
ÖgolfBladet
VÅREN 2018

Välkommen till en härlig golfsäsong 2018 efter en ojämn och stökig 
vinter. Igen! En del ur innehållet: 

Christer tar över efter Ulf. Nu kan du se Ålön igen. Ordentligt 
röjt på skogsöarna. Oscar är utbildad. Ingen vit sand i bunkrar-
na. Vallentuna på vardagar. Kursplanen på rätt kurs. Många 
nyheter för damerna. Damlag i Stockholmsserien. Stöd till 
Världens Barn och Sjöräddningen. Golfens Dag den 26 juli. 

Gemyt för gubbarna. Lasse tar hand om juniorerna. Egen 
 hemsida för klubben. Sommarfest den 7 juli. Och en hel del till. 

Och så förstås vårmöte lördagen den 28 april.

     OBS! 
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Plogat för ny härlig säsong!

 Vårmöte 28 aprilStäda • grilla • mötas
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HEJ ALLA MEDLEMMAR!
Med ödmjukhet vill jag ta mig an ordfö
randeskapet efter Ulf som har lett klubben i 
11 år. Den trevliga, sociala samvaron är det 
viktigaste. De som gillar att tävla ska få sitt 
och de som för glädjen att tillsammans med 
andra spela golf utan att tävla är lika väl
komna i klubbgemenskapen.

JAG VILL PASSA PÅ ATT 
PRESENTERA MIG
Jag heter Christer Freander och har spelat 
golf cirka 20 år. Mina uppgifter i klubben 
har tidigare varit Tävlingsledning, Utbild
ning, Marknad och Seniorgolfen H60 
 under ett antal år.
 Jag lever tillsammans med min sambo 
Christina ”Kicki” Larsson och har varit 
medlem i Ljusterö GK sedan 2004. 
 Christina och jag gillar att resa till värmen 
på vintern och spela golf.
 Det gläder mig att vi har fått in Lars 
 Johansson i laget och kommer att ta hand 
om juniorerna.
 Golfförbundet har antagit utmaningen 
att nå målet 50/50, det vill säga fler damer 
i golfen. Ljusterö kommer i år att spela med 
ett damlag i Stockholms seriespel.
 Med hopp om en varmare sommar  
i år ser jag fram mot att möta er alla på 
 klubben!
 
Christer Freander
Ordförande

christer.freander@telia.com
070-550 00 07

Ny Golfsäsong 
 – Ny laguppställning

ORDFÖRANDE HAR ORDET TÄVLINGSKOMMITTÉN

Tävlingssäsongen 

              2018
Nu börjar snön smälta bort på 
banan och skidspåren blir alltmer 
diffusa (prognos 13/3). Antalet 
tävlingar under 2018 är 28, viket 
inkluderar Nationella Damgolfen 
som är en ny tävling i 2 klasser.  
Den går av stapeln onsdagen  
den 5 september.

Tävlingsprogrammet planeras som vanligt  
i samråd med Ljusterö Golf AB och vi 
 fokuserar på att skapa ett brett och roligt 
tävlingsprogram som stör icketävlande 
medlemmar och 
gäster så lite som 
möjligt.
 På alla spon
sortävlingar samt 
Ladies Invitation 
kör vi med kanon
start. Med back
start låser vi banan 
under kortare tid så 
att alla kommer in ungefär 
samtidigt.
 Anmälningstiden går ut 
kl. 23:59 fyra dagar innan 
varje tävling (för Fredagstäv-
lingar gäller dock onsdag  
kl. 23:59). Vi accepterar inte 
några efteranmälningar så
vida vi inte har återbud. 
 Tävlingarna ligger ute på 
MinGolf.se och anmälan 
kan göras när vi har kryssat 
ur ”dold-knappen” i GIT 
Tävling. Terminalen i 
klubbhuset går också utmärkt 
att använda.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Tävlingskommittén har som vanligt arbetat 
hårt med att utforma årets tävlingspro
gram. Thomas Skoglund har gått i ”pension” 
och Christer Freander har fullt upp som vår 
nya ordförande. Istället har vi lyckats värva 
två nya erfarna golfare och medarbetare – 
Göran och Lena Hartog. Vi ser gärna fler 
tävlingsledare och funktionärer. Intresse
rad? Hör av dig till mig (Ulf P).

