
ÖgolfBladet
HÖSTEN 2018

Extra krut på greenerna. Långa slag med mycket rull. Tack för 
visad hänsyn. Hela krattan i bunkern tack. Bekantingar i 
receptionen. En hel del knådning. Pro-Björn fortsätter. Het 
tävlingssommar med seriepremiär för damerna. Fantastiskt 
många fantastiska juniorer. Hemsida för nyfikna. Jingel i 
Skärgårdsradion. Pubafton med konkurrens. Lyckad Golfens 

dag. Seniorerna har det toppen. Fina framgångar i serien. 
Klubben har förköpsrätt av banan. 

F Ä R D R I K T N I N G  P Å  H Ö S T M Ö T E T .  S E S  D Å ! 

Kallelse till

Höstmöte
i Ljusterö Golfklubb 

Lördag 27 okt   
kl. 12.00

Härligt men torrt 
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Denna sommar kommer vi att 
minnas, kan uttryckas som en 
melodislinga – ”maj, juni, juli, 
augusti”. Alla har fått sitt. 
Mycket sol, varmt, långa slag 
med mycket rull. Helt under-
bart. Det gamla vanliga har 
dock funnits kvar, fel på 
 klubborna, konstig boll, osv…

BRA JOBBAT
Vi har behövt spela tävlingar med lägesför
bättring då det gröna gräset har lyst med 
sin frånvaro i det medelhavslika klimatet. 
Nivåerna i alla vattendammar har sjunkit 
oroväckande och vatten är vår stora brist
vara. På ett mycket skickligt sätt har våra 
greenkeepers lyckas att få vattnet att räcka 
till toppengreener.
 Jag vill tacka Johanna och Jannes gäng 
med flera för en fantastisk insats för oss 
alla, trots en turbulent start då Göran 
 behövde ta en paus.

ATT KÖPA ELLER INTE KÖPA,  
DET ÄR FRÅGAN
Under denna period har också aktiviteten 
ökat för en försäljning av Ljusterö Golf AB. 
Vi i styrelsen har arbetat med en förbere
delse för att kunna ta ställning till om klub
ben har möjlighet och vilja att kliva in som 
ägare av anläggningen i egen regi.
 När och om det annonseras en köpare 
har klubben förköpsrätt och vi behöver ta 
ställning till att köpa eller att avstå.

TUDELAT BESLUT
Detta beslut kan delas upp i två delar. Det 
behövs kapital för köpet och hur ska driften 
skötas. 
 Driften är en knepig del att lösa då vi har 
insett att den inte trovärdigt kan skötas på 
ideell basis. Vi har därför jobbat med flera 
alternativ på upplägg.

En fantastisk
      sommar

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Christer funderar listigt på säsongen och på 
framtidsplanerna.

➤

Tillsammans med Golfförbundet har vi 
kommit fram till en rekommendation i 
ägarfrågan. På Höstmötet kommer vi att 
presentera ett förslag på färdriktning och 
form, som vi behöver bifall på från dig  
som är medlem.
 Speciellt viktigt är att klubben har en 
kontrollerande ställning. Målet måste vara 
att ha en bana i god kondition och att vi 
även behåller och stärker vår klubbkänsla.

Under säsongen 2018 kommer 
vi att ha genomfört 27 tävling-
ar varav 23 redan har avgjorts 
innan ÖgolfBladets presstopp 
den 14 september. 
      I genomsnitt har vi har vi 
haft cirka 30 deltagare per 
tävling. I detta har vi inte 
räknat med Seriespelet D60, 
H60 och H70, H60 (torsdagar), 
Tisdagsgolf, Onsdagsgolf, 
7-köret, Solheim Cup och 
Ryder Cup eftersom de ligger 
utanför den ordinarie tävlings-
verksamheten. 

Vi har haft åtta Fredagstävlingar, lika 
 populära som tidigare och möjligen med 
något fler deltagare i 18hålsklassen detta 
år. Kanske kan vi klämma in en till, vi får  
se hur det går.
 Tävlingen ”Men´s Invitation” utgick i år 
på grund av få anmälda (2), så vi får ta oss 
en funderare på vad vi hittar på istället. 

