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Säsongen 2015
–mycket av ALLT
Svinfritt tack var mycket jobb, röjning och breddning av banan, greener och fairways
har varit på topp, utsträckta händer, nya teemattor, 30 000 korta peggar, greenfeerekord,
maskinteknisk finess som ger mindre jobb och jämnare greenkvalitet, datorbyte efter åska,
kanelbullar som sticker ut, bra samarbete med Vallentuna, rivstart för Björn, kommande
golfresor, massor av tävlingsresultat, utklassning i Norrortsligan, framgångar i seriespelet
och en hel del till. Ja, det är vad du hittar i detta nummer av ÖgolfBladet.

ORDFÖRANDE HAR ORDET – ORDSPRÅKSBOKEN

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Bästa

Mer än någonsin,
men
ändå

Golfare

… nåja

Innevarande säsong har inneburit en blandning mellan nytt
och gammalt. Ny utrustning – gamla slag. Med andra ord många
bollar i skogen. Vartefter jag slagit iväg bollen har jag fått trösta
mig med ett och annat gammalt ordspråk i ny tappning, till
exempel nedanstående:
Alla goda ting är tre – ”Alla grodor görs på tee”
Borta bra men hemma bäst – ”Borta bra men fairway bäst” efter ännu en outboll på 2:an
Bättre en fågel i handen än tio i skogen – ”Bättre en boll på fairway än 10 i skogen”
Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge – ”Den som väntar på något vått
väntar aldrig för länge”
Det viktigaste är inte att vinna utan att kämpa väl – men någon gång vore kul …
En olycka kommer sällan ensam – ”En trippelbogey kommer sällan ensam”
Friskt vågat hälften vunnet – ”Friskt vågat slag försvunnet”
Gå inte över ån efter vatten – ”Slå inte över ån för katten”
I de lugnaste vatten går de största fiskarna – ”I de lugnaste vatten går de flesta bollarna”
Kasta inte pärlor för svin – efter en Pro-V1:a över elstängslet
Lite ljuga pryder tal – efter att tjuvlyssnat i restaurangen efter rundan
Man kan inte lära gamla hundar sitta – ”Man kan inte lära gamla gubbar sikta”
Osvuret är bäst – ”Ospelat är bäst”
Skam den som ger sig – När man trots allt åter står på 1:a tee
Skillnaden mellan män och pojkar är priset på leksakerna – ”… är priset på golfutrustningen”
Som man bäddar får man ligga – ”Som man slår får man ligga”
Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten – ”Sälj inte klubborna. Man kan aldrig veta”
Tala inte med en dåre om en sten om du inte vill ha den i huvudet – ”Tala inte med en
golfare om ett slag om du inte vill ha det i huvudet”
Även en blind höna kan finna ett korn – ”Även en usel golfare kan finna en green”
Var dag har nog av sin egen plåga – ska bli skönt att låta klubborna vila över vintern
Jag vill avsluta med att framföra ett varmt tack till Christina Bergman och Arne Olson
för deras under många år hängivna arbete för klubbens och medlemmarnas bästa. Nu har
de beslutat att kliva av styrelsearbetet. Jag vill önska er all lycka och njutning med er framtida heltidssatsning på PRO-Touren. Ha en skön vintersäsong!
Eder ordförande Ulf
Ulf Sjögren | ulf@projektide.se

