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HÖSTEN 2013

Avståndsmätare, albatross, bunker, birdie, bogey, 
banguide, bollhåv, backspinn, bounce, bästboll,  
caddie, chipp, cut, driver, draw, dimples, dogleg, 
duff, dropp, eagle, fairway, fade, flagglinje, 
forgreen, fore, foursome, green, greenlagare, 
greensome, golfvett, greenfee, greenkeaper, 
golfhandske, golfbil, golfskor, golfvagn, 
handicap, hook, hybrid, hål, höjning, honnör, 
hole-in-one, inspel, järn 2:a, järn 3:a, järn 4:a, 
järn 5:a, järn 6:a, järn 7:a, järn 8:a, järn 9:a, 
klubba, koppsnurr, lobwedge, lie, loft, linksbana, 
MUA, mulligan, niblick, nedslagsmärke, närspel, 
out-of-bounds, par, pitch, pluggad, pliktslag, 
peg, Pro, putter, puttlinje, provisorisk, paraply, 
ruff, semiruff, spoon, slice, sandwedge, score, 
shotgun, seaside, scratch, slaggolf, slagspel, 

slope, spelrätt, stans, sidovattenhinder, sänkning, 
scramble, socket, träfemma, toppa, wedge, 
vattenhinder.

Smaka på alla dessa golftermer. Finns det över 
huvud taget någon annan sport som har sådana 
möjligheter? Det är bara att välja och vraka. Vad 
låter väl vackrare än ”kontrollerad draw” eller  
”sandy par”?

Då undrar man; Hur kunde det ändå gå så fel?  
Jag började fundera och till sist fann jag det. 
Bland alla dessa termer hade det smugit sig in 
ytterligare ett i min lista. ”Skitslag!”

Tack för ännu en, trots allt, härlig säsong!
Vi ses om ett halvår.

Eder fortfarande underdånige
 ordförande Ulf   |  ulf@projektide.se

Höstmöte!Lördag 26/10, kl. 11.00

Hur kunde det gå så

Även skitslag har sin plats.

fel?
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Boka in lördagen den 26 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!

Kallelse till  
Höstmöte  
i Ljusterö  
Golfklubb

26/10 2013  
klockan 11.00

EN TILLBAKABLICK

MAJ–JUNI
Vårens och försommarens tävlingar kunde 
trots allt genomföras i stort sett som 
planerats. Endast två tävlingar fick flyttats 
till hösten. Deltagarantalet blev något lägre 
än föregående år men vi oroades inte, 
eftersom många tävlingar återstod.

JULI 
En månad med re-
kordmånga tävling-
ar. Semesterstarten, 
Semestervilan och 
Semesterslutet – tre 
nya tävlingar med 
efterföljande mid-
dag – hade till-
sammans 119 startan-
de vilket överträffade 
våra högt ställda  
förväntningar. Malin, 
Johanna med flera 
hade skapat utmärkta 
middagar som bidrog 
till det höga deltagar-
antalet. Slutomdömet 
om dessa tävlingar blev att en 
18-hålstävling med efterföljan-
de middag blir för utdragen, 
vilket TL kommer att ta hän-
syn till inför nästa års plane-
ring.

Vår välgörenhetstävling Röda 
Korset inbringade i år 2 200 kronor som 
skänktes i sin helhet till Röda Korset.

Juniorernas tävling Norrortsligan,  
damernas Ladies Invitation och sommar-
festens båda 9-hålstävlingar bidrog till 
att vår devis för året ”Nu skall det tävlas 
som aldrig förr” blev verklighet.

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Nu skall det 

tävlas 
som aldrig förr!

AUGUSTI–SEPTEMBER
Nu var banan i det skick som vi har blivit 
bortskämda med tack vare ett gynnsamt  
väder och utmärkta insatser av alla som har 
arbetat med banan. 

Även under augusti blev det rekord i täv-
lingsrundor tack vare en serietävling 

för H65+ med del tagare 
från sju andra Stockholms-
klubbar. Tyvärr blev det inte 
hellre i år något KM för 
 damer på grund av för få 
 anmälda.  

