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Säsongen lider mot sitt slut och som ni 
kanske minns kallade jag min vårkrönika 
för ”Möjligheternas år”. Jag lovade mig 
själv att vara positiv i varje situation och se 
möjligheterna i stället för problemen.

Ska jag vara ärlig så höll det på att gå 
käpprätt åt skogen redan innan säsongen 
startat. Jag blev nämligen så taggad av 
tanken och smått euforisk att jag verkligen 
trodde på föresatserna. 

Efter att ha laddat hela mars och april 
begav jag mig iväg till rangen dagen innan 
årsmötet.

Dröm om min förvåning när jag efter, 
en i mitt tycke, perfekt swing lyckades få iväg 
bollen cirka 50 meter utan att den någon 

gång under flykten varit mer än 1 decimeter 
över marken. Efter en hel hink med ”perfekta 
swingar” hängde ett ”jä….” i luften. Men jag 
bet ihop och bokade omgående in mig som 
Jannes första patient för säsongen. Jag insåg 
naturligtvis att detta lilla problem snabbt 
skulle vara löst. 

Janne prövade alla metoder på repertoa-
ren men det såg om möjligt ännu värre ut än 
på fredagen. Till slut såg vi oss båda omkring 
och undrade om det var Dolda Kameran 
som var i farten. Hur som helst så fick jag 
till sist ett litet tips som jag tog med mig 
ut på första rundan. Och se! Där började 
det lossna och min säsongstart har väl inte 
känts så bra på många år.

Men … som ni golfare vet så gäller ju 
regeln att ”summan av alla slag är konstant” 
vilket betyder att 2 slag till green på ett par 
4 inte innebär par på hålet eller ens bogey. 
Det som skett var att jag förflyttat problemen 
från tee via fairway till green. Hur tog jag 
nu detta? Jo, jag såg genast ”möjligheten” 
och införskaffade en ny putter. Det finns 
lösningar på allt. 

Nästa säsong ska jag flytta fram proble-
men ytterligare ett steg i banan. Till hål 19!

Tack för en härlig säsong!

Eder Högst Underdånige Ordförande Ulf
ulf@projektide.se

Möjligheternas år – nåja …

Höstmöte!
Lördag 29/10! 11.00!
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Vi måste ändra våra stadgar på vissa punkter på grund av beslut inom 
Svenska Golfförbundet SGF. Ändringarna är obligatoriska och vi 
måste genomföra dem på två efterföljande årsmöten. Vi börjar med 
höstmötet 2011 och fastställer ändringarna på vårmötet 2012.

Nytillkommen text står i rött och text som ska bort är överstruken. 
Besluten på kommande möten kan endast anta eller förkasta 
styrelsens förslag. Därför ser vi helst att du, som har synpunkter och 
förslag till alternativ text, meddelar styrelsen så snart som möjligt 
så att vi kan förbereda eventuella ändringar innan mötena.

Förslag ändringar och tillägg;

8 § stadgeändring
–––––––––––––––
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall insändas till SGF 
och SGDF, som har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de 
strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut SGF eller 
RF stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § UPPlösning aV KlUBBen samt FörFogande öVer 
tillgångar
–––––––––––––––
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens 
fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att 
upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del 
av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 3/4 av de röstande 
har gått med på beslutet.

20 § årsMöten och ValBarhet
–––––––––––––––
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röst- 
berättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, 
valberedning eller till revisor i klubben. Klubben bör ha en sådan 
sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra 
organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att 
olika åldersgrupper finns representerade.

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag 
får inte väljas till revisor i klubben.

21 § ärenden Vid höstMöte
Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
–––––––––––––––
11. Fastställande av verksamhetsplan och avgifter för nästkom- 
 mande år,

22 § ärenden Vid VårMöte
Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
–––––––––––––––
6. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat och balansräkning)  
 för det senaste räkenskapsåret.
–––––––––––––––

23 § eXtra MedleMsMöte
Styrelsen skall kan kalla medlemmarna till extra medlemsmöte om;
1. Styrelsen är skyldig att kalla till extra medlemsmöte när en  
 revisor eller minst 30 av klubbens röstberättigade medlemmar  
 skriftligen begär det och anger skälen för begäran, eller
2. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder  
 eller att sådan oförmåga inträder inom kort.
–––––––––––––––
Om rösträtt och beslutförhet samt beslut och omröstning på extra 
årsmöte gäller det som anges i §§ 15–19. på extra medlemsmöte 
gäller vad som sägs i 15 och 16 §§.