färre

Ännu en säsong lider mot sitt slut. Vid en
återblick över årets tävlingssäsong kan vi
konstatera att den försvann lika snabbt som
den kom. I våras tycktes vi ha massor av tid
och många tävlingar framför oss och nu
återstår endast ett fåtal. Nå, hur blev det då?
VI HOPPAS PÅ HÖSTEN
Samarbetet med Vallentuna GK och Tjust
GK skulle ge oss möjlighet att tävla på flera
banor och träffa nya golfvänner. Tyvärr har
det endast utnyttjats av ett fåtal. På vår egen
gemensamma tävling ”Vårslaget” kom endast tre tävlande från Tjusta GK. Vi hoppas
att några fler hittar hit till höstens gemensamma tävling ”Höstflaggan”. Vi tackar
Björn Deilert som tillsammans med Cobra
sponsrade ”Vårslaget”.
Vår populära tävling Hyreshuset/
Trägårdsexperten genomfördes i år som
singeltävling i en Dam- och en Herr-klass.
Ett speciellt tack till Thomas Jansson som
efter bröllopsnatten tog sig tid att förrätta
prisutdelning från sitt rikliga prisbord.
VÄLGÖRANDE GOLFARE
En nyhet för året var våra fredagstävlingar
över 9 alternativt 18 hål. Fyra fredagar
under juni–juli tävlade ett 80-tal medlemmar och hela tävlingsavgiften på 2 750 kr
har skänkts till Barncancerfonden. Möjligheten att välja mellan att spela 9 eller 18 hål
uppskattades av många, så allt talar för att
dessa tävlingar återkommer nästa år.

Boka in lördagen den 24 oktober kl. 11.00. Kom till klubbhuset på Ljusterö. Då är det dags för
årets ordinarie Höstmöte. Som vanligt bjuder vi förstås på fika med tilltugg.
DAGORDNING

Kallelse till

Höstmöte

Vä
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m

en
!

i Ljusterö Golfklubb
Lördag 24 okt
kl. 11.00
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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

➤

Tävlingsresultat
LJUSTERÖ GK –

➤ Vår välgörenhetstävling Röda Korset

inbringade i år 3 200 kr och tillsammans
med den skatteåterbäring vi fick från förra
året har vi skänkt 4 300 kr.
GREENSÄKER GREENKEEPER
Semestertävlingarna i juli hade i år minskats
till två tävlingar, varav ”Semesterslutet” har
övergått till att bli ett ”KM i puttning”.
Puttningstävlingen går till på så sätt att
man startar på första green och puttar
från angiven plats med så få puttar som
möjligt. Därefter fortsätter man till hål
2 osv. En 9-hålsrunda tar bara cirka
en timme och alla, oavsett handicap,
kan delta eftersom man spelar utan
hcp. Årets tävling var den andra i
ordningen och segrare efter särspel
på green 9 blev vår greenkeeper
Janne Eriksson.
HÅRT BAKOM TÄTEN I KM
Glädjande nog kunde damerna för
första gången på flera år genomföra
ett ”Dam-KM”. Elva damer hade
anmält sig och förväntningarna
var stora på vem som skulle ta hem
segern efter flera års uppehåll. Nu blev
kampen om förstaplatsen inte så hård
eftersom Sara Wilsenius stod i en klass
för sig. Kampen om andra plats blev desto
hårdare mellan Elisabeth Munck och Ingrid
Jägre. Båda slutade på samma resultat.
Elisabeth blev 2:a med bättre score på de
sista nio hålen.
Att segern i herrarnas KM skulle gå till
Janne Björnsson var knappas någon
högoddsare men frågan var
vem som skulle komma 2:a.
Även här kom August
Jörding och Rolf Ekholm in
med samma resultat, med
August som 2:a med en
bättre score på de sista
18 hålen.
FLER OCH FÄRRE
Vi har i år haft fler tävlingar än någonsin,
men tyvärr färre tävlande i varje tävling.
Vi ber om era synpunkter på varför ni inte
vill vara med och tävla längre. Kan det vara
så enkelt att ni saknar möjligheten att
anmäla er på en lista på klubben? Vilka
tävlingar skulle ni vilja att vi arrangerade?
Alla era synpunkter är värdefulla för att vi
ska kunna skapa ett tävlingsprogram som
tilltalar så många som möjligt. Tänk på att