RESULTAT
Tävlingsresultaten redovisas 
på separat plats i Ö-golf-
bladet och i skrivande stund 
återstår det ännu några täv-
lingar. Men redan nu står det 
klart att ”vi har tävlat som 

aldrig förr” och vi hoppas 
att nå cirka 1 000 tävlings-
ronder, som var vårt mål för 
året. Då ingår inte damernas 
Tisdagsgolf, Onsdagsgolfen, 
herrarnas Torsdagsgolf, 7- 
köret och Matchspels cup. Vi 

kommer att redovisa resul-
tatet på 
h ö s t -
mötet.

Så lät vårt mål inför årets golfsäsong. Det blev dock 
en tuff start på säsongen. Vintern hade gått hårt åt 
vår bana och många greener var stängda till i början 
av juni. Men fortsättningen blev desto bättre. Mycket 
sol fick fart på växligheten och banans hårda fairways 
fick många att jubla över extra långa slag.

Alla ska med!

➤
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TILL SIST
Att golfspel är omgärdat av många och 
ibland krångliga regler vet vi ju alla golfare. 

Att vi inte följer alla dessa regler när vi 
spelar en sällskapsrunda med våra vänner  
är också allom bekant. När vi sedan spelar 
en tävling är det lätt hänt att vi omedvetet 
bryter mot en eller annan regel med 
”straff” som följd vilket är tråkigt när det 

inträffar.  Det är bra att ha en lathund, till 
exempel Genväg till golfens regler, i sin bag 
som man snabbt kan titta i när man blir 
osäker på vad som gäller. Låt lathunden  
bli lika naturlig som greenlagaren i din 
golfbag. 

Tack alla som har 
bidragit till att 
tävlingarna har 
kunnat genom-
föras snabbt och 
i god stämning.

Jan Ericsson
jan.ericsson@

kranglan.se

LJUSTERÖ GK – 

TÄVLINGSresultat 2013

Maximilian Ahlquist
Per Alm
Torbjörn Alm
Eliot Almquist
Göran Andersson
Nina Andersson
Arne Anglehed
Bianca Backman
Rikard Berg
Jonas Bergdahl
Erik Bergman
Anders Bergqvist
Anders Berlin
Karin Berlin
Adam Blomdahl

Gustav Blomdahl
Marcus Buggert
Martin Börjesson
Estelle Capor
Simon Cassman
Kjell Cederholm
Bahtiyar Gelik
Britt Cronwall
Lars Ek
Pål Ekberg
Kristina Engstrand
Alvin Eriksson
Ella Eriksson
Catrin Falck
Gunnel Farnebo

FredrikFogelklou
Lars-Erik Forsberg
Stephan Fredrikson
Johan Frysenius
Hugo Hammar
Johanna Hammar
Birger Hammar Jr
Dag Hasslegren
Monica Hasslegren
Erik Hedberg
Wiktor Holmberg
Anders Hägg
Maud Höijer
Dick Ingelsbo
Hans Jansson

Ingela Jansson
Johan Jihde
Kajsa Johansson
Helene Jävemyr
Arvid Kihlström
Ludvig Kihlström
Miriam Koch
Bernt Kristensson
Margareta Larsson
Monica Lilja
Filip Liljefors
Viktor Lindell
Agneta Lindegårdh
Göran Lundegårdh
Carl Fredrik Lundström

Carina Lägerdahl Mattsson
Robert Magnusson
Yvonne Malmsten
Maria Mattsson
Susanna Munck af 
Rosenschöld
Rickard Nee
Hardy Nelson
Simon Nicklasson
Oscar Nilsson
Robert Nilsson
Anders Nordström
Viveca Nordström
Felix Norlin
Ture Norlin

Anne-Marie Olsson
Birgitta Ossmyr
Stefan Ossmyr
Erik Petersson
Marie Pihl
Emilia Primén
William Primén
Henrik Redholm
Lina Rolfsdotter
Andreas Rydbeg
Klaus Saege brecht
Carina Sandström
Jörgen Sandström
Elisabeth Schreiter
Gisela  Spak

Jeanette Steenbrink
Lukas Steenbrink
Patrik Steenbrink
Björn Ströberg
Anders Strömgren
Margit Svenson
John Svensson
Max Söderberg
Harry Söderström
Lars Göran Söderström
Ingrid Wikander
Peter Wikander
Patrik Wiktell
Maria Zachrisson
Ulf Zetterberg

