anmälan stänger normalt kl. 23:59    
fyra dagar innan tävling.
 Förutom nedanstående tävlingar kommer Juniorkommittén att ha ett eget tävlingspro-
gram. Utöver Damtävlingarna här i programmet kommer en Eclectic-tävling att gå över 
hela säsongen. Dessutom spelas Damgolfen på tisdagar. Herrarna spelar H60 på torsdagar 
kl 09.00.
 En matchcup kommer att spelas under hela säsongen. Datum anges separat på anslags-
tavlan. Ljusterö GK ställer upp med ett H60 lag i seriespelet.
 Tävlingsprogrammet har utarbetats av Tävlingskommittén vid Ljusterö Golfklubb i 
samråd med Ljusterö Golf AB.

DATUM TÄVLING INFORMATION

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

Tävlingsprogram 2017
MAJ
Lör 06 Ö-Starten- Scramble
   Nässlingen  
Sön 14 Damstarten Scramble
Sön 21 Vårslaget Singeltävling
Sön 28 Tempo-Golfen Singeltävling

JUNI
Fre 02 Fredagstävling Singel, 9 eller 18 hål 
Fre 09 Fredagstävling Singel, 9 eller 18 hål
Fre 16 Fredagstävling Singel, 9 eller 18 hål
Sön 18 Gökottan Greensome, start kl 05:00! 
Sön 25 Två Generationer  Junior/senior, senior/senior 
Ons 28 Träklubban Singel, 12 hål, 3 klubbor
Fre 30 Fredagstävling  Singel, 9 eller 18 hål

JULI  

Sön 02 Ladies Invitation Par, damer med gäster
Tis 04 Sjöräddningen  Mixed par, välgörenhet
Tor 06  Semesterstarten Scramble
Fre 14 Fredagstävling  Singel, 9 eller 18 hål 
Lör 22 Sommarfesten  Scramble, special
Fre 28 Fredagstävling  Singel, 9 eller 18 hål

AUGUSTI
Fre 04 Fredagstävling  Singel, 9 eller 18 hål
Sön 06 KM 40/50/60/70   Herrar, scratch, 4 klasser
Lör 12 KM Herr Slagspel, cut till dag två
   KM Dam Slagspel, cut till dag två
Sön  13 KM Herr Final
   KM Dam Final
Sön 20 Nya Par Lagtävling
Sön 27 Damslaget Singel

SEPTEMBER
Sön 03 Lindskrog P Singel
Sön 10 Men´s Invitation Par, herrar med gäster 
Sön 17 Höstflaggan Singel, flaggtävling

OKTOBER
Sön  01 Damavslutet Scramble

Lör 07 Upploppet Scramble