Ö-STARTEN
1. Peter Jacobson, Göran Nordwall,
Sören Larsson, Ola Ljungberg
2. Siv Huber, Göran Lundgren,
Ove Karlsson, Lena Hartog
3. Olle Blidholm, Kari Kantola,
Christina Bergman, Annelie Starck
VÅRSLAGET HCP 0-17,9
1. Birger Hammar Jr
2. Carl Malm
3. Ulf Palin
VÅRSLAGET HCP 18,0-36,0
1. Siv Huber
2. Elizabeth Munck
3. Jan Gedeborg
BOSSE 18 HÅL
1. Carl Malm
2. Göran Lundgren
3. Ulf Palin
BOSSE 9 HÅL
1. Ove Land
2. Carl Sandström
3. Christina Larsson

2015

RAKEL 18 HÅL
1. Kjell Brottman
2. Elizabeth Munck
3. Lars-Gunnar Tannerfors
RAKEL 9 HÅL
1. Viveka Swedenborg
2. Lars Starck
3. Ewa Sandström
SEMESTERSTARTEN
1. Thomas Skoglund
2. Christer Freander
3. Lars Crampelle

RÖDA KORSET
1. Christina Larsson/ Christer Freander
2. Janne Eriksson/ Inger Lagerlöf
3. Annika Wallin/ Kjell Hedman
LAIDIES INVITATION
1. Ingrid Jägre/Emma Roborgh
2. Christina Bergman/Siv Fahlén
3. Viveka Swedenborg/Ingegerd Lauré
SOMMARFESTEN
1. Claes Borgström, Lars Landemar,
Björn Deilert, Christina Larsson
2. Anita Axelsson-Holm, Bo Holm,
Robert Westin, Lars Ellsäter
3. Kerstin Vestin, Eva Deilert,
Axel Romander Bergman, Maud Höjer

DAMSTARTEN
1. Britt Rådström, Christina Larsson,
Yvonne Larsson, Ewa Sandström
2. Anita Nilsson, Elizabeth Munck,
Sibylle Wenne, Karin Gustafsson
3. Monica Land, Judit Nörgren Müller, KRISTINA 18 HÅL
Annika Wallin, Viveka Swedenborg 1. Kjell Brottman
2. Elizabeth Munck
ESKIL 18 HÅL
3. Lars Starck
1. Jan Gedeborg
KRISTINA 9 HÅL
2. Carl Malm
1. Inger Lagerlöf
3. Thomas Skoglund
2. Bo Orre
ESKIL 9 HÅL
3. Ove Land
1. Lars Starck
SEMESTERSLUTET – KM I PUTTNING
2. Sören Andersson
1. Janne Eriksson
3. Carl Sandström
1. Carl Sandström
HYRESHUSET
3. Ulf Sjögren
– TRÄDGÅRDSEXPERTEN
KM DAMER
Damer
1. Sara Wilsenius
1. Helena Skoglund
2. Elizabeth Munck
2. Siv Huber
3. Ingrid Jägre
3. Elizabeth Munck
KM HERRAR
Herrar
1. Jan Björnsson
1. Håkan Österman
2. August Jörding
2. Göran Lundgren
3. Rolf Ekholm
3. Gunnar Bodeklev
GÖKOTTAN
1. Karl-Henrik Hultman/Jan Gedeborg
2. Christina Larsson/Christer Freander
3. Lars Starck/ Göran Lundgren

KM 45
1. Birger Hammar Jr
2. Pål Ekberg
3. Jan Lindkvist

TRÄKLUBBAN
1. Axel Romander Bergman
2. August Jörding
3. Bengt Eriksson

KM 55
1. Rolf Ekholm
2. Göran Lundgren
3. Johnny Wijk
KM 65
1. Jan Björnsson
2. Peter de Wahl
3. Lars Starck
KM 75
1. Kjell Hedman
2. Arne Olson
3. Göran Nordwall

tävlingar också ger oss möjlighet att träffa
andra klubbmedlemmar som vi annars inte
spelar med. Ett utmärkt tillfälle att knyta
nya kontakter.
Skicka er synpunkter till undertecknad
eller lämna in era förslag till receptionen
och märk det med mitt namn. Tack på
förhand.
Tävlingskommittén, Jan Ericsson
jan.ericsson@kranglan.se