NYA MEDLEMMAR, NYA REGLER, 
NYTT HCP-SYSTEM
Tävlingskommittén (TK) fortsätter sitt 
 arbete som tidigare under nästa säsong, 
men vi har också lite omsättning på med
lemmar. Nästa år kommer en uppdatering 
av golfreglerna och 2020 ett nytt globalt 
handicapsystem. TK kommer naturligtvis 
att genomgå erforderlig utbildning.
 Jag vill passa på att tacka Jan Ericsson för 
mycket värdefull och bra insats i tävlings
verksamheten, först som tävlings ledare, 
 sedan som ordförande i TK, senare igen 
som tävlingsledare samt ekonomi ansvarig 
för tävlingsverksamheten. 

TÄVLINGSKOMMITTÉN

 Lika 
populärt som  
              alltid

Med hopp om en fortsatt fin höstgolf och 
att många av oss sköter sin vinterträning 
 inför en ny fantastisk säsong 2019.

 
Christer Freander

Ordförande

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

Vi ses 
den 27 oktober
på höstmötet

Det är viktigt att
du kommer!
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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 budget för det  
  kommande verksamhets- och  
  räkenskapsåret.

 12. Behandling av styrelsens förslag och   
  i rätt tid inkomna motioner.

  – Köp av Ljusterö Golf AB, förslag på  
  inriktning.

 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
B O K A  I N

Lördagen den 27 oktober kl. 12.00  
och kom till klubbhuset på Ljusterö. 

Som vanligt bjuder vi på fika 
med tilltugg.

DAGORDNING

Kallelse till
Höstmötei Ljusterö Golfklubb 

Lördag 27 okt   kl. 12.00

Välkommen!

till val av styrelsemedlemmar på
Höstmötet 2018

Christer Freander – omval ett år som ordförande
Val av styrelseledamöter två år:

Val av revisorer för ett år:

Lena Hartog, omval
Elisabeth Karlström, omval

Val av revisorssuppleant för ett år:

Barbro Bodeklev

Valberedning

Karin Wannberg Åstmark
Gunnar Bodeklev

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

Göran Henriksson, omval
Ulf Palin, omval
Christer Sjöberg, nyval

Ledamöter ett år kvar:

Birgitta Andersson
Judit Nörgren Müller
Lars Johansson

Val av suppleanter för ett år:

Sibylle Wenne, omval
Eva Sandström, omval
Rolf Pettersson, omval

Jag vill också hälsa Anders Målqvist, Claes 
Timrén, Annika Rydberg samt Anders 
 Melander välkomna i Tävlingskommittén, 
medan Göran Hartog tyvärr har tvingats 
tacka nej till nästa säsong på grund av tids
brist. Vi tackar Göran för hans insatser 
 under 2018 och hoppas att han kan komma 
igen framöver. Han har dock lovat att stötta 
ifall det krisar.

DET GÅR RUNT
Jag har också nöjet att presentera Lena 
Holmgren som tar över ekonomiansvaret i 
TK fr.o.m. 2019. TK kommer under 2018 
att ha omsatt cirka 42 000 kronor varav vi 
använder cirka 75 procent till tävlingspris
er. Resten går till drift, en TK Golf med 
lunch samt anmälningsavgifter för lagen i 
seriespelet H60, H70 samt D60. Tävlings
kommitténs verksamhet går runt med egna 
medel.

FUNKTIONÄRER I 
TÄVLINGSKOMMITTÉN 2019

Ulf Palin – ordförande, TL, funktionär
Lena Holmgren – TL, funktionär, ekonomi
Lars Johansson – TL, funktionär
Lars Starck – TL, funktionär
Judit Nörgren Müller – TL, funktionär
Christer Sjöberg – TL, funktionär
Lena Hartog – TL, funktionär
Anders Målqvist – TL, funktionär
Claes Timrén – TL, funktionär
Annika Rydberg – TL, funktionär, 
   lagledare D60
Anders Melander – TL, funktionär
Janne Eriksson – funktionär
Bengt Vallin – funktionär
Johnny Wijk ¬– lagledare H60
Christer Freander – lagledare H70

Forts fr sid 5 ➤
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RAPPORT FRÅN BANÄGAREN

Varmt och torrt
     men fina greener

Banchef Janne Eriksson-alltid på språng

BUNKERKRATTOR
Personalen på banan har önskemål om att ni lägger hela krattan i bunkern, detta gäller 
fortfarande! Orsaken är förutsättningarna för skötseln av banan. Det blir betydligt lättare 
att klippa om personalen inte först behöver hoppa av klipparen och lägga krattan tillrätta.