Välkomna alla nya MEDLEMMAR! (SEDAN HÖSTEN 2011)

ÅRETS MALLIGA 

HIO-
producenter 
                  (hittills)
Arne Aunapuu  hål 9, 26 juni
August Jörding  hål 9, 11 maj
Ulf Larsson hål 3, 14 juli
Per Eriksson  hål 3, 17 juli
Nils-Henrik Wahlgren hål 9, 11 augusti
Ola Ljungberg hål 7, 20 augusti

August Jörding

Arne Aunapuu

Ö-STARTEN 
1. Helena Skoglund, Karin Wannberg-
 Åstmark, Sture Vejdegren, Erik Marell
2. Kerstin Sjöberg, Pelle Hörberg, 
 Kjell-Åke Jägenstedt, Ulf Sjögren
3. Lena Hartog, Christina Bergman, 
 Peter Åstmark, August Jörding

DAMSTARTEN
1. Barbro Bodeklev, Christina Smith, 
 Gerly Leijon, Kerstin Jaroudi
2. Elsebeth Pahle, Annika Wallin, 
 Catharina Wagmo, Elisabeth Munck
3. Kertin Blomberg, Christina Färjsjö, 
 Ewa Nordström, Ewa Sandström

HYRESHUSET
1. Ewa Sandström, Carl Sandström
2. Sara Wilsenius, Marcus Wilsenius
3. Anitha Ulfberg, Karl Kantola

GORE-TEX PRO-AM/ SKANDIA CUP 
KLUBBKVAL
1. August Jördin
2. Carl Dellner
3. Sebastian Orlog

GÖKOTTAN
1. Ewa Sandström, Carl Sandström
2. Kjell Hedman, Janne Eriksson
3. Thomas Skoglund, Carl Malm

TRÄKLUBBAN
1. Ove Land
2. Marcus Wilsenius
3. Carl Dellner

NORRORTSLIGAN
Pojkar1 HCP 0-18.0
2.  Sebastian Orlog
4.  Marcus  Wilsenius

Pojkar 2 HCP 18,1-36
1. Emil Forsgren
2. Axel Romander Bergman

Flickor HCP 0-36
7. Sara Wilsenius
9. Emma Forsgren

SEMESTERSTARTEN
1. Lars Starck
2. Jan Ericsson
3. Christina Larsson

RÖDAKORSET
1. Ewa Sandström, Carl Sandström
2. Ulla Malmqvist, Peter Jacobsson
3. Karin Larsson, Henning Müller

LADIES INVITATION
1. Elizabeth Munck, Malin Höjer
2. Christina Larsson, Lillemor Laurén
3. Annika Edbom Johansson, 
 Karin Thenor

SEMESTERVILAN
1. Lars Påhlman
2. Peter Wikander
3. Anders Ferm

SOMMARFESTEN HÅL 1–9
1. Ewa Sandström, Margit Svensson, 
 Bo Isaksson, Mats Thorslund
2. Nina Peura, Ritta Petersson, Ove Land, 
 Ulf Sjögren
3. Marianne Zachrisson, Sara Wilsenius, 
 Åke Björnestam, Arne Klefbom

SOMMARFESTEN HÅL 10–18
1. Margareta Lewin, Gun Dahlqvist, 
 Janne Eriksson, John Svensson
2. Lotta Borg, Claes Tottie, 
 Marcus Wilsenius
3. Kerstin Åkerstedt, Anne-Marie Olson, 
 Christer Funk, Christer Sjöberg

SEMESTERSLUTET
1. Marcus Wilsenius
2. Sara Wilsenius
3. Arne Aunapuu

KM HERRAR 45+
1. Thomas Skoglund
2. Lars Johansson
3. Carl Malm

KM HERRAR 55+
1. Göran Lundgren
2. Bengt Eriksson
3. John Glimmerdahl

KM HERRAR 65+
1. Janne Eriksson
2. Jan Ericsson
3. Lars Starck

KM HERRAR
1. Kalle Jungstedt
2. Tobias Wijk
3. Johnny Wijk

DAMSLAGET
1. Karin Gustavsson
2. Marianne Zachrisson
3. Kerstin Jaroudi

HERRAR H65+
1. Janne Eriksson

TVÅ GENERATIONER 
JUNIOR/SENIOR
1. August Jörding, Solveig Eklund
2. Mark Kornakiewicz, Viktor Fagerlund
3. Thomas Jägenstedt, 
 Kjell-Åke Jägenstedt