27 § stYrelsens arBetsUPPgiFter
–––––––––––––––
Styrelsen skall – inom ramen för överordnade RF:s, SGF:s och dessa 
stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer 
samt tillvarata medlemmarnas intressen.
–––––––––––––––
Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda 
styrelsens förhand¬lingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall 
vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser, 
träda in i ordförandens ställe.
–––––––––––––––

På uppdrag av styrelsen för Ljusterö GK
Arne Olson

arneolson@comhem.se

Vi måste ändra i stadgarna – var med och fatta beslut!

Boka in lördagen den 29 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
 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötes- 
  protokollet.
 6. 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 urordning 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. rapport från ”utveckla din golfklubb”
  h. övrigt

Välkommen

Kallelse till höstMöte i ljUsterö golFKlUBB – 29 oKtoBer 2011, Kl. 11.00
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Banan
Man ska aldrig vara nöjd, men i år tycker 
jag att moder natur och våra medarbetare 
på banan har överträffat sig själva med ett 
lyckat samarbete genom hela säsongen. 
Tillsammans med Janne brukar jag alltid 
skriva en önskelista med ett antal ”att-göra-
så-snart-som-möjligt-punkter”, så fort det 
har blivit stunder över för banskötarna 
(inklusive mig själv ibland). Men i år har den 
listan varit mager. Antingen börjar jag tackla 
av eller så har banan i år legat ett steg före. 

BanPersonalen
Vilka har då varit ansvariga på banan? Jo, 
Janne Eriksson har som vanligt styrt upp 
det hela. Isak, för året enarmad eftersom 
han förtog sig på en sten (egentligen ett 
mindre berg) i 1:ans vänstra ruffkant precis 
till säsongsstart. Efter axeloperation i början 
av oktober hoppas vi att det blir bra så att 
Isak kan spela golf igen nästa år. Med enbart 
höger arm slår han ju bara max 150 m, 
vilket inte duger för Isak. En Isak som kan 
spela golf är dessutom gladare än en Isak 
som inte kan spela golf. 

Övriga inblandade på banan har varit 
Oscar Glanzmann och vid behov även 
Thomas Skoglund. För året hade vi två nya 
sommarjobbare, Malte Bäck (enbart bana) 

och Filip Holmström (både banan och i 
serveringen). Vår och höst när sommar-
jobbarna normalt går i skolan drygar vår 
eminente pro Janne Björnsson ut dagarna 
med att visa sina talanger utan klubbor som 
banskötare.

recePtion och serVering
I receptionen har ni som vanligt hittat Peter, 
Johanna och undertecknad. Vid några till- 
fällen har även Oscar och Malin ryckt in.

Gustaf Jonshult har regerat i serveringen 
i år. Till sin hjälp har han haft Malin (till viss 
del ansvarig hon också) samt Sofia, Linnea, 
Ellen, Ellens lillasyster Alice samt ovan 
nämnde Filip. Under vårsäsongens och höst- 
säsongens kortare och lugnare vardagar har 
Lena Aunapuu med syster Åsa hjälp till att 
bemanna serveringen.

Som vanligt var det mycket hemlagad 
mat under högsäsongen, men till Christinas 
stora förtrytelse finns det fortfarande inga 
ägg-och-korvmackor i sortimentet. Får se 
om vi får till det till nästa år. Skam den som 
ger sig. 

Något som tyvärr verkar börja ge med 
sig är vår eminenta kaffebryggare. (Nästan 
ny ju och har endast bryggt cirka 120 000 
kaffekoppar under snart 10 år). Måste denna 
bytas till nästa år, vilket jag verkligen hoppas 

inte ska behöva ske (mest av princip), så vet 
jag att Christina blir lycklig och på detta sätt 
kanske kan få lök på laxen om det skulle bli 
pannkaka av ägg-och-korvmackorna. (Pann- 
kaka har vi förresten redan i sortimentet).

