ÖgolfBladet
VÅREN 2012

Vårmöte 28 april!
Ulf Närlund slår invigningsslaget på 6-hålsbanan i maj 1993 på hål 1 (nu hål 10).

Jag Utför Birdies Igen Liksom Eagles Under Maj
Kära medlemmar! Under alla mina år som golfare (nåja …) har jag
letat, hoppats och drömt om inte bara en perfekt swing utan även
en perfekt golfrunda. Det är väl knappast någon idé att jag försöker
ljuga och inbilla er att jag under stundom varit nära. De av er som
jag har haft äran att få dela en runda med har nogsamt noterat (inte
alltid stillatigande) att jag har en bit kvar till toppen.
Men Nu! Nu känner jag på mig att det är dags. Ett Jubileumsår
måste betyda något extra. Efter att ha läst en del böcker, till exempel
DaVinci-koden, så insåg jag att varje bokstav i ordet JUBILEUM
måste ha en större innebörd såsom rubriken ovan anger. Jag inser
naturligtvis att det finns några tvivlare som har en annan uppfattning
och menar att det kan betyda till exempel:
Jobbiga Usla Bogeys Irriterar Ljusterös Evigt Ursinniga Mes.

Men så lätt störs jag inte. Under detta 20-årsjubileum kommer jag
att satsa på positiva mantran:
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Jag ber att få önska alla ett underbart Jubileumsår!
Ordförande Ulf, ulf@projektide.se

Kallelse till Vårmöte i Ljusterö Golfklubb
Lördag 28 april 2012, kl 12.30
Vi börjar som vanligt med att rensa på banan från klockan
10.00. En och annan grillad korv slinker ner vid tolvtiden
innan det är dags för själva årsmötet. Förutom de vanliga
punkterna och besluten som ska fattas ska vi också klubba
stadgeändringarna som togs upp första gången på senaste
höstmötet. Du ser vilka ändringar det handlar om i höstnumret 2011 av ÖgolfBladet. Om du inte har sparat det
kan du ladda ner det på hemsidan www.ljusterogolf.se.
PROGRAM
10.00–12.00
Städning av banan
12.00–12.30
Förtäring
12.30–ca 14.00 Vårmöte

Kom du med!

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. a. Styrelsens verksamhetsberättelse.
		b. Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning)
			 för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
		under det senaste verksamhets och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat och balansräkning samt
		disposition av överskott respektive underskott i
		enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
		revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
		motioner.
		a. stadgeändring enligt klubbat förslag på höstmötet
			 2011, redovisat i Ögolfbladets höstnummer 2011.
11. Övriga frågor.
		a. rapport från banägaren inkl. bolagets ekonomi
		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

DIN BAGBRICKEETIKETT
Om din bagbrickeetikett (och din familjs om ni är flera), finns här i plastfickan är
det ett kvitto på att din inbetalning av årsavgiften för 2012 är registrerad hos oss på
Ljusterö Golf. Ta ut etiketten och sätt den på din bagbricka så vet du var du har den
när det är dags att gå ut på banan.

BAGBRICKEETIKETT

Morgonpigg vinnartrio.

HÖSTRESULTAT 2011
Höstresultat 2011 som inte hann in
i höstnumret:
UPPLOPPET
1. Kerstin Jaroudi, Sibylle Wenne, Lars Landemar,
Karl-Henrik Hultman
2. Cristina Larsson, Christina Bergman, Bengt Wallin,
Göran Lundgren
3. Gudrun Franzén, Arne Aunapuu, Carl Sandström,
Stefan Blomberg
MÅLSNÖRET
1. Peter Nystedt, Saltsjöbadens GK
2. Ulf Bexarve, Hagby GK
3. Henrik Jansson, Tjusta GK
LJUSTERÖ MATCH CUP
1. Sara Wilsenius
2. Marcus Wilsenius
3. Janne Björnsson
7-KÖRET
1. A-Final Herrar, Kenneth Elfving
1. A-Final Damer, Eiry Hedman
1. B-Final, Anders Målqvist
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RAPPORT FRÅN GÖRAN

