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Tack för en härlig golfsäsong 2017! Trög start med vinterskador. 

Snöhinder för H60. Fin kvalitet under säsongen. Nya utslag på 

9:an. Uffe rimmar på sista versen. Pro-Björn fortsätter. Lägg 

 krattan rätt för bättre fairways. Janne B är Sveriges bästa golf are. 

Fina juniorinsatser i Norrortsligan. Faddervecka för damerna. 

Nära serieseger för H60+. Lyckad Golfens Dag. Maxat i Senior-

golfen. Rekord i tävling men vikande trend. Och mycket mer. Och 

kom ihåg Höstmötet den 28 oktober!

Med beröm godkänt

    Höstmöte! 

Lördag 28 oktober 
kl. 12.00
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Allting 
har en ände... 

TÄVLINGSSÄSONGEN 2017

Tävlingssäsongen 2017 har  
gått i rasande fart och vi har i 
skriv ande stund genomfört 23 
ordinarie tävlingar. Nu återstår 
tråkigt nog bara två tävlingar, 
”Damavslutet” och vår traditio-
nella avslutningscramble  
”Upploppet”. 

Resultaten för alla tävlingarna finns alltid 
på Min Golf.se eller här i ÖgolfBladet. Om 
du vill se din egen score (hål för hål/täv-
ling) i Min Golf, klicka bara på ”dig själv” 
i resultatlistan. 
 I årets tävlingar har jag inte räknat in 
Damernas tisdagsgolf, herrarnas H60, 
 seriespelet eller 7-köret som likt tidigare 
ligger utanför Tävlingskommittén, heder-
värt administrerat av Göran Henriksson.
Vi ser också att årets tävlingsprogram har 
lockat något färre deltagare än tidigare och 
vi vill självklart försöka förstå varför tren-
den är vikande. Det har minskat med cirka 
sju procent jämfört 2016. Det är därför vik-
tigt att ni hör av er till Tävlingskommittén 
och lämnar era synpunkter. 
 Stort TACK till alla er i Tävlingskom-
mittén som lagt ner er dyrbara tid på att 
planera och genomföra alla dessa tävlingar. 
Och TACK till personalen på Ljusterö Golf 
AB för det fina samarbetet som ha gjort allt 
detta möjligt. Vi ser redan med tillförsikt 
fram emot tävlingssäsongen 2018 som ska 
bli ännu bättre! Banan har ju liksom tidi-
gare varit i ett fantastiskt bra skick!

VÅRA SPONSORER
Innan vi går in på tävlingsdetaljer vill jag 
passa på att tacka våra generösa sponsorer 
Nässlingen Resort, Björn Deilert, Cobra/
Puma, Lindskrog Parkering AB samt Tempo 
på Ljusterö Torg som alla var för sig har 
 bidragit till fina priser i sina respektive 
sponsrade tävlingar. Vi hoppas självklart att 
ni kommer med oss även säsongen 2018! 

Vi kommer också att jobba på att hitta flera 
sponsorer, så har du idéer, hör av dig till oss.

FREDAGSTÄVLINGAR
Fredagstävlingarna har varit uppskattade 
även i år och totalt har 151 deltagare 
(+21%), ställt upp på sju olika tävlingar, 
 antingen 9 eller 18 hål. Denna säsong 
 in tegrerade vi också in en säsongstävling  
”Order of Merit”, där de tre bästa resul ta-
ten från minst tre fredagstävlingar i varje 
klass räknades. Ställningen kunde med 
olidlig spänning följas på Min Golf.se. 
 Fredagstävlingarna är här för att stanna  
och jag tycker att tiderna verkar ha passat 
de flesta. Prisutdelningen i klasserna 18 och 
9 hål sker i år på Höstmötet 28 oktober.

KM
I Damernas KM, som i år gick över två 
 dagar (2 x 18 hål) segrade Annika Rydberg 
med 171 slag före tvåan Kerstin Engstrand 
på 178 slag. Vår förhoppning är att damer-
na tycker att detta var ett bra upplägg och 
att det ska locka in ännu flera damer och 
tjejer till nästa säsong! Prata med och över-
tyga era kompisar!  
Grattis till segrarinnan Annika!