Efter 11 år som ordförande lämnar Ulf över 
ordförandeklubban till Christer.

DELTAGARAVGIFTEN
Deltagaravgiften är som tidigare 60 kr för 
vanliga tävlingar och 30 kr för Fredagstäv-
lingarna.

VÅRA SPONSORER
Vi har sponsorer i Ö-starten (Nässlingen 
Resort AB), Tempogolfen (Tempo Ljusterö), 
Lindskrog P (Lindskrog Parkering AB), 
Vårslaget (Cobra/Puma), Höstflaggan 
(Björn Deilert Golf AB), samt en ny i 

 Upploppet (Optimera Ljusterö).

FREDAGSTÄVLINGAR
Fredagstävlingarna fortsätter 
som vanligt. I år är de 8 till 
antalet. Starten för 18 hål går 
kl. 15. 9 hål startar direkt 
 efter. Ingen lucka här! Vi kör 
bara priser för säsongstäv

lingen (Order of 
Merit), vilket sker i 
en mindre ceremo
ni på Höstmötet.

KM
Damernas KM är 
även i år en slag
tävling 2x18 hål i  
2 dagar med möj
lighet till en kom
binationstävling 
med hcp (>24 hcp). 
Damkommittén 
fortsätter att locka 

in fler 
spelare och vi hoppas 
att ännu fler spelar KM 
i år. Annika Rydberg är 
försvarande Klubbmäs-
tarinna.
 KM Herrar går 
också som vanligt. Det 
blir spännande att se 
om Janne Björnsson 
kan försvara titeln som 
Klubbmästare!

Klubbmästarna Janne 
och Annika vill nog 
behålla sina priser, men 
ta och utmana dem.➤
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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

Årsredovisningen är tillgänglig elektroniskt,  
två veckor innan vårmötet.

 Vårmöte i Ljusterö Golfklubb
Lördag 28 april 2018, 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 2018 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.

TÄVLINGSPRISER
Utöver priserna från våra generösa sponso
rer, fortsätter vi att dela ut presentkort som 
gäller i klubbhusets shop. Det kan bli något 
specialpris också.

SERIESPELET
Ljusterö GK ställer upp med tre lag i serie
spelet. Johnny Wijk håller i trådarna i H60, 
Christer Freander i H70 och Annika Ryd-
berg styr D60. I år är avgiften 700 kr per 
lag, avsevärt lägre än tidigare (1 500:).

SPELTEMPOT
Långsamt spel är ett problem som vi fort
sätter att jobba bort:
– Vara i god tid i Kansliet för anmälan och 

betalning.

– Var alltid på rätt tee senast 5 minuter 
innan din starttid.

– Den som har lägst hcp i bollen ansvarar 
för att bollen håller sitt tempo.

– På scorekortet står hålltider för när du 
ska vara på respektive hål.

– Planera ditt slag medan andra slår och 
var klar att slå när det är din tur.

– Ställ utrustning och bil där vägen ut till 
nästa tee går.

– Är du klar att slå eller putta, gör det 
även om det inte är din tur (dock inte på 
KM, matcher eller andra viktiga tävling-
ar). Kom överens i bollen! Gäller även 
Scramble.

– Den som puttar klart först är beredd att 
sätta i flaggan när alla är klara.

– Andra går av green och är redo att gå till 
nästa tee.

– Släpp igenom om ni blir ”ikappkörda”  
av bollen bakom, även på tävlingar!

– Hjälp varandra att hålla ett  
bra speltempo!

VÄLGÖRENHET
Vi fortsätter att stötta Sjöräddningssällska
pet. Deltagaravgiften i Sjöräddningen går 
oavkortat till Sjöräddningssällskapet, som 
bedriver en omfattande ideell verksamhet i 
Sverige och utomlands där behov finns.  

Ulf Palin
Ordförande i Tävlingskommittén 

ulfpalin@hotmail.se

➤
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RAPPORT FRÅN GÖRAN

Fullt röj gör  

BANAN
Nu i början av mars kan jag konstatera att vintern, precis som förra 
året, har varit ganska ojämn och stökig. Efter en väldigt blöt höst 
fortsatte mildvädret långt in i januari. I början av februari kom 
 vintern med kyla och för närvarande ligger cirka två decimeter snö 
jämnt fördelat över banan. Greenerna var dock välpreparerade inför 
vintersäsongen och är nu rejält tjälade och täckta med ett tunt 
 istäcke under snön. 
 Som vanligt gäller det att vara vaksam när plusgraderna kommer 
och snön börjar smälta, för att undvika isbränna. Bäst är det om 
kylan varar så länge som möjligt och att snö och is därefter smälter 
snabbt. Om det behövs får vi hjälpa till med att skotta bort snön 
och hacka sönder eventuellt istäcke. 