DAMSLAGET
1. Gerly Leijon
2. Ingrid Jägre
3. Lena Holmgren
TVÅ GENERATIONER
Junior/Senior
1. August Jörding/Jan Björnsson
2. Viveka Swedenborg/ Adam Josefson
3. Nils-Henrik Wahlgren/ Andreas Wahlgren
Senior/Senior
1. Ove Land/Hans Land
2. Jan Ericsson/Anders Eriksson
3. Björn-Åke Wilsenius/Carl Malm

Resultat från Norrortsligan
hittar du under Juniorer.
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BANAN – RAPPORT FRÅN GÖRAN

Inte ett svin
så långt

ögat kan nå

VIDSVINEN
Staketet har hittills gjort sitt jobb, hoppas att det håller i sig!
Vi sliter en hel del med att hålla rent under och vid sidan om
trådarna så att ”spänningen ligger på topp”. Det känns helt klart
som det är värt det merjobbet!
RÖJNING O SÅN´T
Vi planerar för en rejäl röjning och föryngring av skogspartierna i
och omkring banan då dessa börjar bli alltför täta och överåriga.
Avsikten var att få till det i början av augusti, men regnet och
blötan gjorde att vi fick ställa in. Nya tag i början av februari nästa
år, då vi hoppas på tjäle.
Lite breddning av banan har gjorts igen, denna gång framför
allt på högersidan av hål 2 strax innan första dammen, samt
högersidan av hål 13. Här har vi förstått att en hel del blivit av
med sina utslag.
KLIPPYTORNA
Många tycker nog att julivädret var lite väl kallt och blött. En
fördel var emellertid att vi har haft en ovanligt grön bana att spela
på under hela säsongen. Såväl greener som fairways har varit på
4

topp. Några få har klagat på att det har varit svårare än vanligt att
hitta bollarna i ruffen dock, trots att vi klippt dubbelt så ofta under
juli som under de senaste två säsongerna.
BANPERSONAL
Greenkeeper Janne Eriksson har med hjälp av Lasse Starck, samt
under sommaren även William Jörding, Oscar Gummesson och
Wiktor Holmberg, bemästrat banan och dess skötsel. Även Janne
Björnsson har räckt oss en hand när så behövts, vilket har varit
ganska ofta faktiskt.
DIVERSE – MATTOR, PEGGAR, REKORD
Nästan samtliga slagmattor på teerna har bytts ut under säsongen.
De små korta ”steptees” är populära. 30 000 små peggar har gått åt
under säsongen! Säga vad man vill om julivädret, men greenfee
rekord blev det under juli, vår viktigaste månad! Till och med
bättre än tidigare rekorden 2014 och 2013!