I KM Herrar segrade veteranen Janne 
Björnsson med 149 slag före Axel Roman-
der Bergman på 158 slag. Grattis till Janne!

NORRORTSLIGAN
Våra duktiga juniorer placerade sig återigen 
i toppen i Norrortsligans tävling på Ljusterö 
GK. August med 76/73 på första plats och 
Axel med 78/74 på andra plats. Bra jobbat 
grabbar! Det går bra för Ljusterös ung-
domar, fortsätt så!

PRISER
Som ni alla har märkt så har vi även i år i 
större utsträckning valt att dela ut priser i 
form av presentkort som gäller i golfshopen. 
Utöver detta har vi också genomfört ”Sjö-
räddningen” där hela deltagaravgiften 
 oavkortat gick som bidrag till Sjörädd-
ningssällskapet. 

Rekord men vikande
  trend

➤

Allting har en ände,
det brukar det ju heta

Men vad var det nu som hände,
måste djupt i minnet leta

11 år det blivit
som er ”förare av ordet”

22 små inlägg skrivit,
inget sopat under bordet

Först drömde jag visst något som
nog aldrig hänt förut
bara superslag som kom,
men drömmen fick ett tragiskt slut

När alla slagen gick helt snett
då ville jag er lära
att hitta på en ursäkt lätt
i stället för att svära

Tänk så mycket jag har njutit
av att se er varje vår
Glömt den vinter som förflutit
då jag slickat mina sår

Så vad ska jag hitta på
när nu jag slutar denna roll
Det lär vara kul att slå
med klubba på en boll

Jag ska stilla gå och vandra
på vår äng i lugn och ro
Slå många sneda slag likt andra
som en äkta PRO

För när fantasin så börjar tryta
och man sakta tappar ordet
då är det dags att bryta
och lämna klubban kvar på bordet

Men till sist jag vill förtälja
för er alla helt förtroligt
Man får bita hop och svälja
inte bara ha det roligt

Tack för alla härliga år och väl mött 
på banan 2018!

Er ordförande Ulf
Ulf Sjögren |  ulf@projektide.se
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 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för  
  mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika  
  rösträknare, som jämte ordföranden  
  skall justera mötesprotokollet.
 6. Val av klubbens ordförande för 1 år.
 7. Val av halva antalet övriga ledamöter  
  i styrelsen för 2 år.
 8. Val av suppleanter för styrelsen med  
  för dem fastställd turordning för en  
  tid av 1 år.
 9. Val av 2 revisorer jämte suppleant för  
  en tid av 1 år.

 10. Val av 2 ledamöter i valberedningen  
  för en tid av 1 år.
 11. Fastställande av preliminär budget för  
  det kommande verksamhets- och  
  räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och   
  i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor.
  a. rapport från banägaren
  b. rapport från utbildningskommittén
  c. rapport från juniorkommittén
  d. rapport från tävlingskommittén
  e. rapport från damkommittén
  f. rapport från festkommittén
  g. övrigt

Det är dags för årets ordinarie Höstmöte. Boka in lördagen den 28 oktober kl. 12.00  
och kom till klubbhuset på Ljusterö. Som vanligt bjuder vi på fika med tilltugg.

DAGORDNING

Välk
om

men
!

Kallelse till

Höstmöte
i Ljusterö Golfklubb 

          Lördag 28 okt   
               kl. 12.00

Budgeten för Ljusterö GK 2018 kommer att finnas tillgänglig på klubben från den 1 
oktober 2017. Den kommer också att presenteras på höstmötet.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Vi kan konstatera att golfens nya IT-system 
”GIT Tävling” har fungerat bra i år och att 
fler och fler av Tävlingskommitténs med-
lemmar nu använder GIT Tävling på ett 
galant sätt. Christer Freander lägger myck-
et krut på intern utbildning.
 Vi vill också se fler tävlingsledare och 
funktionärer i Tävlingskommittén. Så är du 
(dam, herre eller ungdom), intresserad eller 
känner någon som kan tänka sig att vara 
med, hör av dig till oss. 
 Swish-betalningarna fungerar utmärkt, 
medan kortbetalningar sker mer sällan. 
Kort tar också lite längre tid att hantera 
och vi ser gärna att ni har jämna pengar vid 
eventuell kontantbetalning.

