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Andy Danewid, ny VD i Ljusterö Golf AB

EttNYTT Ljusterökapitel
Välkommen till en härlig golfsäsong 2019. En del ur innehållet:
Nya banägare och ny VD. Tack Göran med familj. Andy känner
sig välkommen. Omtanke och värme. Långsiktig utveckling.
Fokus på bästa möjliga bana. Samma gäng, nya maskiner.
Inga kontanter tack. Uppdaterad grafik och kommunikation. Nya golfbilar. Mer radioreklam. Vårrusiga damer.
27 april
Stöd till Världens Barn och Sjöräddningen. Fyra lag i seriespelet. Tjuvstart av juniorerna. Golfens Dag i år igen. Nya
Städa • grilla •
golfregler. Massor av kul tävlingar. Extra städdag 13 april.
mötas

OBS!
Vårmötet

Vik tigt Vårmöte lördagen den 27 april.

RAPPORT FRÅN ANDY

K ÄR A MEDLEMMAR
Med kanske mer förväntansfulla än nervösa tangentslag inleder jag min
första menig i ÖgolfBladet. När detta skrivs är vi i mitten av mars och
säsongen är ännu inte igång på våra breddgrader men vi försöker att
greppa allt Göran har lärt sig under 20 år på sådär tre månader :)

FÖRST OCH FRÄMST VILL JAG TACKA
alla er som har ringt och mailat in lyckönskningar
och välkomnande. Ett härligt tecken för den om
tanke och värme som verkar råda i klubben.
I samband med att vi tog över skickades det
även ut ett välkomstmail som du förhoppningsvis
har läst. Har du inte fått det är det nog en bra indi
kation på att det är dags och uppdatera dina uppgifter i Min Golf.
Som redan kommunicerats så har Göran med familj gjort ett
fantastiskt arbete. I samband med Vårmötet den 27 april hoppas
vi, tillsammans med er, ge honom den uppskattning han förtjänar.
BÄSTA TÄNKBARA
Beträffande banan så har Janne och Oscar fortsatt fullt fokus på
att göra alla förberedelser så att vi kan presentera bästa tänkbara
bana under säsongen. Vi har tagit beslut om att se hur det moderna
konstgräset skulle kunna implementeras kring och på våra tees och
något hål kommer därför med största sannolikhet att vara pilot för
detta redan under säsongen.
FÄRRE TRÄD
Stormen Alfrida gick nog inte någon obemärkt förbi i vintras och
inte heller vår bana klarade sig undan. Ett närmre hundratal träd
har enligt banpersonalen fått ge vika men inga ”signaturträd” som
påverkar spelet i någon större utsträckning. Den 13 april har därför
styrelsen kallat till en extra städdag för att röja upp efterdyningar
na. Och den 27 kör vi vårmöte som ni kan läsa i kallelsen.
På hål 14 har vi tagit bort massa stenar som vi nu väntar på att
kunna så gräs kring och på vårt (för en del) drivbara hål 4 har vi
gallrat flertalet träd.
SAMMA GÄNG, NYA MASKINER
Restaurangen kommer även 2019 att ledas av Sara Wilsenius som
tillsammans med sitt underbara gäng kommer att ges förutsätt
ningar för att skapa en upplevelse som vi hoppas behagar både våra
golfare och en del externa gäster. För att garantera detta byts en del
maskiner ut, däribland nytt stekbord.
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Vi planerar också att fortsätta med temakväl
lar så håll utkik när nästa pubkväll, quiz eller
grilla fton dyker upp på våra sociala medier
och hemsida. Planeringen är som vanligt inte
helt klar nu i mars men vi vet redan nu att
det behövs ytterligare någon eller några som
har fyllt 20 år (för utskänkningstillståndets
skull), under sommaren. Om du känner någon lämplig (sommar
ledig student med matintresse till exempel), är ni varmt välkomna
med spontana nsökan till receptionen@ljusterogolf.se
SOM VANLIGT HÄR OCKSÅ
Björn kör vidare på träningssidan och i april kommer undertecknad
att flyga ner till honom i Portugal för att planera säsongen. Bli inte
allt för förvånad om du hittar våra tidigare så uppskattade Komigång-kurser. Håll utkik efter nyhetsbrev för senaste nytt. Tänk på
att det kommer på den mail du har anmält i GIT så återigen se till
att ha den uppdaterad.
Peter de Wahl kommer härligt nog vara kvar i vårat gäng och
framför allt träffar ni denna trevliga gentleman på onsdagar.
I receptionen vill säga! För övriga dagar är det stor chans att du
ser honom på banan.
CASH INTE LÄNGRE KUNG
Vi är från och med i år, som många andra anläggningar, helt kontantfria. Idag är det väldigt få betalningar som sker med kontanter
samtidigt som vi vill öka tryggheten för personalen. Genom att
erbjuda Swish kombinerat med kortbetalning hoppas vi på er förstå
else och ser fram emot en kontantfri säsong. Under säsongsinled
ningen har vi självklart förståelse för att detta kanske inte helt har
satt sig hos alla och vi kommer att vara så flexibla vi bara kan.
GOLFSAGA MED UTVECKLING
Det nya bolag som nu har köpt och äger 100 % av Ljusterö Golf AB
ägs i sin tur av fyra olika ägarkonstellationer som alla har en
a nknytning till ön. Johan Fallenius, vars tvillingsöner jobbar
på banan, och Stefan Claréus sitter i styrelsen och är följaktligen