RÖJNING O SÅN´T
I vinter har vi som vanligt röjt en hel del sly som tenderar att växa 
upp där vi inte vill ha det. Störst skillnad kommer du nog att upp
leva från gult utslag på hål 16, där Ålön på nytt kan siktas. Även 
från utslagen på hål 4, 15, 17 och 18 är det klar skillnad.
 Östanå Fideikommiss har i vinter gallrat en hel del skog runt 
golfbanan. Vi passade på att få hjälp av dem även i våra skogsöar, 
till exempel mellan hål 15 och 16, samt mellan 12:ans green och 
4:ans utslag. Deras arbete innebar en hel del jobb för oss med flytt 
av vildsvinsstaketet där det var i vägen. Fortfarande återstår att 
 sätta tillbaka staketet längs vänstersidan av 4:ans hål. Nu står det 
provisoriskt i vänster fairwaykant (och där kan vi ju inte ha det!).

BANPERSONAL
Greenkeeper Janne Eriksson och Oscar Gummesson utgör den  fasta 
personalstyrkan för säsongen. Janne är återställd från förra årets 
ryggproblem och Oscar är nyutbildad både vad gäller motorsåg och 
banskötarutbildning på Barsebäcks GK. (Nej vi ska INTE ha vit 
sand i bunkrarna!) Planen är att fylla på med ytterligare  någon 
 säsongsanställd. 
 Janne Björnsson har lovat att ställa upp även i år med hålbyten 
och när vi behöver förstärkning i övrigt. 

RECEPTIONEN
Peter de Wahl, Marcus Wilsenius och undertecknad kommer du att 
återfinna i receptionen.
 Planen är dessutom att dotter Johanna kommer tillbaka för att 
hjälpa till med en stor del av bemanningen i receptionen under 
kommande högsäsong. 
 Johanna har även mångårig erfarenhet från serveringen varför 
hon även kan vara ett bollplank till Sara som har huvudansvaret 
där i år. 

SERVERINGEN
Sara Wilsenius kommer att ha huvudansvaret i serveringen under 
säsongen. Även Tove, Kajsa 
och Celine kommer du att 
se en hel del av. Planeringen 
är som vanligt inte helt klar 
redan nu i mars, dock tror 
vi att det behövs ytterligare 
någon eller några som har 
fyllt 20 år (för utskänk
ningstillståndets skull), 
 under sommaren. Om du 
känner någon lämplig (sommarledig student med matintresse till 
exempel), säg till! 
 Under framför allt vardagar under vår och höst kommer vi även  
i år att få hjälp av Åsa Tillman.

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

PRO BJÖRN DEILERT – KOM-IGÅNG-KURSER
Planen är att säsongen ska starta med KomIgångkurser 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 kommit långt i planeringen och du har 
redan fått information via Ögolfmejl. Har du missat den informa
tionen (fel epostadress kanske?), hör av dig så försöker vi att lösa 
det!

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

skillnad

Emma, Celine, Sara är några av dem som tar 
hand om dig i serveringen.

VÄL MÖTT PÅ VÅRMÖTET LÖRDAGEN DEN

28 APRIL OCH TILL EN NY HÄRLIG SÄSONG!

Håll ut! Snart dags att håla ut.

Efter en stökig och ojämn start på vintern, blev den till slut ganska jämn.
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Klubbens egen
           hemsida
Planen är att klubben före sommaren ska ha en 
egen hemsida, som kommer att ligga under 
Ljusterö Golf AB:s hemsida. 

Till klubbens hemsida kom
mer du genom att klicka på 
Om klubben. Tanken är att 
du här ska hitta aktuell in
formation om vad som hän
der på klubben. Under rub
rikerna Tävling, Damer, 
Juniorer, Klubbliv, Utbild

ning, Styrelse/funktionärer, Sponsorer samt Medlemssidor 
kommer styrelsen att ansvara för att lägga ut information. Även om 
hemsidan inte är helt klar, så hoppas vi kunna visa upp den på vår
mötet.