BANPERSONAL
Vår fantastiska banchef Janne Eriksson har även i år gjort ett otroligt jobb på banan,  
med många arbetstimmar som insats. Tillsammans med Oscar Gummesson, Lasse Starck, 
Janne Björnsson, och våra nytillskott Axel Romander Bergman, Fabian Fallenius och  
Max Fallenius har han sett till att vi har haft en härlig plats att tillbringa vår tid på.  
Teamet har även förstärkts av August Jörding för bollplockning.

RECEPTIONEN
Under säsongen har det i receptionen funnits välbekanta ansikten även i år i form av  
Peter de Wahl och Sara Wilsenius. Även nygammal comeback av Johanna Glanzmann 
 under vår och högsäsong samt av Malin Glanzmann under höstsäsongen. I receptionen 
har vi även värvat in Ewa Sandström som varit en extra fin tillgång för oss under hösten. 
 Åskan var och hälsade på oss även denna säsong vilket resulterade i att vår kassa fick  
ta ett sistaminutenflyg till Östersund för lite omprogrammering och att Lars-Gunnar 
Tannerfors (Tack!!) gjorde en hjälteinsats som lånade ut sin hemtelefon tillfälligt,  
men vad vore väl en sommar utan lite spänning?! 

Ja, en varm och härlig sommar har det minst sagt varit och regn är något banan har suktat 
efter. Värmen har under sommaren minskat behovet av klippningar av fairways och ruffar, 
vilket dock har kommit igen tredubbelt nu på hösten. Extra krut har under säsongen lagts på 
greenerna, som återhämtade sig fint efter en tuff vinter och försäsong, vilket verkar ha 
uppskattats enormt av våra gäster och medlemmar. Personalen vill även hälsa och tacka er 
alla för visad hänsyn när de ibland krockar med er där ute vid skötseln av vår fina bana.

➤
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SERVERINGEN
Likt föregående år är det vår stjärna Sara Wilsenius som har haft huvudansvaret i  
serveringen. Sara har tillsammans med sitt härliga team bestående av Kajsa Johansson,  
Celine Ahlquist, Emma Johansson, Alice Mattson, Tove Kohala samt nytillskotten Julia  
Vestberg, Mikaela Freander, Ludvig Jörding och Annika Jönsson gjort ett superjobb.  
På vardagarna under vår och höst har vi även i år fått fin hjälp av Åsa Tillman. Under  
juli serverade gänget 714 mat, 650 mackor, över 1000 koppar kaffe samt 740 hembakade 
kanelbullar. Ja ni hör, här har det knådats en hel del i sommar!

PRO-BJÖRN 
Björn planerar att fortsätta som Pro hos oss även under säsongen 2019. Det kommer  
möjligen vara ett lite mer begränsat sortiment vad gäller kläder och utrustning. Tanken  
är även att bokning av lektioner kommer att koncentreras till fyra dagar i veckan, för att  
få loss lite välbehövliga vilodagar också. Golfresa till Portugal är på gång nu under hösten. 
Information kring ytterligare resa kommer Björn att delge längre fram.

ÅRETS HIO:S
Vi gratulerar följande lyckliga medlemmar som har gjort 
HIO hos oss under säsongen:

LARS OLSSON, 19 MAJ, HÅL 9

JÖRGEN SANDSTRÖM, 30 JUNI, HÅL 7

RICHARD KÖNIG, 28 JULI, HÅL 7

JAN BJÖRNSSON, 18 AUGUSTI, HÅL 7

ERIK BERGMAN, 26 AUGUSTI, HÅL 9

VÄLGÖRENHET
Vi kommer att fortsätta sponsra Sjörädd-
ningssällskapet, samt någon annan hjälp
organisation, under säsongen 2019. 2018 
sponsrade vi Världens Barn genom Dam-
starten.

SPELTEMPOT
Vi har trots stora framsteg tyvärr kunnat 
konstatera att vi fortfarande har vissa pro
blem med att hålla ett bra speltempo i våra 
tävlingar. Med förhållandevis enkla medel 
skulle vi kunna korta rondtiderna och vi 
kommer att lägga fram en plan för hur vi 
ska uppnå detta. Självklart är alla välkomna 
att ge oss er konstruktiva kritik och idéer 
på hur vi ska förbättra oss. Det gäller såväl 
klubbmedlemmar som gäster.