Fint skick till säsongsstart
BANAN
Ja, då närmar sig min 16:e säsong på Ljusterö
Golfbana med stormsteg. Nu (7/3) börjar
snötäcket ge med sig. Snön på greenerna
knuffades bort förra veckan varvid ett istäcke
kom i dagen och håller på att smälta för fullt.
Greenerna på hål 2, 5 och 17 har just
fått hjälp av hålpipluftaren med iskrossning
för att påskynda smältningen. På green 5,
som inte har någon bra ytavrinning, har
även till viss del den krossade isen skyfflats
bort men bara delvis då vi bedömde det
som tveksamt om inte detta gjort mer skada
än nytta. Hål 1, 6 och 11 har nu helt isfria
greener. På övriga greener är det en luftspalt mellan gräsytan och istäcket, vilket vi
bedömer vara ett bra skydd mot de just nu
duktigt kalla nätterna. Isen får ligga kvar
här och smälta själv efterhand. Det gäller
att välja – isbränna eller torrfrysning. Helst
något mitt emellan, det vill säga ingetdera
utan istället gröna, fina greener till säsongsstart.
Om några dagar förväntas vårvärmen,
enligt väderprognosen, komma. Därmed
tror jag säkert att vi ska kunna ha banan i
fint skick till säsongsstart, vilket som vanligt
planeras till månadsskiftet april-maj, eventuellt till söndagen den 29 april om allt går
som planerat.

Tidplanen är att den nya delen av greenen
skall sås i vår och förhoppningsvis vara spelklar till midsommar. Fram till dess får vi
spela som vanligt och med MUA till höger
och bakom nuvarande green.

JUSTERINGAR PÅ 9:ANS GREEN
I höstas, innan tjälen kom, byggde vi upp en
sargkant till höger om 9:ans green. Så fort
vädret medger kommer vi att fortsätta detta
arbete för att förskjuta greenen till höger ut
mot dammen och på så sätt göra hålet såväl
snyggare som mera spännande.

PRO
Janne Björnsson är som vanligt laddad inför
kommande säsong. Just nu med lite extra
träning, solsken och solbränna nyligen hemkommen från Florida. Mellan 13:e och 27:e
april är det golfresor till Montado i Portugal
som gäller och sedan är säsongen ju igång.
Fortsätt hjälp
oss att se till att vår
Pro Janne har fullt
upp med nybörjarkurser även denna
säsong då detta är
en mycket viktig del
för vår framtid!

BANPERSONALEN
Samma gäng på banan som förra året.
Greenkeeper Janne Eriksson med Isak (med
nyopererad arm som känns bra), samt Oscar.
Som vanligt planerar Thomas Skoglund att
stötta vid behov.
STÄDDAG 28/4
Välkommen till vårens städdag lördagen den
28:e april (då vi även har vårmöte)! Som
vanligt är det rejäla skodon, helst stövlar,
som gäller. Medhavda krattor är också bra.
RECEPTIONEN
Här planerar vi inte för några större ändringar. Något mera Peter de Wahl planeras.
I övrigt undertecknad samt under högsäsong
mycket av Johanna. Johanna kommer även
att bevaka att allt fungerar i serveringen
och vid behov även rycka in där.
Vad gäller sortimentet i receptionen så
har en rejäl beställning av de riktigt korta
träpeggen just gått direkt till Kina. Här
skall vi alltså vara väl rustade inför säsongen.

Snyggare 9:a,
även utan Janne.