➤

➤

GREENERNA – EN MASKINTEKNISK FINESS
Vi har sökt ett tag efter något som kallas ”groomeraggregat”
passande till våra inte helt nya greenklippare.
Nu är de här!
För att ta bort
ligg-gräs på
greenerna (så att det
blir mer plats för
upprättstående
gräs), har vi hittills
vertikalskurit
greenerna ungefär
var 14:e dag. Dels
har detta arbete
inneburit en
ordentlig kraftsamling varje gång då fyra
man behövs för att det ska gå snabbt och
smidigt med minimal störning av golfspelet. Dels har det även inneburit att
greenerna varierat en del, främst i
utseende, beroende på hur länge sedan det
var som de senast blev vertikalskurna.
Med groomeraggregat monterade på
ett greenklipparaggregat kan nu en lätt
vertikalskärning ske i ”förbifarten”
samtidigt med greenklippning så fort vi
tycker att det behövs, troligen cirka två gånger i
veckan. Dock behöver greenytan vara relativt torr för
ett bra resultat.
Ett nytt verktyg har vi oavsett, vilket vi hoppas ska
innebära dels mindre stress för banpersonalen, dels
en ännu jämnare greenkvalitet.
RECEPTIONEN
Peter, Johanna och undertecknad har i år även haft
god hjälp av Marcus Wilsenius under sommaren.
Den 10:e juli slog åskan ner igen, vilket gjorde att vi nu på nytt
har en toppmodern dator. Denna är nu laddad med Windows 10,
tack för kaffet! I min värld är nu allt annorlunda utan någon nytta
alls – börjar bli gammal antagligen!
SERVERINGEN
I serveringen har Malin haft huvudansvaret under sommaren. Ewa
Sandström, Gunilla Köhl, Sara Wilsenius, Linnea Johnson, Emma
Johansson, Towe Kohala och Camilla Bengtsson har också sett till
att servicen har fungerat. Hemgravad lax, hemgjord pyttipanna,
hemlagade köttbullar, kycklingsallad samt som vanligt de hem
bakade kanelbullarna är väl det utbud som har stuckit ut.
SAMARBETET MED VALLENTUNA GK
Inför säsongen introducerade vi ett samarbete med Vallentuna GK,
vilket innebar att Ljusterös fullvärdiga medlemmar spelar fritt på
Vallentuna under vardagar och vice versa. Vi avtalade även om en
begränsning om max 6 bollar (24 spelare) per vecka. En begränsning som dock inte har behövt utnyttjas från någotdera hållet.
Hittills har 62 golfronder av Ljusterömedlemmar registrerats på

Någon missade kurvan en natt och gjorde en U-sväng på 11:ans
green. Samtidigt försvann en matta från övre utslagsramperna.
För vissa svin räcker tydligen inte spänningen i staketet.

Vallentuna och vi har haft 83 Vallentunabesök.
Slutsatsen bör väl vara att samarbetet har varit lyckosamt. Möjligheten
finns och har utnyttjats.
Dock kan vi konstatera att vi är
ganska hemkära, vilket väl också är
positivt. Vi planerar för att detta
samarbete fortsätter även
nästa år.
PRO-BJÖRN
Vår nye Pro för säsongen,
Björn Deilert, fick en
rivstart på säsongen med
55 medlemmar som gick
kom-igång-kurser mellan
den 16:e maj och den 28:e
juni. Sedan blev Björns
säsong precis så intensiv
som vi hoppades. Jag har
förstått att Björn har varit mycket populär och uppskattad, och han
har mycket kvar att lära ut. Vi siktar på en fortsättning kommande
säsong! Mer om Björns första år på Ljusterö på annan plats här i
ÖgolfBladet.
MEDDELA ÄNDRAD
E-POSTADRESS!
Som vanligt när vi då och då
skickar ut Ö-golfmejl, studsar
en hel del tillbaka på grund av
felaktiga mejladresser. Kom
ihåg att uppdatera ändringar.
Det gäller även om du byter
mobilnummer eller gatuadress, såklart!
Tack för en härlig säsong med många fina möten!
Vi ses på höstmötet 24 oktober!

Göran Glanzmann | receptionen@ljusterogolf.se
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Bästa
säsongen hittills!
SERIESPELET H55

H55-laget –

LEKFULLA HÅRDINGAR
Det har gått riktigt bra för H55-laget denna säsong. Förra
säsongen blev vi i matchserien nerflyttade till div 4, men i år
lyckades vi i hård kamp med Österåker och Arninge vinna
divisionen och blir uppflyttade till div 3. En kul framgång.
TRÖG START MEN KOM I SLAG
I slagspelsserien avancerade vi till div 2 förra året. Skillnaden när
man kommer högre upp i systemet är att det handlar om att möta
de större klubbarnas förstalag i respektive åldersklass. Det var
riktigt tufft motstånd helt enkelt.
Före sommaren gick spelet inte så bra och vi hade problem att få
ihop lag. Vi låg näst sist av 12 lag. På hösten gjorde vi en ordentlig
upphämtning. I finalen på Österåker var vi faktiskt delad 1:a efter
starkt spel av Janne B, Lunken och Rolf E. Det innebar att vi
klättrade till en 8:e plats och är på säker mark för nästa säsong i
tuffa div 2. Ett bra resultat 2015 helt enkelt.
BRA TILLSKOTT
Vi fick fin förstärkning av vår nya pro Björn Deilert och av Rolf
Ekholm. Vi andra gamla trotjänare som regelbundet deltog i laget
var Janne Björnsson, Bengt ”Figge” Eriksson, Göran ”Lunken”
Lundgren, Peter de Wahl, Ulf Palin och Johnny Wijk.
LJUSTERÖ MATCHCUP