TVÅ GENERATIONER  
SENIOR/SENIOR
1. Arvid Wahlgren, Nils-Henrik Wahlgren
2. Janne Eriksson, Robert Eriksson
3. Stefan Rydberg, Pelle Hörberg

LINDSKROG-P
Grupp A HCP 0–17,9
1. Marcus Wilsenius
2. Karl Gunnar Jansson
3. Janne Eriksson
Grupp B HCP 18,0–36
1. Solveig Ekelund
2. Björn-Åke Wilsenius
3. Kjell Brottman

HÖSTFLAGGAN
1. Ulla Malmqvist
2. Anders Ferm
3. Annika Wallin

➤
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BANAN
Två åtgärder inför säsongen visade sig  
guld värda. Dels en ordentlig utgrävning  
av bevattningsdammen vid 9:an med 
”långarm”, dels komplettering av bevatt-
ningssystemet på den gamla bandelen,  
så att även denna har kunnat bevattnas 
automatiskt nattetid vid behov (vilket  
det blev mycket av). 

BANPERSONALEN
Vår ständige greenkeeper Janne Eriksson 
har som vanligt styrt upp det hela. Den 
också evigt ständige Isak, för året tvåarmad 
igen men nu med ryggont i stället, har som 
vanligt försökt hålla fairways spelbara. Till 
skillnad mot förra året, då det växte så det 
knakade hela säsongen, har en viss försik-
tighet gällt med syfte att försöka hålla dessa 
så gröna som möjligt. 
 Övriga inblandade har varit Oscar 
Glanzmann, Max Söderberg, Anders 
Strömgren och Oscar Gummesson. Det är 
framför allt dessa fyra yngre talanger som 
med en oöverträffad frenesi, medelst 
grästrimmers, skulpterat fram nya spelytor 
med möjlighet att hitta bollen utanför 
tidigare sådana (spelytor alltså). Speciellt 
2:ans högersida, 6:an kort vänster om 

green, 8:ans högersida, högersidan på hål 
13, 14, 15, samt vänster längs hål 17 har 
hemsökts.

Ursäkta alla hookare med det är uppenbar-
ligen så att fadeare och sliceare har gynnats 
mest härav (om man inte är vänsterspelare 
förstås).

RECEPTION OCH SERVERING
I receptionen har ni som vanligt hittat 
Peter, Johanna och undertecknad. 
 I serveringen har Malin och Johanna 
haft huvudansvaret. Till sin hjälp har de 
haft Märta Brants och Linnea Johnson  

med erfarenhet från tidigare säsonger.  
En rejäl och livserfaren förstärkning har 
utgjorts av allas vår Ewa Sandström. 
 Inför säsongen klurade Johanna och 
Malin på möjliga nyheter på matfronten. 
Varför inte prova med långkok, något som 
man normalt har lite svårt att hinna med 
hemma i det privata köket. Så blev det. 
Pulled Pork och Chilligryta blev två 
tungviktare på matsidan.
 Den varmrökta Ljusterölaxen blev det 
problem med då laxodlingen nere vid färjan 
har upphört. Här var det Ewa som snabbt 
kom med lösningen att vi själva kunde 
grava lax i stället. Populärt blev också detta.
I macksortimentet har den av Christina så 
motarbetade (eller var det tvärtom, 
kommer inte ihåg) ägg-och-korvmackan 
etablerat sig som ett alternativ. Även 

sill-och-äggmacka har förekommit lite 
oftare än förr.

MEDLEMSANTAL, EKONOMI M M
Antalet aktiva medlemmar är i skriv- 
ande stund 831, vilket faktiskt är en 
ökning med en medlem jämfört med 
förra året. Hur många klubbar i Sverige 
kan i rådande tider skryta med ökande 
medlemsantal?
     För två år sedan redovisade vi 51 
nytillkomna medlemmar senaste året. 
Denna redovisning glömde jag att 

redovisa förra året. Dock kan vi konstatera 
att av de befintliga 831 medlemmarna så 
har 104 av er tillkommit sedan föregående 
redovisning, det vill säga de senaste 24 
månaderna. Ni är namngivna på annan 
plats i bladet. Hoppas att ni alla känner  
er varmt välkomna!