SERVERINGEN
I år blir det Johanna och kusin Sofia som
kommer att ha huvudansvaret i serveringen.
I övrigt blir det många kända ansikten där.
EKONOMIN
Fortsatt försiktighet när det gäller kostnader
och investeringar är det som gäller så länge
de tuffa tiderna i Golf-Sverige består. För
vår egen del är bedömningen en fortsatt
stabil nivå. Inströmningen av medlemsavgifter ligger i nivå med förra året, till och
med något över. I höstas kunde vi redovisa
en liten ökning av antalet aktiva spelrättsmedlemmar, det vill säga ”all time high”
vilket måste bedömas som mycket positivt i
rådande tider.
ÖGOLFMAIL MED RÄTT ADRESS
Precis som förra säsongen planerar vi att
komma ut med ”ÖgolfMail” lite då och då
när vi tycker att vi har intressant information att förmedla. För att du skall få denna
information behöver vi din gällande mejladress. Meddela kansliet om du har ändrat!
ONSDAGSGOLFEN
Som vanligt planerar vi för Onsdagsgolfen
under högsäsong. Samling i receptionen.
14.30 lottar vi ihop paren som spelar greensome över 9 hål, röd tee. Greensome innebär
att båda två slår ut, varvid man tillsammans
väljer den boll som man vill spela vidare på.
Sedan turas man om att slå tills bollen är
i hål. Man hjälper alltså varandra och samarbetar så mycket man kan.
Denna aktivitet är därför ytterligare ett
kul sätt att lära känna varandra och skaffa
nya trevliga golfkompisar. Därför är det
extra roligt om ni som är nya medlemmar
och/eller har ett relativt högt HCP vill
vara med!
Välkommen till en ny säsong som börjar
lördagen den 28 april med städning kl 10
och vårmöte kl 12.30. Och förhoppningsvis officiell spelstart dagen efter.
Göran Glanzmann
receptionen@ljusterogolf.se
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HISTORIEN OM DEN Ö-KÄNDA BANAN

Ljusterö Golfklubb 20 år
Thure Örnryd och Ulf Närlund
invigningstalar i maj 1993.

Klubbstarten på Ljusterö sker i kölvattnet på 80-talets häpnadsväckande expansion av golfen i Sverige. Mellan 1980 och 2000
ökar antalet banor från 149 till 400 och antal spelare från
88 000 till en halv miljon. Utvecklingen, som saknar motsvarighet, har gjort vårt land till ett av de golftätaste i världen.
SATSNING I VÄRSTA KRISEN
Året är 1992. Sverige är mitt uppe i en av de värsta ekonomiska
kriser som drabbat landet. På Väsby Gård bor entreprenören i båtbranschen Thure Örnryd med familj. Han har just pensionerat
sig och några år tidigare köpt den f.d. frälsegården med anor från
fältherren Lennart Torstenssons dagar. Idén till att anlägga en
golfbana kommer från hans dotter Madeleine som fångats av golfspelet. Thure föreslår henne: ”Varför inte börja här! Vi bygger en
bana!” Månne det kunna bli en golfbana av detta karga skärgårdshemmans åkerlappar?
MARKEN RÄCKER TILL NIO HÅL
”Ingenting är omöjligt! Det är bara olika svårt!” är ett valspråk som
Thure kunnat låna av Gunde Swan. Som den praktiske man han är
sätter han igång. Intensivt jobbar han med att förverkliga projektet.
Tack vare en stor förmåga att involvera andra att utföra mängder av
arbete får han snabbt ett antal vänner och bekanta på ön att hjälpa
till. Efter en viss turbulens i startögonblicket kommer arbetet igång
med att bygga en bana och starta en golfklubb som kan anslutas till
Svenska Golfförbundet. Siktet är inställt på en 9-hålsbana. Marken
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räcker inte till mer. Frågan är: Räcker underlaget på tjugotusen fritidstörstande sommargäster kompletterat med femtonhundra
fastboende? Och hur mycket pengar ska till?
Medlemslånet är på 8 200:- med löfte om
återbetalning vid utträde. Årsavgiften är
475:- (juniorer 275:-).

