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Jag vill börja med att be om ursäkt för 
att jag i Vårbladet hade den dåliga smaken 
att skriva: Jag Utför Birdies Igen Liksom 
Eagles Under Maj, men det var faktiskt 
känslan jag hade då. 

Nu kommer dock en liten revidering eller 
”relationshandling” som vi pratar om i  
min ordinarie profession. Den lyder: Jag 
Utstöter Besvikna Ilskna Läten Efter 
Usla Missar.

Nåja, allt var inte bara elände. Jubileums-
året hade sin kulmen med den stora jubi- 
leumsdagen med golftävling på morgonen 
samt en fantastiskt ordnad fest på kvällen. 
Tack Inger Lagerlöf som höll i arrangörs-
staven!

En del av er har ju fått äran att erövra en 
minnesplakett när ni varit framgångsrika på 
någon av årets tävlingar. Denna är en raritet 
som alla naturligtvis suktat efter. Inte minst 
jag (hur nu detta skulle gå till). Men tro det 
eller ej, det sker under även i våra tider. 

Detta hände på självaste Jubileumsgolfen. 
Jag har framför allt två personer att tacka. 

Först Kerstin Blomberg som gjorde detta 
möjligt genom att ta hand om sitt barnbarn 
i stället för att tävla, varmed jag som reserv 
fick chansen att hoppa in i tävlingen. Sedan 
vill jag tacka min medspelare Elisabeth 
Munck som stod för det rent professionella 
i själva golfspelet. Jag kan riktigt känna 
hennes tankar när hon ser att hon i sitt lag 
har fått: en normalt god spelare men som 
drabbats av stundens allvar, en som led något 
av sviterna efter en annan av sommarens 
stora fester kvällen innan och till sist jag 
själv som haft en formsvacka sedan senaste 
jubileet för tio år sedan. 

Vi tre herrar spelade nog mestadels som 
Elisabeth hade förväntat sig. Men… på något 
sätt verkade det som om han däruppe hade 
givit oss gubbar en Jubileumsbonus. ”Ni 
kunde få fem hyfsade slag var att hushålla 
med så gott ni kan”. Nu var ju problemet 

med denna scrambletävling att Elisabeths 
slag endast kunde räknas varannan gång. 
Men det slumpade sig så att vi lyckades få en 
osannolik spridning på de tilldelade goda 
slagen. Vi slog aldrig bort något av de bra 
som man normalt gör på rangen. Det gällde 
att hushålla. 

Döm om, inte bara vår förvåning, när vi 
räknade ihop vår 9-håls bruttorunda på 33 
slag samt på kvällen fick gå fram och ta emot 
den eftertraktade plaketten. Där stod vi tre 
herrar och nästan skämdes lite när det bara 
var vi som fick en medalj eftersom Elisabeth 
naturligtvis redan hade en från tidigare 
tävling. Nåja, det är smällar man få ta!

Nu är det bara att gå in i golfdvalan till 
2022.

Tack för ett härligt år!

Eder tacksamme ordförande Ulf
ulf@projektide.se

”GULDET BLEV TILL SAND …”

HÖSTMÖTE!
Lördag 20/10! 11.00!

Nä, det är inte ordförande på bilden, men samma läge.
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Boka in lördagen den 20 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 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. rapport från ”utveckla din golfklubb”
  h. övrigt

Välkommen!

1. Plopp med flopp och dropp trots förstorad green.

2. Mycket grovjobb men bra blev det.

3. Finjobb för bra rull till vattnet.

4. Oanade följder av regelbunden nederbörd.

5. Uppskattad serveringspersonal med gamla och  
 nya favoriter.

6. Nedåt för juniorerna men det finns hopp för  
 framtiden.

7. Men seniorerna håller balansen.

Kallelse till  
Höstmöte  
i Ljusterö  
Golfklubb

20/10 2012  
klockan 11

Med lite tur blir det lika trevligt på Höst- 
mötet som på Vårmötet.
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BANAN
Den stora förändringen på banan under året 
var justeringen av 9:ans green. Spelstart 
för den nya greendelen blev den 1 augusti. 
Tyvärr blev det inte som vi hoppades … 
fortfarande lyckas en del spelare pricka 
dammen i stället för greenen, trots palissad 
och allt! Planen för nästa år blir att fylla 
igen dammen helt eller att bara sälja draw- 
bollar.