RAPPORT FRÅN GÖRAN

Från värst till … 
        ganska bra
Säsongen 2013 fick den jobbigaste starten sedan jag tog 
över 1999, men med endast nio hål spelbara fram till början 
av juni, blev säsongen desto bättre. Förra säsongens  
ständiga regnande var som bortblåst.

Den jobbigaste starten sedan 1999.

Men det tog sig så småningom.

Funderar på kulinariska nyheter. Kanske vildsvin 
på menyn?

Vi hade i alla fall tur med vädret. Så småningom.
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Dock finns det en baksida på myntet. 
Stigande kostnader innebär att vi måste  
se över årsavgifterna inför nästa säsong.  
Till skillnad från våra grannklubbar (och  
de flesta klubbar i Sverige), så har vi haft 
oförändrade årsavgifter de senaste tre åren. 
För att säkra upp ekonomin och minska 
risken för röda siffror blir det alltså 
nödvändigt med en viss justering av års- 
 avgifterna inför nästa säsong. Detaljerna 
presenteras på kommande höstmöte.

PRO
Janne har även i år haft god fart på såväl 
lektionsverksamhet som nybörjarkurser. 
Nybörjarkurserna för seniorer var i nivå 
med det vanliga, men glädjande nog var det 
fortsatt rusning till juniorernas nybörjar-
kurser i likhet med de två senaste åren.  

Det blev till och med all time high i år med 
fler än 50 ungdomar i åldern 8–13 år som 
började med golf. Att fånga upp dessa 
juniorer som medlemmar har dock visat sig 
lite knepigare, då de har vinterboendet på 
annan ort och oftast blir medlemmar där. 
Vi jobbar fortsatt på detta.

Tillströmningen till nybörjarkurserna är 
fortsatt väldigt viktig för vår framtid. Hjälp 
oss att se till att Janne har fullt upp här 
även nästa säsong!!
 På golfresefronten i Jannes regi har 
följande hänt under säsongen: Sydafrika 
med 20 medlemmar i månadsskiftet 
februari–mars, samt Sintra i Portugal  
med 24 medlemmar i april.
 Kommande närliggande resor är dels 
Orlando i Florida 28/1–12/2 samt 
Barcelona i Spanien i början av april. På 
båda dessa resor finns det i skrivande stund 
platser kvar. Hör av dig om du är intresse-
rad. Först till kvarn gäller som vanligt.
 Janne har som vanligt tävlat en del 
under säsongen. I klassen H65, det vill  
säga de bästa golfarna i Sverige som har 
fyllt 65 år (ja Janne tillhör faktiskt dem  
fast man inte kan tro t́), finns det bara en 
som var duktigare i år (Ulf Sundberg) och 
honom brukar Janne faktiskt slå i vanliga 
fall.

ÖVRIG INFO
Vildsvinen
Vildsvinen finns i vår omgivning. Vår norra 
granne Stefan Haskel fick påhälsning i 
gräsmattan i augusti. Vi avvaktar ...

Träning på banan inte ok
Under säsongen har vi vid ett flertal 
tillfällen kunnat konstatera att några av  
er har använt golfbanan som träningsbana 
på så sätt att ett större antal bollar har pla - 
cerats på inspelsavstånd till green, samt 
därifrån slagits in på greenen. Detta är 
självklart inte acceptabelt utan för detta  
har vi ett speciellt övningsområde uppe  
till höger om driving rangen.

Spel på banan med driving range-bollar
Tyvärr har vi även kunnat konstatera spel  
på banan med bollar från driving rangen. 
Sådana har nämligen hittats i ett icke 
obetydligt antal på platser ute på banan 
som inte på något sätt kan nås från rangen. 
Vi tror att det är någon eller några enstaka 
spelare som kommit på denna ”finurliga” 
lösning, kanske i oförstånd. Ser ni något, 
rapportera till undertecknad.