➤

➤ dem som jag rapporterar till. Självklart fungerar de även som väl

behövliga bollplank när vi tillsammans med er skriver nästa kapitel
i Ljusterö Golfs saga.
En saga som vi ser långsiktigt på och vi därför hoppas ni har
tålamod med att vi under säsongen vill lära känna er, anläggningen
samt de tillgångar och utmaningar som finns innan vi beslutar
v ilka förbättringar som är PRIO. Tre saker som vi redan nu känner
att vi vill göra är att säkerställa att ni kan träna även när ni inte har
en pollett eller tiokrona i bagen, varför en ny rangemaskin med
flera olika betalfunktioner är på väg.
RÄTT I TIDEN
Vi ser även över vår grafiska profil, som det så fint heter. För även
om vi i framtiden med fördel fortsatt uppfattas som lantlig, gemyt
lig, pittoresk eller ja, kärt barn har som bekant många namn, så
tycker vi att vår logo, hemsida och kommunikation inte känns helt
rätt i tiden. Inom kort hoppas vi därför kunna presentera hur vi vill
synas framöver.
MJUKT, SKÖNT, NYTTA, NÖJE
Golfbilarna används flitigt och mer kommer det bli varför vi har
köpt in sex nya rallybilar ;).
Svarta som synden med ett mjuk och skönt säte i brunt skinn
som alla har regnskydd och tvätt. Nytt för i år är att vi tillåter spel
och hyra av golfbil även för er som inte har läkarintyg.
Kul att våra sponsorer och samarbetspartners i så stor utsträck
ning vill vara med på tåget och ser fram emot att skapa ett härligt
gäng där vi kan förena nytta med nöje med golf och skratt som
verktyg.
Orden blev några fler än vanligt men så är det också mycket
vi vill förmedla med allt nytt. Jag vill avsluta där jag började och
återigen tacka för det fina välkomnandet.
Varmt välkomna till säsongen 2019.
Ödmjuka hälsningar Andy Danewid, VD, Ljusterö Golf
andy@ljusterogolf.se

Vårmöte
i Ljusterö Golfklubb
Lördag 27 april 2019, kl. 12.00

Korv blir det som vanligt innan Vårmötet. Men först städa!

“Same procedure as every year!” Som vanligt mjukar vi upp de
stela vinterkropparna med att rensa på banan och så fyller vi på
energi med grillad korv innan det är dags för själva årsmötet.
Observera extrapunkten. Extra anledning att komma!
PROGRAM
10.00–11.30
Städning av banan
11.30–12.00
Förtäring
12.00–ca 13.30 Vårmöte

Extra Extra!
Presentation av VD och de nya
ägarna av Ljusterö Golf AB.

Årsredovisningen är tillgänglig elektroniskt, två veckor innan vårmötet.
DAGORDNING
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. Styrelsens årsredovisning (resultatoch balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Bolagets ekonomi.