”GOLFENS DAG”
den 26 juli

kl 10.00–15.00

Ta med dig grannar, vänner, 
barn, barnbarn, frun eller maken och 

låtdem prova på golf.

● 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 – Optimera,
    Lindskrog Parkering,
    Tempo, Cobra/Puma och’ 
    Nässlingen Resort
	 	 	 ● 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!

KOM OCH GÖR DAGEN TILL EN 
MINNESVÄRD TILLSTÄLLNING MED MÅNGA 

AKTIVITETER

Klubbens hemsida, nästan klar.

FUNKTIONÄRER

Funktionärer 
            i Ljusterö GK 2018

Styrelsen

Birgitta Andersson – Kassör
08542 480 21, 076340 68 67
banban@telia.com 

Jan Ericsson – Utbildning
08718 21 36, 070818 21 45
jan.ericsson@kranglan.se

Christer Freander – Ordförande
070550 00 07
christer.freander@telia.com

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

Lars Johansson – Juniorer
070981 03 10 
Lars.Johansson@hantverksdata.se

Judit Nörgren Müller  –  
Damer, v. ordförande
0708550 476
judit.muller@mullerpartners.se

Ulf Palin – Tävlingar
073447 24 36
ulfpalin@hotmail.se

Suppleanter

Sibylle Wenne – Marknad
sibylle@businessstaging.se 

Ewa Sandström – Klubbmästeri
076016 38 12
sandstrom.ewa@gmail.com

Rolf Petersson – Klubbmästeri
070512 81 79
petssonr@icloud.com

Revisorer

Lena Hartog
08643 25 54
lena.lenahartog.hartog@ 
gmail.com

Elisabeth Karlström
0830 40 77
elisabeth@arcato.se

Revisorssuppleant

Barbro Bodeklev
076024 49 14
barbro.bodeklev@gmail.com

Valberedningen

Gunnar Bodeklev
g.bodeklev@gmail.com

Karin Wannberg Åstmark
073784 56 70
karinwastmark@gmail.com
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7-KÖRET

Årets längsta 
     tävling
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 kl. 07.15.
 Kom du också till dessa fantastiska 
morgnar. Tillsammans med glada och mor
gonpigga golfare njuter vi av den uppgåen
de solen och glädjen att starta dagen med 
en trevlig golfrunda. Finalen spelas första 
helgen i oktober. Mer information hittar  
du på anslags tavlan i klubbhuset.
Välkommen! 

Göran Henrikson, Sekr.
goran@markline.se

KLUBBMÄSTERI 

Vi siktar på att Golfens Dag blir lika lyckad som i år.

H60 SENIORGOLFEN

En underhållande 
säsong

Vi har ännu en säsong fått det hedervärda 
uppdraget att sköta medlemsvården. Vår 
plan så här långt är givetvis att stå för serve
ringen i samband med Vårmötet den 28 
april. Det blir korv med tillbehör samt 
 kaffe och bullar, som vanligt.
 Sommarfesten är planerad till den 7 juli 
med ett något förändrat koncept. Önske
mål och synpunkter tar vi tacksamt emot 
nu under våren.
       Förra årets lyckade Golfens dag går 
         av stapeln den 26 juli.

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

Ewa Sandström
sandstrom.ewa@gmail.com

Rolf Petersson
petssonr@icloud.com

SERIESPEL

Ljusterö 
      Matchcup
Som tidigare år spelar vi den en interna 
 säsongstävlingen Matchcup. Här kan alla 
åldrar och kön vara med och fullt handicap 
gäller. Skillnaden i hcp mellan de två spela
re som möts avgör på hur många hål den 
med högre hcp ska få ett extra slag i 
 kampen om att vinna hål. Om det skiljer 
till exempel 7 slag i hcp så får den med 
 högre hcp ett slag extra på 7 av de 18 hålen. 
Dock kan max 18 slag erhållas. 
 Den som har vunnit flest hål vinner 
matchen och går vidare till nästa omgång. 
Det blir särspel om det är lika efter 18 hål. 
Erfarenheten är att det blir många jämna 
och roliga matcher. De som har rätt att 
 spela från röd tee kan göra det (eller välja 
gul och få fler slag), övriga spelar från gul 
tee. Matchspel är kul! 
 Anmäl dig på särskild tavla på klubben 
senast mitten av juni. Matchcupen startar 
därefter direkt och är färdigspelad i mitten 
av september.   