I övrigt gjorde vi en hel del röjningsarbete 
under vintern. Bland annat har högerbredd- 
ningen vid fairway på hål 1 och 17 samt 
vänsterbreddningen kort vänster om 15:e 
fairway varit uppskattade.

Janne, Isak (i spelform igen efter förra 
årets axelskada), Oscar, Malte och i år även 
Maltes yngre broder Filip har skött banan 
under året. Vår och höst som vanligt även 
med Pro-Jannes benägna hjälp.

Den regelbundna nederbörden hela 
säsongen har medfört gröna fairways, mycket 
klippningsarbete och en ovanligt stor 
bränsleåtgång jämfört med föregående år.

RECEPTION OCH SERVERING 
I receptionen har ni som vanligt hittat Peter, 
Johanna och undertecknad. 

I serveringen har Johanna och Sofia haft 
huvudansvaret. Till sin hjälp har de haft 
Linnea, Ellen, Alice, Ellen och Alices kusin 
Alma samt Oscars flickvän Märta.

Under vårsäsongens och pågående höst- 
säsongs lite kortare och lugnare vardagar 
har Lena Aunapuu med syster Åsa hjälpt till 
att bemanna serveringen.

Efter vissa tveksamheter införde vi till 
slut inför högsäsongen den av mången 
(främst Christina …) önskade ägg- och korv- 
mackan. Faktiskt måste jag erkänna att min 
fundersamhet var omotiverad (okay jag 
hade fel, men det ska inte upprepas). Detta 
tillskott i sortimentet fungerade. 

Som vanligt var det mycket hemlagad 
mat under högsäsong med Ljusterölax 
som topp. 

Den nya kaffemaskinen har också fått 
beröm. Vi måste dock skaffa en ny omgång 
med ljusare koppar då denna maskin tyvärr 
är delvis färgblind och inte klarar av svarta 
koppar så bra. 

MEDLEMSANTAL, EKONOMI M M
Antalet aktiva har minskat något jämfört 
med föregående år. Fortsatt är det juniorsi-
dan som svarar för hela minskningen. 
Antalet spelrättsmedlemmar och greenfee-
medlemmar ligger i nivå med föregående år. 

För juniorerna har vi dock gott hopp  
för framtiden eftersom vi med glädje har 
kunnat konstatera en markant ökning av 
antalet juniorer som har gått nybörjarkurs 
såväl förra som denna säsong. Det ska väl 
bli golfare av dem också!

Vi har också bra balans när det gäller 
utbud och efterfrågan på spelrätter. För till-
fället finns endast fem medlemmar som vill 
sälja sin spelrätt på min lista.

BRA GREENFEELÄGE
Även när det gäller greenfeeintäkterna ligger 
vi bra till. För den viktigaste månaden juli, 
slog vi till och med förra årets ”all time high” 
med ett par besökare. Totalsiffran för året 
blir dock något blygsammare än förra året 
beroende på junis lördagsregn, eller progno- 
ser härom. 

Från början av juni sade väderprognosen 
i början av varje vecka att det skulle bli regn 
kommande lördag under sju veckor på raken! 
Så blev väl fallet under cirka hälften av lör- 
dagarna, men även för övriga veckohelger 
med fint väder var ju redan planerna lagda 

på annat än golf i många fall. Väderappar är 
ett otyg ibland!

Vi lär inte nå förra årets greenfeenivå 
men kanske kommer vi i nivån med 2010 
innan säsongen är slut, om inte väderprog-
noserna börjar bråka allt för mycket igen.