8. Revisorernas berättelse över
styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och
balansräkning samt disposition av
överskott respektive underskott i
enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
för den tid revisionen avser.
11. Behandling av styrelsens förslag
och i rätt tid inkomna motioner.
12. Övriga frågor.

Dokumentation med årsredovisning kommer att finnas tillgängligt på
anslagstavlan utanför klubbhuset en vecka innan Vårmötet.

Välkommen!

Styrelsen

MEDLEMSVÅRD 2019

Efter stormen m m
DET ÄR MYCKET ATT röja på banan efter höstens
storm och den extra insatta städdagen den 13 april avrundas
med välförtjänt förtäring för alla deltagare. Som vanligt blir
det korv med tillbehör samt k affe och bullar mellan städ
ning och vårmöte den 27/4.
Under säsongen planeras ett par pubaftnar, kombinerade
med någon trivsam och inte så ansträngande golftävling.
I år utan konkurrens av VM-fotboll.
Förra året var ”Golfens dag” mycket lyckad och i år går den
av stapeln den 26 juli. Kom och träffa vår Pro som lär ut något
om golfens grunder. Det finns klubbor att låna för alla som
vill prova på.
Inspirerade av en golfklubb på fastlandet planerar vi att
ordna några tillfällen ”Middag med putt” för att locka nya
medlemmar till klubben.
Vi hälsar alla gamla och nya medlemmar välkomna till
en ny trevlig och underhållande säsong på vår fina golfbana.
Ewa Sandström och Rolf Petersson
sandstrom.ewa@gmail.com | petssonr@icloud.com
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Spännande

Tävlingssäsongen 2019

nystart

En ny spännande tävlingssäsong
med nya regler närmar sig snabbt
och vi har fastställt tävlingsprogrammet tillsammans med Andy. Antalet
tävlingar är 27, inkluderat Nationella
Damgolfen som går av stapeln
tisdagen den 20 augusti, alltså lite
tidigare på säsongen än förra året.

Ny ägare, nyVD

HEJ ALLA MEDLEMMAR!
Det drar ihop sig till ordinarie medlems
möte. Lördagen den 27 april kl. 12.00
är det dags. Det är viktigt att komma ihåg
att medlemsmötet är en arena för att utöva
medlemsinflytande. En ideell förening som
vår ska vara vad dess medlemmar vill att
den ska vara. Vi har i år inte fått in någon
medlemsmotion till styrelsen och jag kan
bara hoppas att ”hälsan tiger still”.
Hösten har varit oviss och spännande
och upplösningen kom vid årsskiftet. Vi har
fått en ny ägare till Ljusterö Golf AB. Kom
till vårmötet där de nya ägarna och den nya
Vd:n presenterar sina tankar och planer för
Ljusterö Golf.
Det känns familjärt och tryggt med
gamla kompisar i laget på klubben även
i år – Janne E, Oscar, Björn och Janne B.
Det ska bli kul att se en match mellan
Janne B och nya Vd:n Andy.
Själv ser jag fram mot att få pegga upp
på 1:an i början av maj. I år händer det,
eller hur? Jag har hårdtränat i Portugal
u nder delar av vintern (med hjälp av Pro
Björn), för att få en positiv vår med fantas
tiska resultat… Ja, ja … det blir förmod
ligen som alla andra år.

Christer och Björn på hårdträning i Portugal.

I år har vi valt att endast göra en digital
version av Ögolfbladet för att spara på både
miljö och kostnader. Dessutom har den
t idigare plastfickan rationaliserats bort.
Efter höstens storm behöver vi hjälpa
Janne och Andy med en extra städdag
den 13 april.
Jag vill framföra ett tack till Göran med
familj, från styrelsen och medlemmar, för
många år av gott samarbete
och att vi alla har haft en
fantastisk golfbana, alltid i
fint skick. Lycka till med
ditt eget golfspelande nu
när det kan komma i fokus.
Ordförande Christer
christer.freander@telia.com
070-550 00 07