Johnny 
johnny.wijk@historia.su.se

Ljusterös damer

    debuterar 
Ljusterös veteranherrar har deltagit i Stock
holmsserien i många år. Damerna har inte 
känt sig manade, men nu är det dags. 
 Judith Müller har fått med sig en grupp 
D60damer på tåget och vi har ett damlag  
i seriespelet för första gången. Mycket trev
ligt!  
 Det blir tre lag i år – D60, H60 och så 
H70 som är med i leken igen. Stockholms
serien är en tävling mellan distriktets klub
bar. Varje klubb representeras av fyra spela
re som möter motståndarna i match. En 
kamp person mot person, hål för hål. Antal 
slag eller poäng har ingen betydelse.
 En stor del av glädjen med seriespelet är 
att lära känna andra klubbars spelare. 
 Motståndarlag i år är för H60 Österåker, 
Vallentuna och Björkhagen. För H70 är det 
Viksjö och Sofielund (en plats är vakant). 
För D60 är motståndarna Åkersberga, 
 Haninge och Österåker. Ljusterös lagledare 
är: D60 Annika Rydberg, H60 Johnny 
Wijk, H70 Christer Freander. 

Kom och ha kul under gemytliga former 
med andra seniorer på torsdagar. Vi kör 
igång kl. 09.00 med kanonstart så att alla 
kommer i mål samtidigt då eftersnacket 
kommer igång vid prisutdelningen.
 Gruppen har vuxit och antalet deltagare 
under 2017 låg på 30 tävlanden varje tors
dag. Utmaningen för 2018 är att ännu fler 
seniorer kommer till start. Alla som fyller 
60 under 2018 har rätt att vara med.

Kom igång 
         Gubbar!

Vi spelar på torsdagar från den 3/5 kl. 
09.00. Välj mellan en sällskapsrunda över 9 
eller 18 hål med gelikar, eller delta i tävling 
(Seriespel). Anmäl dig via Mingolf.se, eller 
på Golfterminalen i klubbhuset. 
Deltagaravgift 40 kr.

SERIESPEL GUL: Slaggolf med fullt 
handicap spelas under åtta torsdagar.  
De fem bästa resultaten räknas.  

SERIESPEL RÖD: Slaggolf med fullt 
handicap spelas under åtta torsdagar.  
De fem bästa resultaten räknas. 
 Segraren i RÖD koras den 20 september 
och i GUL den 27 september.

LAG MATCH: Tre och fyramanna lag 
slaggolf med fullt handikapp den 28/6 och 
den 4/10.

ECLECTIC: Under hela säsongen.
  
Maj: 3, 10, 17, 24 och 31.
Juni: 7, 14 och 21. Lag match 28:e.
Augusti: 9, 16, 23 och 30.
September: 6 och 13. 20:e Final RÖD. 
   27:e Final GUL.
Oktober: Lag match 4:e.

Välkommen! 

Christer Freander
christer.freander@telia.com

070 55 00 007

Spel-
    kalender
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Sällskapsspel

DAMER MOT 36
Liksom förra säsongen ordnar vi med 
9hålsrundor för damer med hcp 36,1 eller 
högre. Det kommer att ske måndag–fredag 
under vecka 26, kallat Damer mot 36, 
samt vecka 29, kallat Fruntimmersveckan. 
I varje boll kommer det att finnas åtmin
stone en spelare med officiellt handicap 
som kan signera ditt resultat. Anmälan sker 
via Min Golf för såväl dig med hcp över 36 
som för ”faddrar” som är vägledare och in
spiratörer. Stattiden kommer att vara runt 
kl. 16 såvida det inte pågår något annat ar
rangemang samma dag. Håll utkik på Min 
Golf och på hemsidan.

TISDAGSGOLFEN
Tisdagsgolfen kommer att fortsätta men 
inte riktigt som vanligt. Styrelsen har enats 
om att från och med i år kommer det under 
hela säsongen att krävas föranmälan några 
dagar innan till samtliga tisdagar.
 Tisdagsgolfen vänder sig till alla damer 
oavsett hcp och vi spelar enbart för skojs 
skull. Vissa gånger kommer vi att bara spela 
sällskapsspel medan andra gånger kan det 
finnas inslag av tävlande då vi satsar en tju
ga. Mer info kommer att finnas framför allt 
på hemsidan men även i Facebookgruppen.