OCEANER AV ARBETSTIMMAR
Att starta en golfklubb kräver en mängd olika
krafter kombinerat med oceaner av arbetstimmar. En styrelse ska leda verksamheten.
Vem ska bli ordförande? Avtal med markägaren måste upprättas. Folk måste bli
medlemmar, företag ska övertygas att bli
sponsorer, kommittéer bildas, medlems
register och hcp-sättning fixas, en tränare
måste värvas för att få öborna att strömma
till driving rangen och samarbete med
Golfförbundet är ett måste.
Thure kan ”ingenting” om golf men trots
att han vill bestämma ”allt” är han klok nog
att förlita sig på att ta råd. En av hans främsta
rådgivare är Bosse Lindström, sommarboende i Kårnäs och då verksam inom Stockholms Golfförbund som
banansvarig. Det är Bosse som får Thure att till slut överge tanken på
en pay-and-play bana och istället starta en golfklubb. Men många fler
tillhör de hårt engagerades skara vars helt avgörande arbetsinsatser
präglas av den sanna nybyggarandan. Ingen mer nämnd! Ingen glömd!
START AV 6-HÅLSBANAN – EN STOR DAG
Det går undan med byggandet! De två första hålen anläggs vid
nuvarande hål 8. Så blir det sex och den 1 maj 1993 är det dags för
invigning. En stor dag i klubbens historia. En stor dag för Thure!
På hösten arrangeras det första klubbmästerskapet. På Österåkers
GK! Det går några år. Fler hål anläggs och medlemsantalet växer.
Organisationen stagas upp. Det blir mer ordning.
START AV 9-HÅLSBANAN – EN NY TURISTATTRAKTION
Den 17 juni 1995 invigs under stor pompa och väl genomfört
Öppet Hus så den färdiga 9-hålsbanan. Det efterlängtade målet är
uppnått! 600–700 personer lockas av ett välfyllt program. Kändisarna
Thomas Bolme, Bosse Parnevik och Kenta Nilsson spelar en match
över fyra hål, följd av en stor publik, likt Europatouren. Invigningstalet hålls av ordförande Claes Tottie och standar från Golfförbundet
överlämnas som bevis på medlemskap. Både lokalradio och tidningar
rapporterar om händelsen. Medlemsantalet närmar sig 500. Det är
dags för alla att njuta segerns sötma! Och spela golf. Klubblivet
exploderar på och utanför banan. Ljusterö har fått en ny turistattraktion och det spekuleras i om huspriserna ska stiga.

UTBILDNING

ATT LÄRA
ELLER INTE LÄRA
Göran G och ordförande Claes Tottie vid
invigningen av våra 18 hål i juli 2004.

Vem har inte hört talas om den ovillige monarken? Men vem
har hört talas om den ovillige eleven? Intresset för att vidareutbilda sig bland föreningens medlemmar är svalt för att inte
säga iskallt. Och vad det beror på vet åtminstone inte jag.
RUSTA FÖR FRAMTIDEN
Vi har funktionärer – tack och lov – som fortfarande är aktiva. Men.
Vi måste rusta oss för framtiden genom att ni medlemmar som är
under 60 år aktiverar er och är beredda att ta över så småningom.
Er vill vi gärna se som konsumenter av det fina kursutbud som
SGDF erbjuder under den mörka årstiden. Kurserna går i februari–
mars på kvällstid så kurserna kolliderar vare sig med arbete eller
med långsfärdsskridskor.