MARKNAD INFORMERAR

Radioreklam
och golfdag
Vi vill att fler golfspelare upptäcker vår fina golfbana, därför kommer vi
även i år att marknadsföra Ljusterö Golf i radiokanalen Skärgårdsradion
90,2. Under veckorna 25 och 26 kan du höra vår jingel 12 gånger varje dag.
Ett annat sätt att locka nyfikna att prova på golf är vår årliga aktivitet
Golfens Dag, som i år går av stapeln den 26 juli.
Sibylle
sibylle@business-staging.se
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NYHETER OCH VANLIGHETER
Några nyheter i tävlingsprogrammet är att
Tempo-Golfen och Lindskrog Parkering
i år är öppna för alla, Ladies Invitation
har bakats ihop med Men´s Invitation,
2 Generationer har bytt namn till Stor &
Liten och Nya Par går på en lördag kl. 13.
KM Klass har på begäran fått ytterligare
en klass, nämligen 75+ där man spelar från
röd tee.
Sponsorstävlingar (6 st.) samt Ladies/
Men´s Invitation kör vi som tidigare med
kanonstart, det vill säga backstart som
innebär att alla tävlande kommer in unge
fär samtidigt till prisutdelningen.
Nytt för helgtävlingar är att anmäl
ningstiden går ut kl. 12:00 fem dagar inn
an tävlingen, förutom Fredagstävlingar
där onsdag kl. 23:59 gäller. För tävlingar
på vardagar gäller som tidigare anmälan
fyra dagar före kl. 23:59.
Tävlingarna ligger på MinGolf.se och
anmälan till samtliga av TK arrangerade
tävlingar kan göras fr.o.m. den 1 april.
Vid färre än två deltagare eller två lag i en
klass kan den slås samman med en annan
klass eller ställas in enligt beslut av tävlings
ledningen.
TÄVLINGSKOMMITTÉN
Tävlingskommittén har återigen förnyats
och vi välkomnar Claes Timrén, Anders
Målquist, Anders Melander samt Annika
Rydberg. Alla är erfarna golfare och några
har tidigare erfarenhet från tävlingsverk
samhet på andra klubbar. Lena Holmgren
tar över ekonomin i Tävlingskommittén.
VI BEHÖVER BLI FLER
Vi vill gärna se fler tävlingsledare och funk
tionärer, hör av dig till mig (Ulf P).

➤

➤

Tävlingskommittén träffas två, tre gånger
per år då vi lägger upp strategier, analyserar
vårt arbete och fastställer tävlingsprogram
och ansvarsområden. I slutet av säsongen
har vi en gemensam lunch och spelar
TK Golfen på någon bana i Stockholm.

➤ PRISER

SWISHA DELTAGARAVGIFTEN
Deltagaravgiften är 60:- för vanliga tävling
ar och 30:- för Fredagstävlingarna. KM och
KM kategori är avgiftsfria.
Nytt för i år är att Tävlingsinbjudan har
en QR-kod nere i vänstra hörnet. Den kan
du skanna med din Swish-app för att betala
snabbt och enkelt. Vi hoppas detta ska
u nderlätta betalningen samt minska köer
och kontanter i kansliet.
Tävlingsinbjudan sitter på anslagstavlan
samt på tavlan inne i klubbhuset. Det kan
också nämnas att Tävlingskommitténs
verksamhet, inkluderat Seriespelet, finansi
eras fullt ut av intäkterna från tävlingarna.
VÅRA SPONSORER
Vi har fått en ny sponsor för Ö-starten,
nämligen Finnhamn & Nässlingen Arkipelag. I övrigt ser det ut som förra året med
Tempogolfen (Tempo Ljusterö), Lindskrog
Parkering Lindskrog Parkering AB,
Cobra/Puma, Höstflaggan (Deilert Golf
AB) samt Upploppet (Optimera Ljusterö).

Utöver priserna som våra generösa spon
sorer bidrar med så fortsätter vi att dela
ut priser i form av presentkort som gäller
i klubbhusets shop. Det kan bli några
specialpriser ibland också.
FYRA LAG I SERIESPELET
Ljusterö Golfklubb ställer upp med fyra lag
i seriespelet under 2019. Det blir i klasserna
H60, H70, D60 och D70. Johnny Wijk hål
ler i trådarna för H60, Christer Freander
för H70 och Annika Rydberg håller i både
D60 och D70.

TIPS: Läs de nya Lokala Reglerna samt
Tävlingsvillkoren som kommer att finnas
på hemsidan samt anslagstavlorna.