TÄVLINGAR
Det finns på damsidan en hel del nyheter 
för säsongen som kommer. Vi har en ny 
tävling, Nationella Damdagen, som går av 
stapeln 5/9. Tävlingen kommer både att ha 
singelklass och lagklass.
 Damstarten kommer i år att gå i välgö
renhetens tecken. Behållningen kommer så 
gott som helt och hållet att gå till Världens 
barn. Vi har på www.varldensbarn.se 
 öppnat ett insamlingskonto som heter 
 Golfande Damer för Världens Barn där vi 
sätter in startavgiften. Förhoppningsvis kan 
vi locka fler klubbar att göra detsamma.

Till vadå? Jo, till som
marens roligaste akti
vitet, nämligen Golf! 
Ta chansen att samti
digt som du tränar på 
svingen att träffa an
dra som har samma 
intresse som du.
 Jag som tycker att 
golf är bland det roli
gaste som finns heter 
Lasse Johansson och är 
ny Junioransvarig.
 Vi startar säsongen 
med ett träningsläger 
för att sedan fortsätta med lördagsträningar 
med vår Pro Björn.

TRÄNINGSLÄGER PÅ KLUBBEN
Kom igång ordentligt på vårt träningsläger 
redan i mitten av juni.
• Lördag 16 juni, kl. 12 till 17
Mellan kl. 14 och 15 tar vi paus och grillar. 
Sedan fortsätter vi till kl. 17. 

LÖRDAGSTRÄNINGAR PÅ KLUBBEN 
Häng med på lördagsträningarna vid sex 
tillfällen på klubben under sommaren.
•  30 juni, 7 juli, 14 juli, 21 juli, 28 juli 
 och 4 augusti.
•  Kostnaden för läger och 6 tränings
 tillfällen är 800 kronor som du betalar 
 i receptionen i klubbhuset.
•  För dig som är mer van och tävlar 
 mycket gör vi en separat grupp. 
Jag återkommer till senare med tränings
tillfällen för den gruppen. 

NORRORTSLIGAN
Jag vill även passa på att slå ett slag för 
Norrortsligan. Norrortsligan är en lagtäv
ling för både tjejer och killar som spelas i 
fyra tävlingar på fyra olika banor runt om i 
norra Stockholm. Är du intresserad av att 
vara med så anmäl dig till mig. Program
met är dock inte klart än. 
 Har du några funderingar eller frågor, 
hör gärna av dig till mig.
Ser fram emot att träffa dig på klubben!

Lasse Johansson
lars.johansson@hantverksdata.se 

0709-810310

JUNIORER SOMMAREN 2018

Ta chansen!     

Eclectic, där du kan samla ihop till din 
drömrunda, blir i år lite enklare. Du kan 
lämna in åtta scorekort från valfria säll
skapsrundor över 9 eller 18 hål. Därutöver 
kommer alla singeltävlingar arrangerade av 
klubben att ingå och då behöver du inte 
lämna in något scorekort i Eclecticlådan 
 eftersom resultatet per hål redan finns i 
GIT. Mer information kommer att finnas 
på anslagstavlan och på hemsidan som snart 
är på plats.
 Damslaget, Damavslutet och Ladies 
Invitation kommer att gå av stapeln som 
vanligt. Och så klart KM över 2 dagar – 
liksom förra året kombinerat med en hcp
klass.
 I år kommer Ljusterö GK att delta med 
ett damlag i seriespelet. Vi deltar med ett 
D60lag och kommer att möta tre andra 
lag från Stockholmsområdet. Matcherna 
äger rum såväl på hemma som bortaplan.

INFO OM VAD SOM HÄNDER 
Vi har från 2018 två olika informationskäl
lor. Dels Facebookgruppen ”Ljusterö GKs 
Damgolf”, dels den nya hemsidan som vi 
hoppas kommer att vara igång lagom till 
säsongen börjar. I Facebookgruppen har vi 
löpande kommunikation om allt från golf
tips, väder och vind, plus lite annat smått 
och gott, medan hemsidan kommer att 
innehålla mer konkret information.

Hoppas vi ses på Damstarten den 13 maj!