En åtgärd inför säsongen, som vi har fått 
många positiva och glada kommentarer för, 
var uppfräschningen av damrummet och 
lilltoan. Det gäller att välja sina kompisar …

MedleMsantal, eKonoMi M M
Antalet aktiva medlemmar är exakt i nivå 
med samma tid förra året, det vill säga 865 
personer. Vi har 10 fler spelrättsmedlemmar 
(526 jämfört med 516). 18 fler greenfeemed-
lemmar men tråkigt nog 28 färre årsmed-
lemmar, där lejonparten tyvärr är juniorer. 
(104 i år jämfört med 132 förra året).

Här har vi dock gott hopp då antalet 
8–13-åringar som har gått nybörjarkurs i år 
har ökat markant jämfört med de närmast 
föregående åren. (Över 30 jämfört med 
strax under 20 föregående år). Här hoppas 
vi att vi ser ett trendbrott nu och kan få  
in merparten av dessa som medlemmar till 
nästa säsong.

De 526 aktiva spelrättsmedlemmarna är 
fördelade på 212 damer och 314 herrar.  
49 spelrätter har bytt ägare under de senaste 
12 månaderna, vilket är något färre än 

raPPort Från Banägaren

nöjdare än någonsin

1. Enarmad Isak vägrar sjukskriv- 
 ning och stöttas av Janne.

2. Malte och Thomas fixar fina  
 greener.

3. Johanna regerar i receptionen.

4. Och ibland Malin.

5. Sofia tar en mjölkpaus.

6. God hygien är A och O för  
 god mat. Ellen fixar ugnen.

7. Gustav regerar i serveringen

1 3 4
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föregående år. För närvarande finns endast 
5 medlemmar på min lista, som anmält 
intresse för att sälja sin spelrätt, vilket är 
färre än vid samma tid förra året. 

Prisönskemålet för spelrätterna är även 
i stigande, dock från en ganska blygsam 
nivå jämfört med för 4–5 år 
sedan, men ändå indike- 
rande att framtiden verkar 
gå åt rätt håll för dem som 
idag innehar en spelrätt.

För ett år sedan presen- 
terade vi i ÖgolfBladet 51 
nytillkomna medlemmar 
under de senaste 12 mån- 
aderna. I år har vi under de 
senaste 12 månaderna fått 
en tillökning med 77 nya 
medlemmar. Välkomna!

greenFee
Inför säsongen införde vi 
ytterligare en ”pristrappa” 
för greenfeeavgifterna 
under helger och högsäsong. Det blev bil- 
ligare att spela på morgonen och på efter- 
middagen efter 14.00. Däremot lite dyrare 
mellan 09.00 och 12.00, dock utan att 
gäster till medlemmar drabbas, eftersom 
greenfeemängdrabatten ger samma pris 
oavsett tid på dagen.

Resultatet har blivit ett mer utjämnat 
spel över hela dagen än tidigare, vilket i sin 
tur förhoppningsvis har påverkat speltiderna 
positivt. Proppen mellan 10.00 och 12.00, 
då de flesta har velat ha starttid, har inte 
varit lika markant som föregående år.

Jämfört med föregående år har vi vid 
samma tidpunkt nästan 200 fler greenfee-
besök i år och kanske närmar oss 4 000 
igen vid säsongsslut, vilket vi inte nått på 
ett par år nu.

Troliga orsaker kan vara: 1 ökande 
intresse igen för golf, 2 mycket gynnsamt 
golfväder under hela säsongen, 3 trevlig och 
rolig golfbana. Lite av varje är väl troligast. 
Dock har många golfanläggningar i vår 
omgivning bekymmer med ekonomin så 
det enda som skiljer oss från dem är ju fak- 
tiskt parametrar kring den tredje punkten ...

Pro
Janne har haft god fart på såväl lektions-
verksamhet som nybörjarkurser. Senior- 
kurserna har varit på ungefär samma goda 
nivå som förra året, emedan, som tidigare 
nämnts, juniornybörjarkurserna har fått ny 

luft under vingarna. Till- 
strömningen till nybörjar-
kurserna är fortsatt väldigt 
viktig för vår framtid. Hjälp 
oss att se till att Janne har 
fullt upp även nästa säsong!

golFresor
Även golfreseverksamheten 
i Jannes regi verkar bli mer 
omfattande för varje år.  
Två resor till Portugal i april 
samt bussresan, med Peter 
som chaufför, till Åtvidaberg 
och Västervik har redan 
genomförts. 