NYA REGLERNA OCH SPELTEMPOT
Vi rekommenderar att du bekantar dig med
de nya golfreglerna som i alla avseenden har
förbättrats och förenklats. Det kommer
också att erbjudas tillfällen för regelutbild
ning på klubben under säsongen.
Vi kommer att lägga stor vikt på att för
bättra speltempot och vi hoppas att alla
hjälps åt med detta.
De Lokala Reglerna samt Tävlingsvill
koren kommer att uppdateras i enlighet
med de nya reglerna. På samtliga tävlingar,
utom KM, tillämpar vi Ready Golf, det
vill säga den som är klar spelar.

VÄLGÖRENHET
Vi fortsätter att stötta Sjöräddningssäll
skapet och deltagaravgifterna i tävlingen
Sjöräddningen går oavkortat till Sjörädd
ningssällskapet. Sjöräddningssällskapet
bedriver en omfattande ideell verksamhet
både i Sverige och utomlands där behov
finns.
Damstartens spelavgifter går även i år
till Världens Barn där behovet av hjälp är
stort.
Ulf Palin
Ordförande i Tävlingskommittén
ulfpalin@hotmail.se

En hink är bästa vägen till framgång.

Nya

Golfregler 2019

FREDAGSTÄVLINGAR
Fredagstävlingarna fortsätter som vanligt,
det vill säga med åtta stycken. Starten för
18 hål går kl. 15:00. Direkt efter startar 9
hål. Ingen lucka här alltså! Vi kör som tidi
gare prisutdelningen (Order of Merit), för
respektive klass på Höstmötet i oktober.

I år får vi nya regler som kommer att
förenkla och snabba upp spelet.

KM
Damernas KM 2x18 hål går över två dagar
med möjlighet att dag 1 delta i en kombina
tionstävling med hcp (>24 hcp). Damkom
mittén fortsätter att locka in fler spelare och
vi hoppas naturligtvis att ännu fler damer
kommer att spela KM i år.
Gunilla Köhl har en klubbmästarinne
titel att försvara och efter vårens damträ
ning med Andy på Ullna Indoor ser vi fram
emot ännu fler taggade damer på våra
tävlingar.
KM Herrar 2x18 hål går som vanligt
över två dagar och det blir riktigt spännan
de att se om fjolårets och även 2017 års
vinnare Janne Björnsson återigen ska kunna
försvara sin titel som Klubbmästare!

➤

Vattenhinder ersätts till exempel med namnet P
 liktområden. I dessa får man plocka
bort lösa föremål och även grunda klubban. På green får man putta med flaggan
i och om du rubbar boll i vila får du återplacera utan plikt.
Dessutom rekommenderas Ready Golf som betyder att den som är klar slår eller
puttar. Man behöver alltså inte vänta på sin tur.

MED DE NYA REGLERNA FÅR DU BLAND ANNAT:
•
•
•
•
•

putta med flaggstången i hål
laga spikmärken på green
leta boll i max tre minuter
plocka bort lösa naturföremål överallt
grunda klubban i röda och gula
pliktområden
• en uppmuntran att spela i fel ordning
för att spara tid
• byta boll när du droppar

...och du får ingen plikt om du råkar:
• träffa dig själv eller din utrustning med
bollen
• slå ett dubbelslag
• rubba din boll medan du letar
• rubba din boll på green
I början av säsongen kommer vi att hålla
genomgångar av de nya reglerna.

Christer Sjöberg, Utbildning | sjoberg.christer@gmail.com
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STOCKHOLMSSERIEN 2019