Nedslagsmärken 
Trots den torra sommaren och därmed 
förhållandevis hårda greener, har Janne och 
Isak kunnat konstatera en hel del nedslags-
märken som varit dåligt lagade, eller inte 
lagade alls. Tänk på dem som kommer efter 
er! Greenlagaren ska ligga i fickan, inte i 
 bagen.

ÖGOLFMAIL
Som vanligt när vi lite då och då under 
säsongen skickar ut ÖgolfMail så studsar 
en hel del tillbaka. Vi har alltså fel mejl-
adresser i medlemsregistret. Kom ihåg att 
meddela oss om ändrade uppgifter, inte 
bara när det gäller mejladresser utan också 
postadress, telefonnummer etc!

Göran Glanzmann
receptionen@ljusterogolf.se

Från värst till … 
        ganska bra

Den utgrävda bevattningsdammen behövdes 
verkligen.

Vildsvinen är nära.

Detta är inte ett övningsområde!

Ett typiskt och utmärkt övningsområde.
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SERIESPELET

Det blåser 
    hårt på toppen
H55-SERIERNA
Ljusterö har som tidigare år med stor entusiasm deltagit i Stock-
holmserien H55, både i serien för matchspel och slagspel. Tack vare 
fina resultat senaste åren – dels för att Janne Björnsson spelat flitigt 
i laget, dels för att övriga presterat i överkant av sitt kunnande – har 
vi avancerat uppåt i systemet. Särskilt i slagspelet klättrade Ljusterö 
från div 4 till div 2, vilket i år innebar väldigt tufft motstånd mot 
nära nog enbart singelhandicapare från de större klubbarna i 
distriktet. Oturligt krockade rätt många seriematcher med Janne 
B:s spel på nationella veteranturen – han är en av Sveriges absolut 
bästa – så det blev lite för svårt för oss övriga att 
hävda oss i slagserien bland 12 tuffa klubbar. Vi 
halkar ner till div 3 vilket realistiskt sett nog är 
rätt nivå för oss. 

MED I MATCHEN
I matchspelet klarade vi oss bättre och var i sista 
omgången – hemmamatch på Ljusterö – med 
och kämpade om slutsegern. Vi vann hemma 
både mot Huvudstaden och Saltsjöbaden, men 
Nacka blev för svåra och de vann också hela 
serien. Noterbart är att vid hemmamatchen vann 
både Figge och vår greenkeeper Janne E – som 
med kort varsel hoppade in som reserv – alla sina 
tre matcher. Förnämliga prestationer! 

FÖRTJUSTA MOTSTÅNDARE
Det allra viktigaste med deltagandet i seriespelet 
i Stockholmserierna – gäller givetvis både H55 
och H65 – är att vi nu efter rätt många års 
deltagande är etablerade i distriktet med en bana som de allra flesta 
av dessa tävlingsspelare – det blir ju hundratals olika under några år 
– blir förtjusta i. När vi nu spelade hemmamatchen sista dagarna i 
augusti var banan i toppskick, kanske bättre än någonsin med 

perfekta greener och allt. Göran G var kvar till de sista av gästerna 
hade åkt hem och fick glädjande nog höra många berömmande ord 
om både banan och anläggningen. Det är verkligen kul att som 
lagledare få bjuda ut spelare från olika storklubbar runt stan till  
vår fina ö och golfbana, knyta kontakter och känna att vi kan vara 
stolta på alla plan. Det är det som seriespelet ytterst handlar om.  
Vi ser redan fram mot 2014. I H55-laget spelade främst Figge 
Eriksson, Peter de Wahl, Göran Lunken Lundgren, Janne Björns-
son, Lasse Stark, Johnny Wijk, Mats Berg och Janne Eriksson. 

LJUSTERÖ MATCHCUP
I skrivandets stund har årets interna Ljusterö Matchcup 2013 nått 
kvarts- och semifinalerna. Glädjande är att av de kvarvarande 
spelarna är det stor variation på åldrar, hcp-standard och kön, 
vilket precis är det huvudsakliga syftet med denna tävling. Då vi 