NÖJD PRO
Janne har haft god fart på såväl lektions-
verksamhet som nybörjarkurser. Speciellt 
glädjande är det att antalet som har gått 
juniornybörjarkurs (8-13 år) under året var 
betydligt högre än tidigare. Även ett antal 
fortsättningskurser för de juniorer som 
gick nybörjarkurs under förra säsongen har 
genomförts – en nyhet som rönte stor 
uppskattning.

Under våren var 44 medlemmar med 
Janne i Montado, Portugal på golfresa.  
I januari åker 22 medlemmar med Janne för 
att upptäcka Sydafrika och dess golfbanor i 
närheten av Kapstaden. 

Janne är dock som vanligt flexibel. Finns 
det önskemål för ytterligare resor, säg bara 
till så får vi se vad han kan ordna! Janne fun- 
derar till exempel på en utlandsresa enbart 
för damer till våren, förslagsvis Turkiet. Säg 
till om du är intresserad!

Just nu går Janne runt med ett ganska 
nöjt leende. Dels lyckades han göra HIO på 
7:an den 8 september (den 5:e i ordningen, 
4 år sedan senast), dels lyckades han bli 
Riksmästare i klassen H65 på Puttoms GK 
i Örnsköldsvik. Grattis Janne!

Göran Glanzmann
receptionen@ljusterogolf.se

RAPPORT FRÅN BANÄGAREN

BREDARE, STÖRRE, REGNIGARE 
OCH NYA MACKOR

Janne, alltid i centrum.  
Nu också Riksmästare!
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DAMERNA

KM – inte värre  
än något annat

Förra säsongen lyckades Ljusterös Herrar +55 år avancera till högre 
divisioner i både slagspelet och i matchspelet. I slagspelet gick vi upp 
till div 3 redan för två år sedan och ända upp till div 2 inför 2012. 
I matchspelet gick vi från div 4 till div 3. I de högre divisionerna 
spelar i allmänhet de större klubbarnas förstalag med breda trupper 
av singelhandicapare – vi mötte bland andra Ullna, Österåker och 
Viksjö – och motståndet blev betydligt tuffare 2012 än tidigare. 

EN LITEN BRAGD
Säsongen gick dock över förväntan och framför allt var det väldigt 
roligt för lilla Ljusterö att få tävla mot de stora elefanterna. Med vår 
tävlingsstarka pro Janne Björnsson, som deltog i hälften av matcherna, 
fick övriga i vårt lag den injektion som behövdes. Janne förlorar 
sällan någon match och presterar alltid låga scorer i slagspelet. 
Det fick övriga i laget, som i allmänhet hade mycket högre hcp än 
motståndarna, att höja sig flera snäpp över sin normala standard. 
Med nöd och näppe klarade sig laget faktiskt kvar i bägge de högre 
serierna, vilket nästan var en liten bragd med tanke på att vi har så 
få +55-are att tillgå med en spelstyrka kring singelhcp som oftast 
krävs här. 

AVGJORDE I FINALEN
I slagspelet deltog tolv lag. Vi hade tre lag efter oss och blir kvar i 
svåra div 2 även 2013. I matchspelet avgjordes det på de allra sista 
hålen i sista omgången. Det var mycket jämnt mellan Ljusterö och 
Troxhammar i hela serien, men vi drog det längsta strået i finalen 
och kom trea av de fyra lagen och blir alltså kvar på samma tuffa 
nivå nästa år. Vi hoppas på förstärkning av nya pigga 55-åringar till 
laget om vi ska klara av det igen! Förutom Björnsson spelade främst 
Figge Eriksson, Peter de Wahl och Johnny Wijk, samt ett par inhopp 
av Mats Berg och Lasse Stark.  