VÅRA SPONSORER
Vi passar på att tack våra sponsorer 
 Nässlingen Resort AB, Cobra/Puma, 
 Tempo Ljusterö, Lindskrog Parkering AB, 
Deilert Golf AB samt Optimera Ljusterö 
för säsongen 2018, även om några av täv
lingarna kvar att genomföra. Det känns bra 
att vi har ett väl etablerat samarbete med 
lokala företag i olika branscher.

Vi tackar alla tävlande, banägaren och våra 
eminenta banskötare för en lyckad och 
 härlig tävlingssäsong!

Ulf Palin
Ordförande i Tävlingskommittén 

ulfpalin@hotmail.se

 Lika 
populärt som  
              alltid

Forts fr sid 3

Kajsa rullar köttbullar.

Pro-Björn gör oss till bättre 
golfare nästa år också.

Janne

➤
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SERIESPEL H60 

Inför dagens tävling.

Det är detta vi tävlar om Seniorer!

SENIORGOLFEN

Succé för Ljusterö i H60 
                         Stockholmsserien
HEMMA BÄST
Ljusterös gubbar i Herrar +60 kan se till
baka på ett framgångsrikt seriespel i Stock
holmsserien denna säsong 2018. Det börja
de riktigt bra redan i första matchen i maj 
hemma på Ljusterö, med klar seger över 
alla våra tre motståndarlag – Österåker, 
Vallentuna och Troxhammar. Med vår fina 
men i flera avseenden lite speciella och fak
tiskt rätt svåra bana, för dem som aldrig har 
spelat den, ger det oss alltid en bra fördel på 
hemmaplan – så som det ska vara. Sett över 
alla år i serien har vi stark plusstatistik på 
vår hemmabana.

BORTA LIKA BRA
Omgång två på Troxhammar ute på Ekerö i 
juni blev också en fin dag, dels för strålande 
väder och en imponerande grön bana trots 
torkan – de har ett eget bevattningssystem 
direkt från Mälaren fick vi höra. Och dels 
för att vi lyckades vinna alla tre matcherna 
igen och var nu i klar serieledning. 

NÄSTAN SOM HEMMA
Tredje omgången på Vallentuna GK i 
 början av augusti gick av bara farten. Med 
Vallentuna har vi ju greenfeesamarbete så 
banan är hyfsat bekant. Det var flera riktigt 
jämna matcher denna gång, för två av våra 
spelare avgjordes det på sista greenen,  

SERIESPEL H70 

En utmaning… 
Våra gubbar i H70 spelade i div 4 i år. 
 Lagen i vår serie var Viksjö GK, Sofie
lunds GK och Ljusterö GK. De som 
kämpade i vårt lag var Janne Björnsson, 
Lars-Gunnar Tannerfors, Rolf Estelle, 
Kalle Sandström, Jan Ericsson och 
 undertecknad.
 Ett lag skilde ut sig från oss andra 
nämligen Viksjö som vann alla matcher, 
utom en som vanns av Janne Björnsson. 

Nu är snart Seniortävlingarna 2018 genom
förda. Stämningen har varit på topp, liksom 
vädret.
 Jag kan inte minnas att vi haft regn  
en enda torsdag. Fram till nu har över 40 
 spelare deltagit och över 300 starter 
 genomförts.
 Det återstår nu bara finalomgångarna 
och i tävling Röd är det en tuff kamp. Tre 
spelare – Bengt, Håkan och Kjell – ligger 
inom 1 slag efter sju omgångar. Tävling 
Gul ser ut att göras upp mellan två spelare 
– Rolf och Bengt.
 För oss andra så har vi haft en mycket 
trevlig samvaro, kanonstart och en avslut
ande prisutdelning över en bit mat eller  
en öl.

Inför nästa säsong är alla som fyller 60 år 
2019 mycket välkomna.
 
Tack för i år och sköt om vinterträningen.

Välkommen! 

Christer Freander
christer.freander@telia.com

070 55 00 007

Allt är på topp
i något fall på allra sista putten. Ljusterös 
lag var bäst när det gällde, även sista putten 
ska ju i, och vann mot samtliga lag igen. 
Därmed var serien i princip avgjord. 