H60

LJUSTERÖ MATCHCUP

Två damlag
och två

Enkelt, roligt,
spännande

herrlag

FÖRRA SÄSONGEN ställde Ljusterö
för första gången upp med ett damlag i
Stockholmsserien, D60. Det har tidigare
inte funnits tillräckligt många intresserade
på damsidan för ett helt lag men under
2018 var det alltså dags. Det fungerade
mycket bra och när det väl fanns ett lag var
det i nget problem att få ihop spelare till
denna roliga form av matchspel mot andra
klubbar i Stockholmsdistriktet. Nu har
damerna i klubben fått blodad tand och
a nmält ett lag till, D70, till kommande
säsong. Förra året debuterade ett lag i H70
och nu följer damerna efter. Ljusterö har
inför säsongen alltså två herrlag och två
damlag att representera klubben med.
Mycket glädjande. Rent resultatmässigt
lyckades H60-laget mycket bra förra
säsongen och vann sin grupp i division 3,
v ilket innebär att det är division 2 som
gäller 2019. Det blir en tuff utmaning då
det i den divisionen finns flera storklubbar
med sina förstalag på plats.
För alla fyra Ljusterölag gäller dock
främst att delta, kämpa väl och att ha
snyggaste slag! Det är också roligt att varje
år få bjuda ut andra klubbar att spela på vår
härliga ö och fina, lite speciella, bana.

SEN MÅNGA ÅR TILLBAKA anord
nas en intern matchcup i klubben där slut
segraren får sitt namn uppsatt på den fina
vinnartavlan. Det speciella med just denna
tävling är att den pågår under hela säsong
en och att det alltså är matchspel som gäller
– den allra roligaste och naturligaste for
men av att tävla i golf. Två spelare möter
varandra och det gäller att vinna flest hål
helt enkelt, inget räknande av poäng eller
antal totala slag. Enkelt och oftast väldigt
roligt och spännande.
Vi spelar denna tävling med fullt handi
cap, d v s den som har högre hcp får ett
extra slag tillgodo på det antal hål som det
skiljer i hcp, men man kan aldrig få mer än
ett slag extra per hål. Detta innebär att alla
kan delta i samma tävling oavsett ålder, kön
och spelstyrka och det visar sig att just i
matchspel med fullt hcp sker det många
”skrällar” med oväntade segrare. Var med
i år du också! Det kommer att finnas en
a nmälningslista att skriva upp dig på i
klubbhuset under maj. Tävlingen startar i
mitten av juni och finalen spelas i början
av september.
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se

En toppsäsong med

gubbarna

Den dynamiska duon Rolf och Figge.

DET VAR ETT FANTASTISKT 2018
med regnfria torsdagar. Segrare i det Gula
spelet blev Rolf Ekholm med fantastiska re
sultat. I det Röda spelet vann Bengt ”Figge”
Eriksson efter tillika ett mycket bra spel. En
annan spelare som också ska omnämnas är
Kjell Brottman som placerade sig som tvåa
i bägge spelen.
KALLE OCH CHRISTER TAR ÖVER
Jag har ansvarat för H60 i ett antal år och
vill nu lämna över stafettpinnen till nya
krafter. I år kommer Kalle Hultman och
Christer Sjöberg att hålla
ihop H60. Jag tackar för
mig och lyckönskar Kalle
och Christer!
Christer Freander
christer.freander@telia.com

FUNKTIONÄRER

Funktionärer i Ljusterö GK 2019
Styrelsen
Birgitta Andersson – Kassör
08-542 480 21, 076-340 68 67
banban@telia.com

Lars Johansson – Juniorer
0709-81 03 10
Lars.Johansson@hantverksdata.se

Christer Sjöberg – Utbildning
070-261 13 42
sjoberg.christer@gmail.com

Judit Nörgren Müller –
Damer, v. ordförande
0708-550 476
judit.muller@muller-partners.se

Christer Freander – Ordförande
070-550 00 07
christer.freander@telia.com
Göran Henrikson – Sekreterare
070-714 41 01
goran@markline.se
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Ulf Palin – Tävlingar
073-447 24 36
ulfpalin@hotmail.se

Suppleanter

Revisorer

Sibylle Wenne – Marknad
sibylle@business-staging.se

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

Ewa Sandström – Klubbmästeri
0760-16 38 12
sandstrom.ewa@gmail.com
Rolf Petersson – Klubbmästeri
070-512 81 79
petssonr@icloud.com

Elisabeth Karlström
08-30 40 77
elisabeth@arcato.se
Valberedningen
Gunnar Bodeklev
g.bodeklev@gmail.com
Karin Wannberg Åstmark
073-784 56 70
karinwastmark@gmail.com