Johnny Wijk, Lagledare 55+, johnny.wijk@historia.su.se

Eftersom våra herrar i seriespel 55+ har varit ganska framgångsrika, 
beslöts det bland de äldre herrarna att ställa upp i motsvarande serie, 
fast för mogna män, i år.

Det har visat sig att motståndet bland länets äldre golfare är ganska 
stort. Trots detta så har vi lyckats undvika att bli totalt utspelade och 
hållit en ganska hyfsad nivå. Vi kom visserligen sist i matchspelet 
men lyckades bli sjua bland nio startande i slagspel.

Vi fortsätter nästa år och du som är 65+ och intresserad av  
tävlingsspel på andra banor i länet, är välkommen på våra torsdags-
träffar för att kvala in till seriespelet för Ljusterös 65-plusspelare.

Arne Olson, Lagledare 65+, arneolson@comhem.se

SERIESPELET 
H55 – Kvar på högre nivå

H65 – Först som sist

Tävlingarna har avlöpt väl, speciellt för en del.

Tisdagar är Damdag. Ett gäng tappra damer har spelat varje tisdag hela 
sommaren. Den 28 augusti var en solig och fin golfdag. Foto: Gunnel Jugård

Damgolfen har varit fin i sommar och många damer har ställt upp 
på tisdagarna. Ibland var vi 25 stycken, jättekul!

Tävlingarna har avlöpt väl förutom lite strul vid Ladies Invitation. 
Vann gjorde Anita Axelsson-Holm och hennes väninna Lena. 
Stort grattis! 

Damslaget togs hem av Elisabeth Munch som vinner det mesta 
hon deltar i verkar det som. 

Tyvärr fick vi ställa in KM i år på grund av för få deltagare. 
Det är trist att inte fler kan ställa upp i denna tävling. Den är ju inte 
värre än vilken annan tävling som helst. Vi får försöka anstränga 
oss lite mer till nästa säsong.

Tack för i sommar!

Christina, christinabergman@comhem.se

MEDDELA ALLTID ÄNDRADE UPPGIFTER
Glöm inte att anmäla ändrade e-mailadresser till receptionen 
(eller andra ändrade uppgifter).
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JUNIORERNA

På topp bland de stora

Vi startade säsongen den 5 juni med en aktivitetsdag för Ljusterö 
skola då ett 40-tal elever provade på golf. Ett stort tack till Christina, 
Arne och Göran för att allt gick så bra. Det var mycket uppskattat 
från skolan. Den 10 juni startade juniorverksamheten med sedvanligt 
träningsläger med Janne. Välkomna alla nya juniorer som var med!

BRA RESULTAT TILL SLUT
Fortfarande har vi ganska få juniorer som är ute och tävlar på 
tourerna. Vi behöver se över hur vi ska göra med det, men mycket 
handlar nog om att man som förälder måste ställa upp en hel del.

Norrortsligan startade inte som vi själva ville. Vi hade kort om 
spelare eftersom många var på konfirmationsläger och annat.  
De sista två matcherna genomförde vi dock med bravur och kom 
slutligen på en delad andraplats tillsammans med Waxholm. Än en 
gång visade vi att vi kan vara med i toppen med de stora klubbarna.

KUL FÖR DE MINSTA
Golfskoj har varit lyckad. Vi har haft mellan fem och sju barn som 
har tränat och lekt golf vid varje tillfälle. I år hade vi även en Golf- 
skojvecka i juli. Även denna var lyckad. För Golfskoj vill jag främst 
tacka juniorerna Sara och Marcus. Vi återkommer med liknande 
koncept nästa år.

SUPERDAGAR PÅ TUR
Den 26-27 juli åkte ett antal juniorer med ledare till Kallfors GK  
i närheten av Järna för att träna, spela, bo, äta och framför allt att 
umgås. Tack för två superdagar med trevliga och glada juniorer i 
olika åldrar!