De två resorna till Mon- 
tado i Portugal den 13 till 

27 april 2012 har just blivit fulltecknade. 
Janne är dock som vanligt flexibel. Finns 
det önskemål för ytterligare resor, säg bara 
till så får vi se vad han kan ordna!

har Vi rätt Mejladress?
Som vanligt när vi lite då och då under 
säsongen skickar ut ÖgolfMail så studsar en 
hel del tillbaka. Vi har alltså fel mejladresser 
i medlemsregistret! Kom ihåg att meddela 
oss om ändrade uppgifter, inte bara när 
det gäller mejladresser utan även postadress, 
telefonnummer med mera.

Göran Glanzmann
receptionen@ljusterogolf.se

raPPort Från Banägaren

Populärt myshörn.

Det ska böjas i tid, det som 
krokigt ska bli. 
Janne hjälper alla med 
både skruvar och raka slag.

i år Kan Vi glädja oss åt 77 nYa golF- 
KaMrater i ljUsterö gK. VälKoMna alla!

Jacob Anderlund
Patrik Arnqvist

Viveka Bergman Romander
Birgitta Dahl

Charlotte Eberhard
David Eberhard
Jenny Edbom

Anette Ellsäter
Elisabeth Elmqvist

Håkan Elmqvist
Marie Enevret
Peter Enevret

Olof Eriksson-Belart
Cecilia Fahlberg
Ingemar Fernius

Emil Forsgren
Emma Forsgren
Mikael Forsmark
Pelle Fredrikson

Rolf Fritsch
Michel Gafgo
Albin Granath

Alexander Granqvist
Christopher Granqvist

Henrik Grinbaum
Birgitta Gurenius
Roger Gurenius 

Margareta Haglund
Carl B Hamilton

Olle Henning
Ulf Henning

Thomas Hermann
Lars-Olof Håll

Lennart Höglin
Annika Hökerberg

Klas Hökerberg
Anna Ingberg
Per Ingberg

Daniel Jansson
Anders Jernberg
Anton Johansson

Roger Johnson
Pernilla Kallin

Jan Karlin
Thomas Krishan
Bo Kristoferson
Eva Kristoferson

Olof Larsén
Barbro Larsson

Gustaf Lilliehöök
Monica Lilliehöök
Fredrik Lundberg
Zofie Lundberg
Anders Malm

Ebba Mattisson Thalén
Sofia Mattisson Thalén

Cecilia Mellqvist
Charlotta Munck

Pia Napreeff
Martin Ohlsson

Alexander Palmqvist
Jakob Palmqvist
Doris Sandberg

Håkan Sandberg
Stefan Sjöblom
Christina Smith

Daniel Steenbrink
Maria Strömgård
Anthony Svenson
Marcus Thompson
Maria Thunberg

Kerstin Vestin
Millert Wiberg

Josefin Wicklund
Leif Wicklund

Ann Zetterberg
Johan Zetterberg
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Ja, så har ytterligare en golfsäsong nästan 
tagit slut. Ännu återstår eventuellt några 
fina höstronder även om motljuset morgnar 
och eftermiddagar kan vara irriterande, 
framför allt för oss som måste kolla vart 
bollen tar vägen.

Vad har hänt På  
UtBildningsoMrådet? 
Janne Björnson har hållit ett antal nybörjar-
kurser. Juniorerna har tränat. Damerna 
likaså. Och ett antal seniorer har fått sin 
duvning ett antal veckor som avslutades med 
en skojig tävling med vår käre greenkeeper 
Janne som överlägsen segrare. En eftermid-
dag i juli anordnades en regelkurs som 
lockade ungefär 20 deltagare. Stämningen 
var god och vi fick bland annat klart för oss 
hur vi droppar i skogen och i vattenhinder. 

UPPsKattade golFVärdar
Inom mitt ansvarsområde ligger även att 
organisera golfvärdarnas verksamhet.  
Jag tror att de flesta som kommer till banan 
under högsäsongen uppskattar det arbete 
som golfvärdarna gör. Göran Glanzmann 
gör det. Jag har varit på några golfbanor 
 i söder, bland andra Ringenäs. Där hade 
man golfvärdar varje dag under högsäsong. 
Det tror jag är att ta i. Hos oss har vi haft 
golfvärdar under lördagar och söndagar 
under juni, juli och augusti, förutom täv- 
lingsdagar. De golfvärdar som har arbetat  
i år har gjort det i åtskilliga år. Några vill 

säkert vara med nästa säsong också men vi 
behöver fler som gör denna viktiga insats. 
Till nästa år är min målsättning att tidigt i 
maj samla alla golfvärdar och gå igenom 
schema men även uppdatera golfvärdarnas 
arbetsuppgifter.