LÅNGSAMT SPEL 
Långsamt spel är glädjande nog ett minsk-
ande problem i våra tävlingar och vi tackar 
framför allt alla spelare, tävlingsledare och 
funktionärer för ett bra utfört förbättrings-
arbete. Det finns alltid lite mer att göra, så 
vi fortsätter att fila vidare. Dela gärna dina 
idéer med oss också!

Ulf Palin
Ordförande i Tävlingskommittén

ulfpalin@hotmail.se

LJUSTERÖ GK – 

Tävlings-  
2017

Ö-STARTEN
1. Carl Sandström/Lars Landemar/
 Anita Nilsson/Claes Jugård
2. Thomas Skoglund/Kerstin Westin/
 Bertil Forsberg/Bodil Carlsson
3. Johnny Wijk/Robert Nilsson/
 Karl G Borg/Rolf Peterson

DAMSTARTEN
1. Holmgren/Axelsson-Holm/
 Rådström/Wagmo
2. Jägre/Vallin/Hartog/Malmsten
3. Blomberg/Kristoffersson/Bodeklev

VÅRSLAGET
Klass A
1. Anders Målquist
2. Göran Lundgren
3. Thomas Skoglund

Klass B
1. Arne Aunapuu
2. Lars-Gunnar Tannerfors
3. Kjell Brottman

Dam
1. Elizabeth Munck
2. Lena Hartog
3. Helena Skoglund

TEMPOGOLFEN
Herrar
1. Axel Romander Bergman
2. Rolf Ekholm
3. Christer Freander

Damer
1. Annika Rydberg
2. Judit Nörgren Muller
3. Helena Skoglund

➤Forts. sid 7

FREDAGSTÄVLING –  
Säsongsresultat
18 hål
1. Thomas Skoglund
2. Annika Rydberg
3. Ulf Palin

9 hål
1. Carl Sandström
2. Christer Sjöberg
3. Ewa Sandström

GÖKOTTAN
1. Yngve och Bodil Carlsson
2. Kjell-Åke och Eva Jägenstedt
3. Peter Danielsson och 
 Ola Ljungberg

TVÅ GENERATIONER
Senior/Senior
1. Kalle och Johan Gillmo
2. Viveka Swedenborg/ 
 Fredrik Josefsson
3. Carl Sandström/
 Axel Romander Bergman

TRÄKLUBBAN
1. Kalle Gillmo (igen!)
2. Göran Henriksson
3. Gunnar Franzon

LADIES INVITATION
1. Judit Nörgren Müller/ 
 Irene Edström
2. Sibylle Wenne/Kerstin Elfström
3. Helene Skoglund/ 
 Charlotte Fredriksson
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BANAN
Det var en lite trög start på säsongen med vinterskador på några 
greener (5:an speciellt), under de första veckorna av maj. Det följ-
des dock av fin kvalitet under säsongen. Den 10 maj såg det extra 
ljust ut med cirka fem centimeter nysnö som låg kvar till nästa dag 
och senarelade staten av H60-spelet fram till lunch.

NYA TEES PÅ HÅL 9
Den 1 juli invigdes de nya flyttade utslagsplatserna på hål 9. Redan 
den 15:e juli satte ”mäster” själv, det vill säga Janne Björnsson, den 
första HIO:n på hålet. Tack Kjell Brottman för ett suveränt jobb 
med grävmaskinen!

BANPERSONAL
I år började säsongen lite kämpigt med att vår banchef Janne Eriks-
son fick svåra problem med sin rygg den 5 januari. Vi hoppades hela 
tiden att det skulle bli bra igen efter någon vecka, varför vi till en 
början löste problemet med att vi övriga fick ta i lite extra. Att Lasse 
Starck lämnade oss för snickeriarbete precis när det började växa 
som bäst i början av juni, underlättade inte läget. Det var först i slu-
tet av augusti som Janne kunde börja jobba någorlunda normalt 
igen. Äntligen! 
 Dock hade vi sådant flyt att Kalle Jungstedt, 8-faldig klubbmäs-
tare hos oss, var mellan två olika restaurangjobb. Han kunde hugga 
i under tre månader, juni–augusti. Detta gjorde Kalle med den äran! 