SKANDIA TOUR PÅ HEMMAPLAN
I skrivande stund vet jag att det är några juniorer som ser fram emot 
att spela Skandia Tour här på Ljusterö den 23 september. Hoppas att 
du hade möjlighet att se de riktigt duktiga juniorerna från stockholms- 
klubbarna och hejade fram våra egna spelare.

TACK!
Jag vill tacka alla juniorer för att ni alltid är så glada och positiva. 
Och tack alla föräldrar. Vi har aldrig haft så många föräldrar som 
villigt har hjälpt till i verksamheten. Ett speciellt tack till Björn-Åke 
Wilsenius för att du alltid ställer upp i alla lägen. Vi fortsätter att 
jobba på under nästa säsong. 

Glöm inte bort att spela golf nu när det är höst!

Mona Uddheden, Juniorkommittén, mona.uddheden@telia.com

Få juniorer ute på tourerna,  
men på hemma plan gick det bra. 

Marcus Fornås och August Jörding  
i Rookie tour.

Gänget som knep andraplatsen i Norrortsligan.
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LJUSTERÖ GK – 
TÄVLINGSRESULTAT

2012
Ö-STARTEN
1. Berit Ferm, Elisabeth Munch, Bo Zachrisson, Jonny Wijk
2. Monica Land, Bengt Wallin, Carl Sandström, Claes Jugård
3. Sara Wilsenius, Karin Gustavsson, Göran Lundgren,  
 Åke Björnestam

LINDSKROG-P

Grupp A HCP 0-17,9
1. Peter Åstmark
2. Karl-Henrik Hultman
3. Bengt Eriksson

Grupp B HCP 18,0-36
1. Carl Malm
2. Hans Törnqvist
3. Per-Olof Bohman

DAMSTARTEN
1. Birgitta Andersson, Christina Larsson, Helena Skoglund
2. Anita Axelsson-Holm, Eiry Hedman, Inger Lagerlöv
3. Lena Hartog, Monica Land, Solveig Eklund

HYRESHUSET
1. Karin Wannberg-Åstmark, Peter Åtsmark
2. Susanna Blidholm, Olle Blidholm
3. Lena Malm, Carl Malm

GÖKOTTAN
1. Göran Sax, Lars Landeman
2. Olavus Olson, Pelle Hörberg
3. Kjell Hedman, Ove Land

TRÄKLUBBAN
1. Arne Annapuu
2. Bengt Eriksson
3. Claes Jugård

RÖDA KORSET
1. Karin Wannberg-Åstmark, Peter Åstmark
2. Inger Lagerlöv, Janne Eriksson
3. August Jörling, Marcus Wilsenius

LADIES INVITATION
1. Anita Axelsson-Holm, Lena Djurberg
2. Gull-Britt Ahlström, Karin Gustavsson
3. Annika Wallin, Elisabeth Ahlström

JUBILEUMSGOLF
1. Anita Axelsson-Holm, Viveka Swedenborg, Bo Isaksson,  
 Åke Svensson
2. Monica Land, Marinette Blücher, Ulf Palin, Kjell-Åke Jägenstedt
3. Inga Sjögren, Lena Bergstrand, Johan Eklund,  
 Björn-Åke Wilsenius

KM HERRAR 45/55/65/75+
1. Thomas Skoglund H45+
1. Anders Målqvist H55+
1. Staffan Tjus H65+
1. Göran Nordström H75+

KM HERRAR
1. Kalle Jungstedt
2. Jonny Wijk
3. Göran Lundgren

NORRORTSLIGAN

Flickor
1. Sara Wilsenius, Ljusterö GK  

Pojkar 2
1. Axel Romander-Bergman, Ljusterö GK

Pojkar 1
3. Sebastian Orlog, Ljusterö GK

TVÅ GENERATIONER

Junior/Senior
1. August Jörding, Lars Starck
2. Hannes Ekström, Johan Pondman
3. Sara Wilsenius, Bo Isaksson

Senior/Senior
1. Arne Annapuu, Richard Annapuu
2. Janne Eriksson, Robert Eriksson
3. Ulf Palin, Marcus Johannson

Nu återstår det inte många tävlingar på årets golfsäsong och redan nu kan vi se tillbaka och 
göra en delsummering av tävlingsverksamheten. Tävlingarna har kunnat genomföras på en 
perfekt skött bana och det ska alla som arbetar med banan ha ett stort tack för.