JUNIORER 2019

DAMERNA 2019

Vårrusiga

Tid för

massor

damer

Det är mycket på gång inför
säsongen! 15 damer tillsammans
med 3 juniorer rivstartar med
träning på Ullna. I och med
ordinarie Pros frånvaro under
vintern hoppar Andy in som
tränare.
Mer golfträning planerar vi till sommaren
– två gånger en timme med fokus på det
där alltid så knepiga närspelet. Men sen
behöver man kanske ibland ta ett kliv till
baka för att se helheten och då satsar vi
istället på en samlad tropp på Vårruset
27 maj, 5 km som en golfrunda, men utan
klubbor. Du kan gå, springa eller något
däremellan – precis som det passar dig.
Efteråt fikar vi tillsammans. I skrivande
stund är vi 6 anmälda och sista anmäl
ningsdag är den 10 april. Tisdagsgolf
für alle.
Vi fortsätter som vanligt med tisdags
golfen och liksom förra året kan man välja
mellan att spela 9 eller 18 hål sällskapsspel.
Vid 8 tillfällen kan du också välja att tävla.
Det blir både singeltävlingar och lagtäv
lingar.

Tisdagsgolfen kan alla damer vara med på
oavsett ålder eller hcp och man behöver
inte ens vara medlem i klubben. Mer info
kommer att finnas framför allt på hemsidan
men även i Facebookgruppen.
VÄLGÖRANDE DAMSTART
Liksom förra året går Damstarten i väl
görenhetens tecken. Behållningen går
oavkortat till Världens barn.

av golf

Förhoppningsvis kommer vi att hitta
sponsor till dagen så att vi kan dela ut
några priser ändå.
SAMLA TILL DRÖMRUNDA
Eclecticen, där du kan samla ihop till din
drömrunda, går i stort som vanligt. Du
kan lämna in sammanlagt 20 scorekort från
valfria sällskapsrundor och/eller singel
tävlingar arrangerade av klubben över
9 eller 18 hål. Mer information kommer att
finnas på anslagstavlan och på hemsidan.
Nytt för 2019 blir att Ladies och Men’s
invitation går samma dag. Spännande mix
fast i två olika klasser så klart.
RAFFEL OCH SPÄNNING
Det var många som tyckte det var väldigt
kul att vara med i seriespelet förra året och
i år kommer vi att delta med två damlag,
ett D60-lag och ett D70-lag.
Solheim Cup-tävlingen, där Södra m
 öter
Norra Ljusterö, går även i år. Mycket raff
lande och spännande. Du anmäler dig via
Facebookgruppen.
VAR DELAKTIG
Vill du hålla dig a-jour om vad som händer
kommer det att finnas info på hemsidan
och i vår slutna Facebookgrupp ”Ljusterö
GKs Damgolf”, där bara damer som är
medlemmar i klubben kan vara med.
Vill du vara med och delta i klubbarbetet?
Vi börjar närma oss 40%-strecket damer i
klubben men i tävlingskommittén är vi bara
4 av 15. Häng på du med – vi har trevligt
och så kan det vara skönt att få vara med
och ”bestämma” ibland.
Väl mött i sommar och vi ses redan på
Damstarten den 12 maj.
Judit Müller,
Damkommittén
Judit.muller@muller-partners.se

Äntligen börjar det närma
sig sol, sommarlov och tid
för massor med golf. Jag ser
verkligen fram mot att träffa
er alla igen.
MEN NÅGRA AV OSS kunde inte hålla
oss från g
 olfen, så vi tjuvstartartade med
inomhusträning vid tre tillfällen med
Andy, vår nya VD.