spelar med full hcp-skillnad mellan dem som 
möts har alla samma chans att gå vidare. 
Slutsegraren får sitt namn på den nya tavlan  
i klubbhuset, det är endast äran vi tävlar om 
och klubbgemenskapen över åldrar och kön. 
I år hade vi tänkt pröva med att ha en sär- 
 skild cup från röd tee, men för få anmälde 
sig. Nu går cupen från gul tee för alla som är 
med, något som kanske bör diskuteras igen. 
Flera av damspelarna i klubben har uttryckt 
att de inte vill delta om de ska spela från gul 
tee, vilket är tråkigt. Möjligtvis borde vi gå 
tillbaka till att ha en klass där man kan spela 
både från gul och röd tee. Så gör man i vissa 
andra sammanhang utan problem, till 
exempel i den nationella tävlingen Stadium-
golfen, där män och kvinnor kan tävla mot 
varandra och spela från olika tee, sanktione-
rat från Svenska Golfförbundet. Så då skulle 
väl vi på Ljusterö också kunna ha det så. Det 

skulle i alla fall bredda deltagandet ytterligare. Om detta finns dock 
olika synpunkter så tävlingskommittén får nog diskutera frågan 
igen inför 2014. Johnny Wijk

johnny.wijk@historia.su.se

Figge Eriksson en klippa på hemmaplan.

Tack för en fantastisk golfsäsong med sol och underbart väder på 
samtliga torsdagar! Vad mer kan man begära?

Vi har under säsongen haft en god anslutning till torsdags-
spelen, hela 45 gubbar har deltagit. Fantastiskt att Arne Aunapuu 
slog Hole-In-One på hål 9 vid en av våra tävlingar. Säsongen 
avslutades med finalspel i seriespelet den 26 september.
 Vi har i år minskat lite på matchspelet och har haft några 
populära scramblerundor under mycket trevliga former. Match-
spelet vanns i år av Kjell Hedman med Anders Fehrm  
som god tvåa och Lars Lindholm som trea. 

Ljusterö har även tävlat åtta gånger externt mot ett antal 
Stockholmsklubbar. 

H65+ SÄSONGEN 2013

En golfsommar sent att glömma
Matchspelet var en tuff utmaning för ett antal av våra spelare. Det 
visade sig att vi inte har tillräckligt många med lågt handicap, då 
allt spel är utan handicap. Tufft!  
Den bäste från Ljusterö har varit Pelle Hörberg med flest segrar.

I seriespelet har det gått bättre med en femteplacering. Ett fall 
framåt med stora möjligheter till förbättring nästa säsong.

Inför nästa säsong hoppas jag att vi får fler 65+ spelare på våra 
torsdagsträffar. Vi är cirka 180 stycken totalt i klubben. Jag ska 
försöka att få till en något senare start i juni och augusti, det vill 
säga 09:00 hela säsongen.

Kom med förslag om spelformer som kan lyfta trevnaden 
ytterligare.           Christer Freander  |  Christer.freander@telia.com
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DAMERNA

Sommaren 
ÄR KORT

Damerna och alla andra har haft en underbar sommar. Banan höll 
sig bra, men blev så småningom lite torr. Bollarna rullade både hit 
och dit. Tänk vilken bra golf det blir när det är torrt! Tisdagsgolfen 

har slagit alla rekord och 
det är verkligen kul när så 
många ställer upp. Jag tror 
att alla har stor glädje av 
tisdagarna. En dag fick alla 
som var med paj och något 
gott att dricka också. Det 
var uppskattat. 

Tävlingarna har också lockat ett antal damer. Ladies Invitation 
hade inte riktigt så många deltagare som vanligt men jag tror det 
beror på att många inte kan få tag i en partner från en annan klubb. 
Vi ska se om vi kan låna in lite damer till nästa år.

Ja, ni får nog dras med mig ett tag till verkar det som, ingen verkar 
sugen på att ta över. Spela flitigt i vinter, det tänker jag göra.

Christina
christinabergman@comhem.se

JUNIORERNA 

En härlig sommar 
medmånga aktiviteter
Under säsongen 2013 har vi gjort allt från att upprätta en verksam-
hetsplan för juniorerna till att skapa en juniorkommitté med ett 
antal personer. Och sen förstås varit aktiva med alla nya och gamla 
juniorer.

Den 11 juni startade säsongen 
med att Ljusterö skola besökte 
oss för att vara med om en del 
golfaktiviteter. Det kom 29 
elever denna soliga junidag.