REKORDMÅNGA
Antalet deltagare i varje tävling ligger på ungefär samma nivå som tidigare år med undantag 
för Jubileumstävlingen som lockade rekordmånga. Många pristagare har redan fått jubileums- 
plaketten och du som ännu inte har lyckats, har chansen i årets sista tävlingar.

DIGNANDE PRISBORD
Vi har haft två sponsorstävlingar, Linskrog-P och Hyreshuset, båda med mycket rikliga 
prisbord till pristagarnas stora förtjusning. Vi hoppas på att få se dessa och eventuella nya 
sponsorer kommande säsong.

SNIGELFART
En ofta återkommande kritik är att tävlingarna tar alldeles för lång tid. Vi har gjort några 
försök under säsongen för att hitta former för snabbare tävlingar. På Ö-starten tillämpar vi 
kanonstart, det vill säga alla startar samtidigt på olika hål, men trots detta tar tävlingen 
upp mot sex timmar innan prisutdelningen är genomförd. Möjligen är många ”golfrostiga” 
eftersom det är första tävlingen på året.

HASTIGHETSFÖRSÖK
En möjlighet skulle vara att korta ned tävlingen till nio hål, som vi gjorde med jubileums-
tävlingen.

Linskrog-P kortade vi ner till en 12-hålstävling för att förkorta tävlingstiden till tre timmar. 
Med ett stort antal deltagare fick de tidigt startande vänta upp till över två timmar innan 
de sista tävlande kom i mål och prisutdelningen kunde genomföras.

KANONFART
Vi har nu testat en variant på kanonstart som innebär att vi fyller på bakifrån genom att 
starta på hål 1, hål 18, 17, 16 etc. Fördelen är att alla kommer i mål ungefär samtidigt och 

vi belägger inte banan med mer tid 
än om alla startat från hål 1 efter 
varandra. Vi har testat denna form 
av kanonstart vid två tillfällen 
Damslaget och Två Generationer. 
Vi har fått positiva kommentarer 
förutom olägenheten det innebär 
att ta sig ut till exempelvis hål 16. 

Vi tar tacksamt emot alla synpunk- 
ter och hoppas att vi gemensamt 
ska hitta former för ”Snabbare täv- 
lingar”.

Jan Ericsson,  
jan.ericsson@kranglan.se

TÄVLINGAR 

SNABBARE  
TÄVLINGAR!
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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@gracemill.se

FESTKOMMITTÉN

JUBILEUM  
MED  

MERSMAK
Så är sommarmånaderna över. Det känns 
som att de försvann snabbare än vanligt i 
år. Vi hann i alla fall med en Jubileumsfest 
den 21 juli, som var en av årets lätträknade, 
strålande sommardagar. Anslutningen var 
god med totalt lite över 100 personer.

Dagen inleddes med en 9-håls lagtävling 
på förmiddagen och på eftermiddagen åter- 
förenades vi kl. 17 för mingel och middag. 
”Asadomästarna” helgrillade fem lamm 
och som vanligt hade Johanna, Sofia och 
köksteamet ordnat med fantastiskt goda 
tillbehör.

Dragspelaren Åke Hellman underhöll 
och några av våra klubbkamrater, som ingår 
i Sommarkören, sjöng under ledning av Åsa 
Burman-Laxvik. Dessutom sjöng vi en del 
allsånger. Stämningen var med andra ord 
väldigt fin och jag tror att alla var nöjda.

Vi ses till nästa säsong och tills dess väl- 
komnar vi dina förslag till aktiviteter!

Inger, inger.lagerlof@hotmail.com