BRA AVSLUTNINGSKAOS
Sista omgången gick på Österåkers Väster
led mitt i ett visst byggkaos. På hål nummer 
ett var det närmast trängsel bland alla 
 gigantiska maskiner och jordhögar på 
grund av ombyggnaden av Österled. Vad 
ska det bli av detta jätteprojekt? Det blev  
en trevlig avslutning på serien utan någon 
resultatpress. Det gick bra det också med 
en vinst och två oavgjorda lagmatcher.

DET ÄR TUFFT I TOPPEN
Vi spelade detta år i div 3 och blir nu upp
flyttade till div 2, vilket innebär avsevärt 
svårare motstånd. De stora klubbarna har 
ofta flera lag i samma ålderskategori. I år i 
div 3 mötte vi flera andralag, men i div 2 är 
det främst förstalag som gäller, det vill säga 
klubbarnas allra bästa spelare i H60. Det 
blir spännande att se hur vi klarar det.  
I  laget spelade Rolf Ekholm, Lars Olsson  
och Johnny Wijk alla fyra omgångar, Janne 
Björnsson och Ulf Palin två omgångar var.

Johnny 
johnny.wijk@historia.su.se

Vi kämpade alla väl vilket gav till resultat 
att vi  slutade på hedrande andraplats.
 Ljusterö ger inte upp utan kommer 
igen nästa år med högre mål och kanske 
får en möjlighet att avancera till div 3.
Ett stort tack till er alla!

Christer Freander
Lagledare H70

christer.freander@telia.com
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FRÅN START TILL AVSLUT
Vi började som vanligt med Damstarten 
där vi i år använde startavgifterna till att 
sponsra Världens Barn vilket uppmärksam
mades med en notis i Svensk Golf. Vi har 
också spelat Ladies Invitation, Damslaget, 
Nationella Damdagen och så KM förstås 
där vi i år var hela 12 tävlande. Vår nya 
klubbmästarinna heter Gunilla Köhl tätt 
följd av Ingrid Jägre. De hade 179 respek
tive 181 slag. Vinnare i hcpklassen (hcp 24 
eller högre), blev Elisabeth Frank med 34 
poäng. Damavslutet har inte spelats i 
 skrivande stund utan går den 30/9.
 Årets Eclectic går till och med 23/9  
och vinnaren kommer att koras vid 
 Dam avslutet.

PREMIÄR FÖR DAMLAG I SERIEN
För första gången har även vi damer haft 
ett lag med i Seriespelet. Vi representerade 
Ljusterö med ett D60lag i Div. 3 och kom 
på 3:e plats. Det var 11 damer som, under 
ledning av Annika Rydberg, var med och 
spelade vid något av de 6 matchtillfällena. 
Vi mötte Haninge, Österåker och Åkers
berga. Nästa år satsar vi kanske på ytterliga
re ett lag i en annan klass, till exempel D50 
eller D70. Alla som deltog tyckte det var 
mycket roligt och inspirerande. Vill du 
 också vara med nästa år får du gärna höra 
av dig till mig. Det är ett utmärkt tillfälle 

Antalet juniorer som anmälde sig till juni
orträningen var fantastiskt. 20 glada och 
träningsvilliga tjejer och killar från 6 år och 
uppåt har träffats under sommaren och ta
git del av Björn och Axels golfkunskaper. 
Även om det ”nästan” var för bra väder så 
har alla bidragit och gjort träningarna till 
en lärorik och rolig sommar. 
 Enda molnet på himlen var att vi inte 
fick till några deltagare till Norrortsligan. 
Men vi tar nya tag till nästa år.

Stort tack till Björn, Axel och alla barn och 
ungdomar. Vi ses i vår!

Lasse Johansson
lars.johansson@hantverksdata.se 

JUNIORER SOMMAREN 2018

Inte bara        vädret 
    har varit  
fantastiskt i år

dels att komma ut och få spela på andra 
 banor, dels att få visa upp vår fina bana vid 
hemmamatcherna.

NYORDNAD TISDAGSGOLF
Tisdagsgolfen spelades med de nya förut
sättningarna där det skulle göras anmälan 
senast några dagar innan. Vi blandade spe
lare som skulle spela 9 respektive 18 hål och 
alla hade mer eller mindre samma starttid, 
kl. 9, fast från olika hål. Då alla kom in 
samtidigt satt många kvar efteråt för en 
 gemensam fika vilket var uppskattat. Vi 
vore dock glada för synpunkter på denna 
nyordning och du får gärna maila mig eller 
lägga förslag i den gröna lådan under da
mernas anslagstavla.