SOMMARTRÄNING PÅ LÖRDAGAR
Vår Pro kommer att genomföra junior
träning på lördagar, kl. 14.00–15.30 vid
sju tillfällen under sommaren: 15 juni,
28 juni, 6 juli, 13 juli, 20 juli, 27 juli och
3 augusti. Kostnaden för sommarträningen
är 800 kronor. Du anmäler dig till mig på
mail eller telefon. Det går naturligtvis ock
så att göra det i receptionen som vanligt.
TÄVLINGSSUGEN?
För dig som är sugen på att prova på att
tävla så kommer vi att anordna en intern
juniorklass på några av fredagstävlingarna
som går i juli.
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
0709-810 310
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Tävlingsprogram 2019
FÖR SAMTLIGA TÄVLINGAR GÄLLER de generella/lokala golfreglerna samt
eventuella särskilda b
 estämmelser av Tävlingskommittén anslagna på den gemensamma
anslagstavlan. I vissa fall kan ytterligare regler och/eller bestämmelser tillkomma, vilket
meddelas separat. T
 ävlingsinbjudan sätts upp på anslagstavlor i och utanför klubbhuset,
anmälan kan göras fr.o.m. 1 april på ”MinGolf.se” och anmälan stänger normalt för helg
tävlingar 12:00 5 dagar innan tävling, annars 4 dagar innan kl. 23:59, (för Fredagstäv
lingar o
 nsdag 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 tävlingarna till höger spelas:
● Damernas Eclectic
● Damernas Tisdagsgolf
● Herrarnas H60 på torsdagar (ej under juli) kl. 09:00
● Match-Cup kommer att spelas under säsongen,
datum anges separat på anslagstavlan.
● Seriespel med H60, H70, D60 och D70.
● 7-Köret – lördagar och söndagar kl. 07:00.
● Onsdagsgolfen – onsdagar kl. 15:00, Greensome där
hög- och låghandicappad seedas.
● Ryder Cup och Solheim Cup, Norra mot Södra Ljusterö.
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.
I tävlingar förutom KM, och såvida inte annat angetts för en specifik tävling, tillåts
spelare med hcp tom 54 att delta enligt följande: Spelhandicap för spelare med hcp >36
(kat 6) är i tävlingen 36, alltså lika med officiellt hcp.

7-köret
7-KÖRET är en tävling för alla som älskar golf, naturupplevelser, och ljuvliga sommar
morgnar. Varje lördags- och söndagsmorgon är du välkommen att spela en 9-hålsrunda
med utslag senast 07.15. Vi startar i början av maj.
Du spelar så många gånger du vill och dina fem bästa rundor blir underlag för finalen
i oktober.
Alla är välkomna! De damer som brukar delta i 7-köret önskar fler damer att spela med.
Se ytterligare information på anslagstavlan.
Välkommen!
Göran Henrikson | goran@markline.se

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

DATUM

TÄVLING

INFORMATION

MAJ
Lör 04
Sön 12
Sön 26
Fre 31
			

Ö-Starten
Damstarten
Vårslaget
Fredagstävling,
Pernilla

Scramble
Scramble
Singel
Singel, 9/18 hål

JUNI
Fre 07
			
Sön 09
Fre 14
			
Sön 16
Sön 23
Ons 26
Fre 28
			

Fredagstävling, Singel, 9/18 hål
Robert
Tempo-Golfen
Singel
Fredagstävling, Singel, 9/18 hål
Håkan
Gökottan
Greensome, start kl. 05:00!
Stor & Liten
Minst 20 års åldersskillnad
Träklubban
Singel, 12 hål, 3 klubbor
Fredagstävling, Singel, 9/18 hål
Leo		

JULI
Tor 04
Sön 07
			
Fre 12
			
Ons 17
Fre 19
			
Fre 26
			

Semesterstarten Scramble
Ladies & Men’s Par, gäst från
Invitation
annan klubb
Fredagstävling, Singel, 9/18 hål
Herman
Sjöräddningen		Lag, välgörenhet
Fredagstävling, Singel, 9/18 hål
Sara
Fredagstävling, Singel, 9/18 hål
Jesper		

AUGUSTI
Fre 02 Fredagstävling, 		Singel, 9/18 hål
			 Kajsa
Sön 04 KM 40/50/60/		Herrar, scratch
			
70+/75+
Lör 10 KM Herr
Slag, cut till dag två
			
KM Dam
Slag, cut till dag två
Sön 11 KM Herr
Final
			
KM Dam
Final
Lör 17 Nya Par
Lagtävling, Bästboll
Tis 20 Nationella
Lag, Bästboll
			 Damdagen
Sön 25 Damslaget
Singel
SEPTEMBER
Sön 01 Lindskrog P
Sön 15 Höstflaggan
Sön 29 Damavslutet

Singel
Singel, Flaggtävling
Scramble

OKTOBER
Lör 05 Upploppet

Scramble

Sponsorer: Finnhamn & Nässlingen Arkipelag,
Cobra/Puma, Tempo Ljusterö, Lindskrog Parkering,
Deilert Golf AB, Optimera Ljusterö.