Som planerat redan under förra säsongen började Oscar Gummes-
son hos oss den 12 juni då han var klar med gymnasiet och har 
 sedan dess jobbat heltid hos oss. Planen är att Oscar fortsätter på 
heltid framöver och ska gå dels motorsågsutbildning, dels grund-
läggande banskötarkurs i Barsebäck i höst.
 Som vanligt har även Janne Björnsson varit oss behjälplig en hel 
del, bland annat med att byta hålplacering och så fort vi har behövt 
lite förstärkning i övrigt, till exempel vid vertikalskärning av green-
erna. 

RECEPTIONEN
Som vanligt har Peter, Marcus och Sara samt undertecknad svarat 
för bemanningen i receptionen. Efter skolstart har vi även fått fin 
hjälp av Arne Olson ett antal vardagar. Trots att vi inte fick någon 
åskträff i år sade receptionsdatorn upp sig just när vi hade det som 
stressigast i juli. Tur att Peter är så händig med datorer! Att en av 
våra nyrekryteringar i serveringen, Lucas, även visade sig vara 
mycket datorkunnig underlättade såklart.

SERVERINGEN
Det var tänkt att Emma och Sara skulle ta huvudansvaret i serve-
ringen under säsongen. Dock, som man ibland får räkna med när 
det handlar om säsongsjobb, kom en överraskning precis till 
 säsongsstart. Emma fick helt oplanerat det heltidsjobb som hon ➤

Tuff 
start 
men fint till slut  

RAPPORT FRÅN GÖRAN

Det såg ljust ut i början av säsongen med 5 cm nysnö den 10 maj.

Nya utslag på 9:an. Janne Björnsson gjorde hålets första HIO.

Med kortare avstånd på 9:an borde det vara lättare att 
hitta greenen. Nu skyddar dock ett nät driving rangen.
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önskade sig, men som hon trodde att hon 
skulle behöva gå ytterligare ett år på univer-
sitetet för att kunna få. Emma var dock så 
 fantastiskt schysst att hon har jobbat hos oss 
ändå en hel del på sin semester och under 
 helger. Sara fick därmed (och med den äran), 
dra det tyngsta lasset i serveringen, vilket hon 
även ganska ofta skött från receptionen. Tove 
Kohala och Kajsa Johansson har också, till-
sammans med nyförvärven Celine Ahlquist 
och Lucas Wassénius gjort ett jättejobb under 
säsongen. På vardagarna under vår och höst 
har vi även fått fin hjälp av Åsa Tillman. 
 Bara under juli serverade de 1035 mat, 
620 mackor, 695 hemlagade kanelbullar, 721 
korv med bröd, och väldigt många koppar 
kaffe. Och lite annat smått och gott. De hade 
en hel del att göra med andra ord!

SAMARBETET MED VALLENTUNA GK
Även årets samarbete med Vallentuna GK, 
där våra fullbetalande medlemmar spelar fritt 
under vardagar och vice versa, har fallit väl ut. 
Fortsättning planeras för nästa säsong.  

PRO BJÖRN DEILERT
Björn planerar att fortsätta hos oss även under 
säsongen 2018. Möjligen blir det lite juste-
ringar när det gäller utrustning och kläder 
där kanske undertecknad (Ljusterö Golf AB), 
kommer att svara för lite mer av detta sorti-
ment. Fulltecknade golfresor till både Portu-
gal och Sydafrika är på gång under komman-
de vintersäsong.

KOM-IGÅNG-KURSER
Det var full fart på Björns Kom-igång-kurser 
även under årets säsongsupptakt. Här plane-
rar vi för en upprepning kommande säsong.

ÅRETS HIO:S
Följande lyckliga medlemmar har gjort HIO 
hos oss under säsongen:
15 juli, hål 9, Janne Björnsson
17 juli, hål 7, Kjell Brottman
27 juli, hål 9, Christopher Granqvist
3 augusti, hål 7, Bjarne Nilsson
17 augusti, hål 9, Kenneth Elfving
17 augusti, hål 14, Björn Ardell