Kontaktsport
Matchcupen denna säsong har fungerat utmärkt. Cupen är ju en
säsongstävling som bygger på att alla deltagare tar ansvar för att
kontakta varandra och genomföra matcherna inom utsatt tid. Det
har fungerat bättre än någonsin i år! I skrivandets stund har just
semifinalerna spelats mellan Thomas Skoglund och August Görding,
samt Axel Romander-Bergman och Jan Geideborg. Thomas och
Axel vann sina matcher och möts nu i finalen. En av dem kommer
alltså få ståta med sitt namn på en i mässingsskylt på den vackra
vinnartavlan i klubbhuset.

FÖRDEL FRÅN GUL?
I år fick de spelare som har rätt spela från röd tee välja mellan gul
och röd tee. Så gör vi kommande år också. En reflektion är att förra
säsongen, då alla var tvingade att spela från gul tee, var det tre
damer framme i kvartsfinalerna och två i semi. I år, då de fick spela
från röd tee var det sämre med antal damer i slutomgångarna. Det
kan självfallet vara en tillfällighet, men något att tänka på för er
som spelar från röd. När man får många fler slag från gul tee kan
det var en fördel att välja det just i matchspel.
I år deltog 27 spelare. Jag hoppas att ännu fler vill delta 2016.
Alla kan delta i det roliga matchspelet oavsett kön, ålder och
spelstyrka!
Vi ses!
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se
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Arne och Christina tackar för sig.

Tack för oss!

Efter ett antal år, 21 för Christina och 12 för Arne, har vi nu
beslutat att lämna styrelsearbetet för att ge plats för yngre för
mågor. Vi gör det med ett visst mått av vemod. Ljusterö golfklubb
har varit (och är), en källa för rekreation och nöje. Vi har gjort
många nya bekantskaper och träffat många trevliga människor.
Vår förhoppning är att vi kan fortsätta med golf ytterligare några
år för vårt höga nöjes skull.
Vi vill framföra vårt varmaste TACK till alla er, i styrelser och
bland medlemmar, som har stöttat oss i vårt arbete med damer och
tävlingar. Naturligtvis kommer vi att ställa oss till förfogande för
tillfälliga uppgifter om så påkallas.
Tack och hej, vi ses på banan!
Christina Bergman & Arne Olson

Golfresa till Portugal
7–14 mars 2016

Gillar du golf och god mat? Följ med till Quinta da Marinha!
Hotel Quinta da Marinha är en lyxig semesteranläggning i
kuststaden Cascais, 35 minuter från Lissabon och med en
18-håls golfbana med utsikt över Atlanten. Vi bor på hotellets
Golf Villas, där fyra personer delar en lägenhet. Vi har tillgång
till pooler, restauranger, bar med livemusik, spa, fitnesscenter
med mera.
Pris: 9.985:Enkelrumstilägg tillkommer.
Anmälningsavgift: 2000:betalas till Tours & Travel

INFORMATION OCH ANMÄLAN:
Björn Deilert, 0709-41 44 70, bdeilert@live.se
Jan Svanstedt, Tours & Travel, 08-31 19 00, jan@tourstravel.se

H65

H65 citat:

Tävlingar
är kul

H65 – INTERNA SERIER
Nu närmar sig slutet på säsongen 2015 som har varit fin vad
beträffar vädret. Torsdagarna under maj och juni samt augusti
och september har oftast bjudit på soligt och fint väder. Golfen
har dock varierat i kvalitet som sig bör.
Vi gubbar har spelat 16 tävlingar som i år varierats mellan gul
tee och röd tee. Varje runda har avslutats med prisutdelning och
en bit mat eller en öl under trevliga former. Segrarna i respektive
serietävling är ännu inte korade då detta skrivs. Fina resultat har
presterats av Gunnar, Kjell, Björn-Åke och Rolf.
Totalt har cirka 40 ”goa gubbar” deltagit. Jag hoppas att få se
ännu fler under nästa säsong.
Att omnämnas speciellt; ett outstanding resultat på 62 slag
(45 p). En trollkonst utförd av klubbens TL Jan Ericsson. Grattis!!
H65 – EXTERNA TÄVLINGAR
H65 har även i år tävlat i två seriespel, arrangerade av SGDF, mot
andra Stockholmsklubbar.
H65-Matchspelet har varit bäst. Där snubblade vi på mållinjen
och förlorade seriesegern på en ynka poäng.
I H65-slagserien presterade vi okej med en placering i mitten av
12 lag. Så vi satsar på ett fantastiskt lyft nästa år. Tack alla kämpar
som ställt upp för Ljusterö GK, ingen nämnd och ingen glömd.
Vi avslutar H65-säsongen den 24 september med en traditionsenlig Gulaschsoppa och prisutdelning.
VÅR BANA
Något som förhöjt säsongen 2015 har varit vår fina bana (vilka
greener!), tack Janne, Lasse, Göran och alla andra som fixat det
hela. Med sikte på 2016.
Vid pennan
Christer Freander
christer.freander@telia.com

DAMERNA

Tack alla
för en underbar tid!
I sommar har deltagandet på tävlingar varit lågt! Svårt att säga
varför. Däremot har mellan 20 och 30 damer kommit på tisdagarna, det har varit mycket stimulerande tycker jag.
Jag tror att en förnyelse blir bra nu. Själv kommer jag att ställa
upp på så mycket som möjligt. 21 år i styrelsen är en lång tid. Det
har varit både berikande och kul, framför allt att få lära känna så
många trevliga damer! Men nu får någon annan ta över. Vi ses
nästa sommar på banan!
Christina
christinabergman@comhem.se

JUNIORERNA

Bucklan tillbaka
på Ljusterö

Så var ännu en juniorsäsong till ända. Säsongen har rullat på
ungefär som vanligt med träningar och tävlingar. Träningarna
med vår nya Pro Björn, var mycket uppskattade. Däremot blev vårt
årliga läger, då vi brukar åka till en annan klubb för att spela golf
och umgås, dessvärre inte av i år. Det var helt enkelt för få deltagare. Vi får ta nya tag nästa säsong.
Det som sticker ut lite extra är Norrortsligan. Vi har några nya
juniorer som spelade strålande och de bidrog starkt till att vi vann
stort över de andra klubbarna. Det betyder att vi åter har bucklan
på klubben på Ljusterö!
RESULTAT FRÅN NORRORTSLIGAN 2015
FLICKOR
1. Vera Hutchinson-Kay, Täby - 64
2. Emma Forsgren, Ljusterö - 66
3. Sara Wilsenius, Ljusterö - 74
4. Sandra Andersson, Österåkers - 77
5. Lisa Sevenius, Österåkers - 77
6. Katarina Piir, Ljusterö - 77
7. Maja Hesselberg, Waxholms - 80
8. Julina Moquist, Waxholms - 82

POJKAR 1
1. August Jörding, Ljusterö - 66
2. Oskar Sevenius, Åkersberga - 68
3. Kalle Westroth, Åkersberga - 70
4. Mattias Sellin, Täby - 71
5. Axel Hesselberg, Waxholms - 71
6. Jesper von Reedtz, Täby - 75
7. Carl Dellner, Ljusterö - 76
8. Patrik Jeverin, Åkersberga - 76

POJKAR 2
1. Alexander Granqvist, Ljusterö - 68
2. Adam Rylander, Österåkers - 69
3. Emil Forsgren, Ljusterö - 76
4. Theo Ahlström, Täby - 76
5. Kim Larsson, Täby - 77
6. Patryk Johansson Knautz, Täby - 77
7. Niclas Gamdal, Österåkers - 78
8. Ruben Lamberg, Åkersberga - 79

Tack alla juniorer och

föräldrar för denna sommar.
Vi ses 2016!