Judit Müller 
judit.muller@muller-partners.se

Lugn, det går fort
DAMERNA 2018

Det finns många 
anledningar till att 
spela golf på Ljusterö. 
Prisbordet i Norrortsli-
gan till exempel.

Så här i mitten av mars känns golfspel här hemma ganska avläg-
set med tanke på all snö som har fallit. Som tur är går tiden ändå 
ofta fortare än fort och snart är det vår och sommar igen.



ÅKERSBERGA

PORTO BETALT

B EKONOMI-
BREV

Ljusterö Golf AB, Väsbyvägen 36, 184 95 Ljusterö
Tel: 542 400 35, Epost: 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/eller bestämmelser tillkomma, vilket meddelas separat.
 Tävlingsinbjudan sätts upp på anslagstavlor i och utanför klubbhuset, anmälan kan 
 göras fr.o.m. 1 april på ”Min Golf.se” och anmälan stänger normalt 23:59 fyra dagar innan 
tävling (för Fredagstävlingarna onsdag 23:59).
 Registrering av ronder enligt SGF:s krav gäller för att kunna delta i prisutdelningar.
Fredagstävling (8 st.) är en säsongstävling där de 3 bästa resultaten räknas i 2 separata 
 klasser, 18 och 9 hål.
 Utöver Damtävlingarna kommer en Eclectictävling att gå över hela säsongen  
(ansvarig Judit Müller), och dessutom spelas Damgolfen på tisdagar. 
 Herrarna spelar H60 på torsdagar kl. 09:00 (Tävlingsansvarig: Christer Freander).
Matchcup kommer att spelas under säsongen, datum kommer att anges separat på 
anslagstavlan (Johnny Wijk).
 Ljusterö GK ställer också upp i seriespelet med H60 (Johnny Wijk),  
H70 (Christer Freander) samt D60 (Annika Rydberg).
 För detaljerad information om tävlingarna, se Golf.se eller separat Tävlingsinbjudan.
Tävlingsprogrammet har utarbetats av Tävlingskommittén vid Ljusterö Golfklubb och i 
samråd med Ljusterö Golf AB.

Ulf Palin – Ordförande 
Tävlingskommittén Ljusterö Golfklubb

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

Tävlingsprogram 2018
DATUM TÄVLING INFORMATION

MAJ
Lör 05 Ö-Starten Scramble  
Sön 13 Damstarten Scramble
Sön 27 Vårslaget Singeltävling

JUNI
Fre 01 Fredagstävling Singel, 9 eller 18 hål 
Fre 08 Fredagstävling Singel, 9 eller 18 hål
Sön 10 Tempo-Golfen  Singeltävling
Fre 15 Fredagstävling Singel, 9 eller 18 hål
Sön 17 Gökottan Greensome, start kl 05:00!
Ons 20 Sjöräddningen  Lag, välgörenhet 
Sön 24 Två Generationer  Junior/senior, senior/senior 
Ons 27 Träklubban Singel, 12 hål, 3 klubbor
Fre 29 Fredagstävling  Singel, 9 eller 18 hål

JULI  

Sön 01 Ladies Invitation Par, damer med gäster
Tor 05  Semesterstarten Scramble
Fre 13 Fredagstävling  Singel, 9 eller 18 hål 
Ons 18 Men´s Invitation Par, herrar med gäster 
Fre 20 Fredagstävling  Singel, 9 eller 18 hål
Fre 27 Fredagstävling  Singel, 9 eller 18 hål

AUGUSTI
Fre 03 Fredagstävling  Singel, 9 eller 18 hål
Sön 05 KM 40/50/60/70   Herrar, scratch
Lör 11 KM Herr Slagspel, cut till dag två
   KM Dam Slagspel, cut till dag två
Sön  12 KM Herr Final
   KM Dam Final
Sön 19 Nya Par Lagtävling
Sön 26 Damslaget Singel

SEPTEMBER
Sön 02 Lindskrog P Singel 
Ons 05 Nationella Damgolfen Singel/Bästboll 
Sön 16 Höstflaggan Singel, flaggtävling

Sön 17 Damavslutet Scramble

OKTOBER
Lör 07 Upploppet Scramble

Sponsorer: Nässlingen Resort, Cobra/Puma, Tempo 
Ljusterö, Lindskrog Parkering,  Björn Deilert Golf, 
Optimera Ljusterö.