Övriga funderingar
PLACERING AV BUNKERKRATTOR
Inför säsongen klistrade vi på alla bunkerkrattorskaft en textremsa 
som informerar om att hela krattan ska placeras i bunkern i spel-
riktningen. För att undvika att krattskaften blir sandiga och för att 
de ska vara lätta att få tag i utan att gå ner i bunkern, har de en 

krökning på slutet av skaftet. Med stor under-
drift kan konstateras att det fungerat ”sådär”!
Det är helt hopplöst att klippa fairways när 
fler än hälften av krattorna ligger i vägen. Att 
gå av och flytta krattan innebär att klipparen 
även måste slås av och på, vilket inte är rim-
ligt. Resultatet blir att det blir oklippt där 
krattan sticker ut på gräset. Enda ”lyckan” är 
att krattan troligen sticker ut på ett nytt ställe 
nästa gång klippning av gräset görs. Snälla, 
följ anvisningen för krattornas placering så får 
ni en finare klippning av fairways! 

DRIVING RANGE-BOLLAR PÅ BANAN
Under ett antal år har vi kunnat konstatera  
att det förekommer en del spel med bollar 
från driving rangen på banan. Tyvärr måste  
vi konstatera att detta problem verkar öka, 
varför jag tar upp det här. Spel med driving 
range-bollar på banan betraktas som stöld! 
Den som ertappas med sådant kommer om-
gående att stängas av permanent från allt  
spel hos oss!

HANDTAG TILL HYRVAGNARNA
Vi hade tidigare svarta tvåhjuliga hyrvagnar 
med en ganska liten vagga till bagen, som 
man fick låna från receptionen efter att ha be-
talt avgiften för hyrvagnen. Vi var tvungna att 
ha ett visst extraantal av dessa vaggor då en 
del inte återlämnades mellan gångerna. När vi 
skaffade de nya trehjuliga vagnarna med det 
långa skaftet (i stället för vaggan), trodde vi 
att vi även hade löst detta problem. Just nu 
fattas fem skaft. Lite snålt av vissa kan tyckas.

SVERIGES BÄSTA H70-GOLFARE
Efter fem deltävlingar med vardera 36 håls 
spel runtom i Sverige under säsongen vann 
Janne Björnsson ”order of merit”, det vill säga 
hade den sammanlagt lägsta scoren. Därmed 

kan Janne titulera sig Sveriges duktigaste golfare som har fyllt  
70 år, både amatörer och proffs inräknade.
 Ytterligare ett steg i karriären tog Janne när han även blev 
 herrklubbmästare på Ljusterö 2017. Grattis!

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

Vi ses på höstmötet lördagen den 28 oktober.
Tack för en härlig golfsäsong!

Göran Glanzmann
receptionen@ljusterogolf.se

Den flinka personalen serverade 1035 mat bara i 
juni.

Full fart på Björns träningar. Han skapar vinnare 
och glada golfare.

Bättre att lägga krattan rätt än att spela som en. 
Denna ligger fel!

Klart att alla vill hänga med Sveriges bästa golfare 
över 70 år, Janne Björnsson.

➤
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SERIESPEL – H60-LAGETH60 – SENIORGOLFEN

Fantastisk 
uppslutning
En klar ökning av antalet deltagare 
har kunnat ses under säsongen 
2017 med 43 startande. Vi har 
maxat antalet tävlingar till 18 
torsdagar – 9 under maj–juni och 
9 under augusti-september.

Den Röda serien, med start från röd tee, 
kneps av Kjell Brottman i den allra sista täv-
lingen med en fantastisk runda på 71 slag 
under tuffa, regniga förhållanden.  
Grattis Kjell! 
 Kjell har spelat mycket jämt och säger att 
träning med vår Pro Björn har varit grejen. 
Björn, förvänta dig många nya adepter i vår.
 Säsongen startade den 4 maj, då vi alla 
möttes av ett vitt snötäcke kl. 9. Starten 
sköts upp till kl. 12 då snön smält undan på 
greenerna. Alla väntade tappert. Det kallar 
jag ett brinnande intresse.
 Segern i den Gula serien knep Rolf 
 Eklund i hård kamp mot Bengt ”Figge” 
 Eriksson. Mycket hedrande för H60 att vi 
har klubbens toppspelare i våra led. 
Grattis till Rolf också!
 Avslutning den 21 september med pris-
utdelning och traditionell Gulaschsoppe-
lunch.
 Med hopp om att nya 60+-are dyker upp 
nästa säsong och att denna mycket sociala 
verksamhet utvecklas ytterligare, vill jag 
tacka för ett mycket roligt år