Mona Uddheden. Juniorerna Ljusterö GK
mona.uddheden@telia.com
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Några ord om hösten 2015 och vintern 2016
Säsongen startade i raketfart
med en massa kom-igång-kurser
som Göran hade lagt upp, med
ett 60-tal elever i olika grupper.
Säsongen fortsatte med juniorkurser och privatlektioner. Från
veckan före midsommar till den
10 augusti har jag haft väldigt
mycket att göra och arbetat med
er golfare sex dagar i veckan,
med endast måndagar ledigt.
Efter den 10 augusti har jag
jobbat fredagar, lördagar och
söndagar.
TRE VINTERRESOR
Under vintern 2015–2016 har jag planerat
in tre resor med klubben.
Sydafrika 21 oktober–2 november
Florida, Tampa 16–27 februari
Portugal, Quinta de Marinha 7–14 mars
Resan till Sydafrika är bokad och klar.
Vi blir tolv personer som åker. Resan till
Florida släpper vi nu och redan har åtta
golfare anmält att de vill åka med. Vi har
åtta platser kvar. Principen först till kvarn
gäller. Resan till Portugal släpper vi också
nu och där har jag fyra personer som har

anmält att de vill åka med. Vi har tolv
platser kvar till Portugal. Först till kvarn
gäller här också.
Om ni har fler förslag till nya resmål så
hör gärna av er.
INOMHUSTRÄNING
Under vintersäsongen 2015–2016 är min
tanke att försöka ordna med golfträning i
Haninge Golfhall ett antal söndagar. Vi
återkommer med priser och datum senare.
Du kan även boka privatlektioner med mig
direkt under vintern. Kontakta mig på
mobil eller mejl.
Om du har andra frågor eller behöver
hjälp med din utrustning hör gärna av dig.
Du kan köpa golfutrustning och tillbehör
hela vintern.
Stort tack till
alla medlemmar
och personal på
Ljusterö GK för
säsongen 2015.
Jag ser fram emot
en ny fantastik
säsong 2016!
Vi ses och hörs!
Björn Deilert | bdeilert@live.se
0709-41 44 70

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, Fax: 542 481 04, E-post: receptionen@ljusterogolf.se
www.ljusterogolf.se
Ljusterö Golfklubb, Box 65, 184 03 Ljusterö

Golfresa till Tampa Bay
16–28 februari 2016
Följ med på en härlig golfupplevelse i
Tampa Bay på Floridas västkust. Vi bor
på Rocky Point Island, nära Clearwater
Beach och Tampas city, och vi har
gångavstånd till populära reggaerestaurangen Bahama Brezze. Självklart kan du
se NHL-hockey med Tampa Bay
Lightning.
Vi bor på Suite Hotel Tampa med
fräscha sviter vid vattnet. Fyra personer
delar på 102 kvm. Mot tillägg kan två
personer bo i en svit på 58 kvm. Se mer på
www.chasehoteltampa.com
Vi spelar golf på Heritage Harbor,
Eagles Forest, Lakes och Heritage Isles.
Pris: 18 975:Tillägg för boende två personer i egen
svit: 2 975:- p.p.
Enkelrumstillägg: 2 745:Anmälningsavgift 3 000:- betalas till
Tours & Travel omgående.
INFORMATION OCH ANMÄLAN:
Björn Deilert, 0709-41 44 70,
bdeilert@live.se
Jan Svanstedt, Tours & Travel,
08-31 19 00, jan@tourstravel.se