FRÄMJANDE FINANSER
Damtävlingsverksamheten ingår i Tävlings
kommitténs regi och finansieras därigenom 
medan budgeten för damsektionen används 
till möten för planering m m, samt övrigt 
för att främja damverksamheten.
 Vi önskar er alla en fortsatt bra säsong 
och hoppas den håller i sig länge. När 
 gräset inte är grönt längre kan det kan  
vara idé att börja kika på de nya golf
reglerna som gäller från och med nästa år.
 Vi ses 2019!

Judit Müller 
judit.muller@muller-partners.se

Damernas heta 
      tävlingssommar

DAMERNA 2018

MEDLEMSVÅRD 2018

Korv, fika och  
        andra bullar

Under städdagen och på Vårmötet den  
28 april serverades korv, kaffe och bullar. 
Istället för den traditionella sommarfesten 
anordnades, i konkurrens med fotbolls
VM, en välbesökt pubafton med närmast-
hål-tävling den 7 juli.
 Golfens dag gick av stapeln en rekord
varm 26 juli och blev lyckad för alla. 
 Besökarna fick prova på med pro-Björn, en 
puttningstävling arrangerades och juniorer 
fick specialövningar med Lars Johansson. 
 Undertecknade sålde varm korv och 
 drycker i skuggan.

Ewa Sandström och Rolf Petersson
sandstrom.ewa@gmail.com

petssonr@icloud.com

Hett om öronen har vi haft det på riktigt denna helt 
fantastiska sommar med nästan sydeuropeiskt väder.

Häng på altanen
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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

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

VINNARE

Tävlings-säsongen 
2018

Ö-STARTEN
Göran Lundgren, Ove Land, 
Göran Monié, Helena Skoglund

DAMSTARTEN
Christina Larsson, Karin Nordlander, 
Monica Blomberg, Annika Mattsson

VÅRSLAGET – COBRA/PUMA
Damer – Judit Nörgren Müller
Herrar – Rolf Ekholm

FREDAGSTÄVLING GUNNEL
18 hål – Kjell Brottman
9 hål – Ewa Sandström

FREDAGSTÄVLING EIVOR
18 hål – Annika Rydberg
9 hål – Lars Starck

TEMPO-GOLFEN
Damer – Siv Huber
Herrar – Claes Timrén

FREDAGSTÄVLING MARGIT
18 hål – Thomas Skoglund
9 hål – Carl Sandström

GÖKOTTAN
Thomas Skoglund, Göran Lundgren

SJÖRÄDDNINGEN
Jan Eriksson, Inger Lagerlöf

TVÅ GENERATIONER
Olle Blidholm, Gustaf Blidholm

TRÄKLUBBAN
Karl-Henrik Hultman

FREDAGSTÄVLING PETRA
18 hål – Elizabeth Munck
9 hål – Eva Nordström

LADIES INVITATION
Elisabeth Elmqvist, Eva Benson Lindholm

SEMESTERSTARTEN
Bjarne Nilsson, Bengt Vallin, Karin Larsson

FREDAGSTÄVLING JUDIT
18 hål – Ulf Palin
9 hål – Janne Eriksson

FREDAGSTÄVLING MARGARETA
18 hål – Karl-Henrik Hultman
9 hål – Hjalmar Schedin

FREDAGSTÄVLING MARTA
18 hål – Elizabeth Munck
9 hål – Ewa Sandström

FREDAGSTÄVLING TAGE
18 hål – Judit Nörgren Müller
9 hål – Janne Eriksson

KM KLASS 50/60/70
50 – Michael Horn
60 – Rolf Ekholm 
70 – Jan Björnsson

KM DAM OCH HERR
Damer – Gunilla Köhl
Herrar – Jan Björnsson

NYA PAR
Annika Edbom, Lars Starck

DAMSLAGET
Ingrid Jägre

LINDSKROG PARKERING
Herrar slag – Claes Timrén
Herrar poäng – Nils Henrik Wahlgren
Damer slag – Helena Skoglund

FREDAGSTÄVLINGAR ORDER OF 
MERIT
18 hål – Elizabeth Munck
9 hål – Ewa Sandström

KVAR ATT SPELA
Höstflaggan–Björns Invitation
Damavslutet
Upploppet – Optimera