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

I årets Stockholmsserie deltog Ljusterö 
 endast med ett lag – Herrar 60+. Laget 
lyckades riktigt bra i sin serie, division 3, 
mot stora klubbar som Wärmdö, Saltsjö-
baden och Botkyrka. 
 I år hade förbundet lyssnat på kritiken 
från försöket med ett nytt spelupplägg året 
innan och har nu gått tillbaka till rakt 
matchspel. Alla möter alla i samma boll.  
En mycket trevlig och uppskattad tävlings-
form. 
 Detta spel skapar verkligen fina kontak-
ter med spelare och ledare från andra klub-
bar och det sociala inslaget var i år ovanligt 
stort då både Wärmdö och Botkyrka på 
eget initiativ ordnade med gemensam mid-
dag och prat efter matcherna. 
 De två första matcherna gick i maj på 
Wärmdö respektive Saltsjöbaden på faktiskt 
rätt skrala banor vad gällde skicket på 
greener och fairway. Den tredje matchen i 
juni hemma på Ljusterö bjöd däremot på 
en närmast perfekt bana och det var roligt 
att höra alla positiva kommentarer efter 
spelet från våra gäster. Med tanke på att det 
var lägesförbättring i de två första matcher-
na, det var då helt nödvändigt, hade vi det 
även hemma på vår bana. Det var dock kul 
att höra en kräsen Wärmdöspelare med 5 i 
hcp spontant yttra att lägesförbättring var 
helt onödigt på en bana i så fint skick. 
 Hur gick det då? Jo, Ljusterö tog många 
poäng i varje match och låg på delad första 
eller andra plats hela serien med en teore-
tisk chans att ro hem serievinsten inför 
 finalen på Botkyrka i augusti. Hemma-
spelarna var dock för starka på sin egen 
berg- och dalbana (jo det är några rejäla 
backar där), och spelade hem förstaplatsen. 
Ljusterö kom dock på en fin andraplats  
före Wärmdö och Saltsjöbaden.
 I laget spelade Janne Björnsson, Rolf 
 Ekholm, Bengt Figge Eriksson, Ulf Palin 
och Johnny Wijk. Vi hoppas det blir fler lag 
från Ljusterö till nästa års Stockholmsserie, 
åtminstone ett H70-lag med tanke på 
mängden engagerade spelare vi har i den 
gruppen. Och varför inte ett damlag för 
första gången?

        Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se

Jämn 
      finalkamp 
i Stockholmsserien  

Vinnarna i Seniorgolfen – Rolf Eklund i Gula serien 
och Kjell Brottman i Röda serien. 

Regel-
utbildning
Under våren hade jag regelutbildning  
vid två tillfällen, en för damer och en för 
herrar.
 Med bra regelkunnande blir spelet  
roligare. 
 Om några är intresserade så hör av er till 
mig så fixar vi ett tillfälle under våren.

Christer Freander
christer.freander@telia.com

070-550 00 07

Full fart på Golfens Dag.

 ”GOLFENS 
DAG”

Marknadsföring
En mycket lyckad aktivitet ”Golfens 
Dag” genomfördes den 27 juli. 
Många nya ansikten sågs prova på 
träning med Björn, puttningstävling 
och en 9-håls golfrunda. Framgång-
en ger mersmak och kommer igen 
nästa år.
 Vi tittar över vårt ansikte utåt 
med ett nytt upplägg för hemsidan 
för klubbens all information. 
Mer information i vårupplagan av 
ÖgolfBladet.

Christer Freander 
christer.freander@telia.com

070-55 00 007
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En fullspäckad 
   golfsäsong