KUnniga täVlingsledare BehöVs
Stockholms golfförbund anordnar ett antal 
kurser under vinterhalvåret. Klubben har 
behov av medlemmar som är kunniga vad 
gäller tävlingsverksamheten – alltså Kurs 
för tävlingsledare. Ett annat område är 
regelkunskaper. Det finns regelkurser som 
leder till att man kan bli klubbdomare om 
man klarar kunskapstestet. Domarkompe-
tens kräver att man förnyar sina kunskaper 
några kvällar under flera år.

jag BehöVer dig!
Jag känner inte till vilka av er i klubben som 
vill bli tävlingsledare och klubbdomare. 
Inte heller golfvärd. Därför sänder jag en 
vädjan till er alla i klubben. Anmäl dig till 
mig om du vill gå tävlingsledarkurs eller 
regelkurs. Kontakta mig om du vill arbeta 
som golfvärd en eller två dagar mellan kl. 9 
och 14. Ersättningen är en kopp kaffe och 
bulle samt lunch. 

Hör av dig till mig genom att mejla 
goran.folke@telia.com.

Göran Folke
goran.folke@telia.com

jUniorerna

Kanon- 
säsong

Säsongen 2011 började med vårt tränings-
läger hemma på klubben. En heldag till- 
sammans med Janne. Dagen var välbesökt 
trots bister väderlek med cirka 8 plusgrader 
och en hel del regn. Tack till Magnus Bäck 
och Björn-Åke för all hjälp under denna dag.

KanontäVlingar
På sommarens tävlingar visade vi som vanligt 
upp strålande resultat. Kanske till och med 
ett snäpp bättre än tidigare. Vi gjorde bra 
ifrån oss i bland annat Rookie Tour och inte 
minst i Norrortsligan där det blev seger! 
Bucklan finns att beskåda i klubbhuset.

KanonKnattar
Golfskoj för våra knattar har varit välbesökt 
och vi har fått mycket beröm för detta evene- 
mang, som gick av stapeln på sommarens 
söndagar tillsammans med våra tävlings-
juniorer. Hoppas att vi ses igen nästa år!

Kanondagar
Den 14–15 juli åkte jag tillsammans med 
Björn-Åke och våra tävlande juniorer till 
Orresta GK utanför Västerås för att umgås, 
skapa teamkänsla och spela golf under två 
dagar. Tack till er alla för två kanondagar!

KanonjUniorer…och Föräldrar
Det är enormt givande att ha så många 
duktiga och trevliga barn och ungdomar 
runt sig. Jag ser fram emot att möta er igen 
inför kommande säsong. Ett stort tack till 
alla föräldrar som har hjälpt till vid olika 
evenemang och tävlingar. Utan er vore detta 
inte möjligt.

Mona Uddheden, Juniorkommittén
mona.uddheden@telia.com

Kanonjuniorer efter kanonseger.

UtBildningsFrågor

På rätt KUrs

Skaffa dig nya 
perspektiv på golf.  
Gå en kurs. 
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Årets säsong har varit mer än lovande. En utmärkt bana och bra 
golfväder under större delen av sommaren bäddade för detta. Torkan 
i juli innebar sänkningar av hcp som korrigerades när höstens regn 
och rusk satte in.

alla Får starta
Tävlingskommitténs krav på minst fyra registrerade rundor i GIT 
under senaste 12-månadersperioden har slagit väl ut. Endast ett fåtal 
av säsongens tävlande tvingades avstå från nyttopriser och mot slutet 
av perioden var uppslutningen nästan 100-procentig. Vi kommer 
att fortsätta med kravet på fyra registrerade rundor för att få ta  
del av nyttopriser, men låter alla som har officiellt hcp starta i våra 
tävlingar.