TRÄNING
Juniorerna har haft träningar 
med Janne på torsdagar och 
söndagar under sommaren. Vi har också 
haft två träningsläger hemma på klubben. Den 29 juni 
tillsammans med Janne Björnsson och den 8 juli, då vi bjöd  
in Maria Bertilsköld som är Pro på Österåkers GK.

TÄVLING
De tävlingar som vi deltagit i är 
Gore-Tex PGA Junior ProAm, 
Skandia Cup, Skandia Tour och så 
förstås Norrortsligan, där vi än en 
gång visade att vår fina klubb har 
flera spelare på topp. Som du 
kanske förstår så vann vi ligan.

SAMKVÄM
23–24 juli åkte ett antal juniorer 
och ledare till Johannesberg för 
att spela golf och umgås. Det var 
två mycket roliga och givande 
dagar.

Golfskoj har dessvärre inte 
haft så bra utfall detta år.

Ett glädjande besked är dock att vi 
har fått två nya tjejer i juniorverksam-
heten, alltså en ökning med 200 
procent.

KOMMITTÉN
Juniorkommittén 2013 består av 
Mona Uddheden, ordförande, 
Björn-Åke Wilsenius, Johan 
Pondman, Berit Ekenberg och 
Anita Jörding.

Tack till alla juniorer, ledare och 
föräldrar för denna sommar!

Mona Uddheden
mona.uddheden@telia.com

Vi har fått ett medlemsförslag, som vi gärna 
testar med dig, nämligen: Genom att plantera 
utvalda, passande, vackra träd på olika delar av 
banan finns det en möjlighet att höja såväl 
spelupplevelsen som skönhetsvärdet ytterliga-
re. Om du bidrar till detta genom att sponsra 
med ett belopp, förslagsvis 600 kronor, får du 
ett träd med namnskylt planterat på lämplig 
plats på banan. Hör av dig om intresse finns.

receptionen@ljusterogolf.se

Segerrika juniorer med trygg bas i 
Norrortsligan.

Show time!

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

Håll ut! 
Vi ses snart igen!

 

Hej alla golfare. Som ni na-
turligtvis vet vid det här laget 
så har vi en festkommitté i 
klubben. Vi har i år arbetat lite 
extra för att uppdatera vår 
verksamhetsplan och för 
festkommitténs räkning är 
huvudmottot: Att lära 
känna varandra och ge-
nom detta stärka gemen-
skapen bland klubbmed-
lemmarna.

LEVER UPP TILL MOTTOT
Alla som hade möjligheten att 
delta på den stora sommarfesten 
lördagen den 17 juli tror jag kan 
intyga att vi med råge levde upp 
till detta genom en trevlig golf-
tävling på morgonen (tack 
Jan), och en otrolig my-
sig fest på kvällen med 
som vanligt fantastiskt god 
mat tillagad av våra under-
bara tjejer i köket. För att 
det hela skulle bli ordent-
ligt genomfört reste vi de 
båda tälten två gånger och 
för säkerhets skull bytte vi ut 
ett av dem till ett nytt, då det kom-
mit en liten fläck på en av stolparna.

ÅRETS BLÅSNING
Skämt åsido. Om det är 

någon som mot förmodan 
missade det så restes 
partytälten redan på 

torsdagskvällen för att vi 
skulle vara ute i god tid. 
Det är alltid lite att stå i 
inför en sådan här fest. 
Detta resulterade dock i 
att en kastvind greppade 
tag i de två tälten på fre-

dagen så att de höll på att fly-
ga ut på rangen. Vi lyckades 
till slut få ihop till ett helt 
tält av resterna och sedan 
blev det en blixtutryckning 
till Åkersberga för att inför-
skaffa ett nytt. Vi funderar 
på att till nästa år delegera några starka ”tälthållare” 
som kan stå i varsitt hörn medan vi andra roar oss. Som ersättning 

får man under ett antal timmar njuta av de underbara dofterna av 
god mat och dryck.

För övrigt vill jag också meddela att jag ber att få tacka för mig 
som festkommitténs representant i styrelsen och önskar den som 

övertar ämbetet ett varmt lycka till.

Tack för ett härligt år!

Festkommittén genom Inger Lagerlöf
inger.lagerlof@hotmail.com

FESTKOMMITTÉN

Rapport från 
 en fest