Säsongen började i år redan i mars med kort men intensiv träning 
på Danderyds Golfcenter. Tur att de har infravärme! Efter en tuff 
inledning med både kyla och regn kom vi igång ordentligt med 
 tisdagsgolfen på senvåren. Vid sju tillfällen har vi haft föranmälan 
och tävling då vi har provat på alla möjliga spelformer; scramble, 
greensome, match m m. 
 Årets KM gick som sig bör över två dagar även för oss damer, 
men vi hade även en extra hcp-klass för dem med hcp över 24. Vår 
nya klubbmästarinna heter Annika Rydberg med ett netto på 171, 
följd av Kerstin Engstrand med 178. I hcp-klassen segrade Helena 
Skoglund med 38p. Kampen om Damslagets pokal vanns i år av 
 Elizabeth Munck med ett fantastiskt resultat på 67 netto. Förutom 
tisdagsgolf och damtävlingar har vi i år även satsat på en vecka med 
fadderrundor för dem som är på väg mot hcp 36. Det fortsätter vi 
med nästa år. 
 I skrivande stund har vi kvar Damavslutet med scramble och 
 gemensam måltid. Men vi får hoppas säsongen inte tar slut där 
utan att den håller i sig åtminstone in i november. Och många  
får säkert tillfälle att öva på svingen även under vintern. 

Vi ses 2018! 
Hälsar Damkommittén genom

Judit Müller   |   judit.muller@muller-partners.se

Elizabeth Munck van Damslaget på 67 netto. Bra gjort!

Ljusterös juniorer har ju tidigare genom åren varit mycket fram-
gångsrika i Norrortsligan, men de två senaste säsongerna har vi va-
rit inne i en generationsväxling. Norrortsligan fungerar som så att 
fem klubbar – Österåker, Täby, Åkersberga, Waxholm och Ljusterö 
– spelar varsin gång på varandras klubbar. I år var Österåkers golf-
bana inte tillgänglig så det blev endast fyra rundor. Varje klubb har 
möjlighet att ställa upp med maximalt tio spelare sammanlagt vid 
varje tävlingstillfälle. Det är tre olika klasser. Tyvärr har Ljusterö i 
år endast haft möjlighet till totalt sex starter. Det är Axel Roman-
der som har deltagit alla fyra tillfällen och August Jörding vid två 
tillfällen. 
 Men vilka resultat! Av totalt sex starter så har vi 2 segrar och  
2 andraplatser. Jag är stolt! 
 Nu håller vi på att ”föda upp” en ny yngre generation juniorer 
som har ägnat sig åt träning med Björn hela sommaren. 

Väl mött nästa år!
Ulf Sjögren

 ulf@projektide.se

Få men naggande  
   goda 

SJÖRÄDDNINGEN
1. Ewa Sandström/
 Carl Sandström 
2. Kalle Hultman/
 Gunnel Jugård
3. Kjell Brottman/
 Claes Jugård

SEMESTERSTARTEN
1. Catharina Wagmo/ 
 Carl Sandström/
 Solveig Ekelund/
 Ulf Sjögren
2. Barbro Bodeklev, 
 Peter Åstmark/
 Henning Muller/
 Ewa Sandström
3. Molly von Arnold/
 Nils Henrik Wahlgren/
 Annika Vallin/
 Thomas Skoglund

KM KLASS 50
1. Lars Johansson (TK)  
2. Jan Gedeborg (igen)  
3. Lasse Johansson

KM KLASS 60
1. Rolf Ekholm
2. Kalle Hultman
3. Claes Timrén

KM KLASS 70
1. Jan Björnsson
2. Kenneth Elving
3. Lars Starck

NYA PAR
1. Kenneth Elving/Ove Land
2. Jan Gedeborg/
 Viveka Swedenborg
3. Elizabeth Munck/
 Lars-Gunnar Tannerfors

DAMSLAGET
1. Elizabeth Munck
2. Annika Rydberg
3. Lena Hartog  

LINDSKROG PARKERING  
Damer
1. Lena Holmgren 
2. Helena Skoglund 
3. Susanna Blidholm

Herrar Poäng
1. Kjell Brottman (igen)
2. Claes Jugård
3. Karl G Borg

Herrar Slag
1. Lars Starck
2. Göran Lundgren
3. Kalle Hultman

MEN´S INVITATION
1. Thomas Skoglund/
 Stefan Söderberg
2. Kenneth Elving/Roger Nilsson
3. Lars Starck/Ulf Martinsson

HÖSTFLAGGAN 
– Björns Invitation
1. Lars Starck
2. Göran Monié
3. Olle Blidholm

LJUSTERÖ GK – 

Tävlings-  
2017
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 En ny generation juniorer drillas av Björn.

➤
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B EKONOMI-
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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

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

Tack
för en härlig säsong 2017 

Välkommen tillbaka 2018!