Bra MiX
Vi har i stort sett samma antal tävlingsstarter i år som tidigare år 
och kan glädjas över att många nya medlemmar kommer till våra 
arrangemang. Det verkar som om mixen av tävlingar passar bra 
men vi tar gärna emot förslag på ändringar och alternativ.

Vissa förändringar har vi gjort under säsongen. En av dessa är 
”Roslaget”, som är ett arrangemang på flera banor i vårt närområde. 
Tyvärr var underlag och central ledning inte av den kvalitet som vi 

skulle önska, men vi kommer att följa upp arrangemanget och even-
tuellt ge det en andra chans. Tyvärr ser det ut som om Nässlingen 
inte blir av nästa säsong, men vi bidar tiden och ser vad som händer.

heMliga täVlande
Vi har försökt att hålla en hög grad av information på vår hemsida. 
Alla tävlingar har vi försökt hålla aktuella och uppdaterade. Ett pro- 
blem som vi stöter på är att några av våra tävlande har ”Sekretess” i 
GIT och kommer därför inte med i resultatlistorna med namn. 
Naturligtvis får alla vara anonyma om man så önskar, men vi tror 
att det i många fall är ett enkelt förbiseende. Om du inte vill vara 
anonym kan du kontakta vår reception som hjälper dig att blir 
”offentlig”. Anledningen till ”sekretess” är att lagen om person-
uppgifter (PUL) föreskriver att man måste ge sitt godkännande för 
att namnet ska synas på internet.

Slutligen vill tävlingskommittén tacka alla tävlande och funktionärer 
för den gångna säsongen och önska alla välkomna nästa år med 
förnyade krafter och nya bollar.

Arne Olson, TK Ljusterö GK
arneolson@comhem.se 

raPPort Från täVlingsKoMMittén

i Vått och torrt

2011 var en fantastisk säsong på en 
mycket välskött bana. Damernas 
tisdagsgolf har bara blivit mer och 
mer populär. Minst 20 damer 
har infunnit sig varje tisdag för 
att spela. Väldigt kul tycker jag! 
Fortfarande, i mitten av sep- 
tember, ställer damer upp på 

tisdagarna. Vi fortsätter som vanligt nästa sommar.
Damtävlingarna var välbesökta i somras. På den största ”Ladies 

Invitation” var det 40 damer som kämpade om äran i ett underbart 
väder. Vann gjorde Elisabeth Munck och Viveka Swedenborg, 
ett stort grattis till er.

Sista tävlingen ”Damslaget” vann Judit Nörgren-Müller med ett 
fantastiskt resultat, ett stort grattis till dig också.

Väl mött nästa sommar!

Christina
christinabergman@comhem.se

Lika överraskande som roligt vann Ljusterö GK både H55 Match 
och H55 Slagspel.  Nu går vi uppåt i divisionerna. I slagserien – där 
vi vann division 4 förra året och nu division 3 – spelar vi i division 2 
nästa år. Då är vi uppe bland storklubbarnas förstalag. Det blir 
tufft men en kul utmaning!  

Mer om dessa framgångar för Ljusterö GK kan du läsa i vårnum-
ret av ÖgolfBladet.

Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se

daMerna

ännu en sommar  
som gick för fort!

seriesPel

ljusterö vann båda  
h55-serierna

Lyckad hemmamatch  
och bra säsong.  
Det syns!

Ladies Invitation är  

en av säsongens höjdare.
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ljUsterö gK – 
täVlingsresUltat

2011
ö-starten
1. Judith Müller, Jan Lindell, Lars Starck, Susanna Blidholm
2. Elisabeth Munck, Monica Gustafson, Ove Karlson, Anders Ferm
3. Catharina Wagmo, Göran Lundgren, Bengt Wallin,  
 Sara Wilsenius

daMstarten
1. Kerstin Blomberg, Marianne Adolfson Bohman, Anita Nilsson,  
 Elisabeth Munck
2. Monica Land, Ingrid Jägre, Ewa Sandström, Annika Wallin
3. Anita Axelsson-Holm, Marianne Påhlman, Catarina Wagmo

nässlingen oPen
1. Jeanette Edenholm, Karin Sandbrink
2. Siv Huber, Frank Huber
3. Gunnar Olsson, Ingrid Jägre

aXelinaträFFen
1. Kerstin Engstrand
2. Göran Nordström
3. Karin Wannberg-Åstmark

sKandia 2g
1. Sara Wilsenius, Arne Olson
2. Micki Varasit, Mona Uddheden

göKottan
1. Bo Weideskog, Magnus Weideskog
2. Lars Landemar, Göran Sax
3. Kjell-Åke Jägenstedt, Eva Källås-Jägenstedt

träKlUBBan
1. Bengt Eriksson
2. Bengt Wallin
3. Kent Nilsson

röda Korset
1. Peter Åstmark, Karin Wannberg-Åstmark
2. Inger Lagerlöf, Janne Eriksson
3. Berit Fehrm, Anders Fehrm

ladies inVitation
1. Viveka Swedenborg, Elisabeth Munck
2. Eva Åslund, Kerstin Wolf
3. Kerstin Engstrand, Kristina Engstrand

KM herrar 45/55/65/75+
45+ Niclas Fornås
55+ Bengt Eriksson
65+ Kenneth Elfving
75+ Nils-Henrik Wahlgren

KM herrar
1. Kalle Jungstedt
2. Johnny Wijk
3. Kenneth Elfving

KM daMer
1. Ingrid Jägre
2. Elisabeth Munck
3. Gunilla Lund-Jungstedt

daMslaget
1. Judith Müller
2. Solveig Ekelund
3. Monica Gustavsson

tVå generationer
senior/junior-klassen
1. Sara Wilsenius, Janne Björnsson
2. William Jörding, Arne Olson
3. Richard Dellner, Carl Dellner

senior/senior-klassen
1. Thomas Skoglund, Bo Orre
2. Magnus Weideskog, Bo Weideskog
3. Robert Eriksson, Janne Eriksson

höstFlaggan
1. Bengt Eriksson
2. Lars Starck
3. Håkan Österman

Ljusterö Match Cup, Upploppet och Mål- 
snöret är inte avgjorda i skrivande stund. 
Resultaten hittar du på www.ljusterogolf.se 
och i vårnumret av ÖgolfBladet.

1. Vinnare Östarten: Susanna,  
 Lars, Judith, Jan.

2. Vinnare Damstarten: Elisabeth,  
 Kerstin, Marianne, Anita.

3. Vinnare Damslaget: Judith

4. Vinnare Gökottan: Magnus  
 och Bosse.

5. Vinnare Träklubban: Figge

6. Vinnare Röda Korset: Karin  
 och Peter.

7. Vinnare KM Herrar: Kalle

8. Vinnare KM Damer: Ingrid.

9. Vinnare Höstflaggan: Figge.
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ÅKERSBERGA

PORTO BETALT

B FÖRENINGS- 
BREV

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

redaKtör’n
Redaktör för ÖgolfBladet är Björn Hermansson. Vill du något, 
skicka gärna en rad till bjorn@gracecommunication.se

Årets sommarfest gick av stapeln den 30 juli som var en av våra allra varmaste och 
vackraste sommardagar. Vi började med en putt-tävling före allmänt minglande till 
en välkomstdrink. Malin, Johanna och Gustav hade komponerat och lagat till en 
förträfflig buffé som var mycket uppskattad av alla. Förutom en del allsång framträdde 
flera av våra festdeltagare med sång och musik under kvällens gång och alla var överens 

om att vi hade en mycket trevlig kväll tillsammans.
Nästa år firar klubben 20-årsjubileum. Då försöker vi hitta 

på någonting extra i festväg.

Hoppas att vi alla får en god vintervila, så ses vi igen 2012!

Festkommittén genom Inger
inger.lagerlof@hotmail.com 

FestKoMMittén

sång, musik och snart 20 år

Förträfflig buffé, minnesvärda framträdanden och ljuv musik!

golFVisan  
(melodi: ”någonstans i sverige”)

Min sving är för dålig och min drive är för kort
och mängder av bollar har jag nog slagit bort
men det gör detsamma för nu har jag en boll
någonstans på fairway!

Efteråt vi kommit hit
att äta gulasch med god aptit
så kan vi nog för ett tag
få glömma bort alla dåliga slag

Min sving är för dålig och min drive är för kort
och mängder av bollar har jag nog slagit bort
men det gör detsamma för nu har jag en boll
någonstans i skogen!

Framfördes av Björn Ardell  
på avslutningen för herrar 65+.

Finaldag i H65.  
Sångfågel Björn Ardell tvåa från höger.