EN NY ERA MED GÖRAN G
Det går några år. Inför säsongen 1997 annonserar Thure efter en
greenkeeper. Han får många svar. Göran Glanzmann, som efter
12 år på Alfa Laval har tänkt sig en konsultkarriär till hösten, blir
intresserad av ett ”sommarjobb” i närheten av sitt fritidställe på
Örsö. Som agronom, uppvuxen på en bondgård med golfintresse
från tonåren i Skåne, tycker han sig vara rätt man. Det tycker Thure
också: ”Du bor nära, du får jobbet!”
När Thure antyder att han också är intresserad av att sälja väcks
Görans intresse. Han och familjen får nu en hel del att grunna på.
Det blir affär. Vännen Nils Lundberg går in som delägare. Den 1
december 1998 är det äntligen tillträde. I köpet ingår golfbanan,
klubbhuset och lilla stugan. Mangårdsbyggnad med magasin
och mark avstyckas och säljs för sig. En ny era med Ljusterö Golf AB
tar vid.
START AV 18-HÅLSBANAN – ETT UNDER
Det går några år. Tankar på nya djärva mål börjar dyka upp hos allt
fler. Tänk om vi skulle kunna …? ”Det är inte frågan om utan när
vi ska ha en 18-hålsbana” skriver ordförande Tottie i Ögolf Bladet!
Men hur i all världen ska det gå till? Kontakter tas med familjen
Boström på Östanå fideikommiss som äger mycket skogsmark
gränsande till golf banan. Resultatet blir ett arrendekontrakt på
50 år. Och sedan börjar omvandlingen av ett berg- och skogsområde
till en böljande golfbana med dammar, gröna fairways, ondulerade
greener och elaka bunkrar. Det hela liknar ett under. Byggstart
2001. 50 000m3 jord schaktas bort och sprängstenen används som
utfyllnad. Det blir många skogsvandringar för Göran med banarkitekten Björn Eriksson innan allt är fulländat.
Den 7 juli 2004 kan en stolt ägarfamilj, en lycklig styrelse och
många tacksamma medlemmar delta vid invigningen av en riktig
18-hålsbana med 10 nya hål. Den okända klubben ska strax bli
igenkänd långt upp på fastlandet. Den Ö-kända banan har sin givna
plats i svensk golfhistoria.
Rolf Estelle, rolf@estelle.se

HUR GÖR MAN EGENTLIGEN?
Vi har varje sommar en eftermiddagskurs i regelkunskap. Vi förfogar
ännu över några regelkunniga – Arne och Gunilla – som i mån av
tid har lovat att ställa upp. Dessutom förfogar vi över vår eminente
Pro Janne. På kursen går vi i grupp ut på några hål för att ta ställning
till några vanligt förekommande situationer.
VÄRDEFULLA GOLFVÄRDAR
Under helgerna och kanske utöver det kommer det att finnas golfvärdar för att serva oss golfare så att upplevelsen av vår golfrunda
blir så positiv som det bara är möjligt. Men för att det ska bli så
måste golfvärdarna få en genomgång så att de fungerar likadant.
Denna utbildning och information kommer att äga rum i maj.
Göran Folke, goran.folke@telia.com

DAMKOMMITTÉN

Flyttad start
Nu börjar snart solen lysa på vår golfbana igen och det är dags att
vässa formen. Vi börjar med en förflyttad Damstart. Vi brukar spela
den 13 maj men har nu flyttat till den 27 maj istället. Det är så kallt
i början av säsongen så jag tror att många blir glada om vi tar det
lite senare.
Tisdagsgolfen börjar vi med i början av juni och håller på så länge
vi tycker att det är kul.
Ladies Invitation blir i mitten av juli och damavslutningen i
augusti som vanligt.
Glöm inte att fyra resultat inom ett år fortfarande gäller.
Väl mött på banan hälsar
Christina, christinabergman@comhem.se
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TÄVLINGAR

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS
TÄVLINGAR 2012
2012 är vårt jubileumsår, 20 år. Det
kommer att synas på prisbordet i många
av våra tävlingar i form av en speciell
jubileumsplakett. Jubileumstävlingen
har vi i samband med vår jubileumsdag
den 21 juni.

JULI
De kända tävlingarna återkommer som
vanligt. Först ut är Träklubban 5/7,
Röda Korset 12/7, Ladies Invitation 15/7,
vår Jubileumstävling 21/5 och månaden
avslutas med H45/55/65/75 den 29:e.

MAJ
Vårt tävlingsprogram innehåller en del
nyheter för året. Vi startar redan den 5 maj
med den så populära Ö-starten. Vi hoppar
framåt en bit i månaden till en helt ny tävling
den 20 maj, Lindskrog-P som är en singeltävling slaggolf över 12 hål. Vi gör ett försök
att korta ned den vanliga 5–6 timmarstävlingen till 3 timmar. Damstarten kommer
helgen därpå.
Under maj startar också H65+ sin torsdagsgolf under ledning av Kjell Hedman
och Bengt Wallin.
7- köret löper som vanligt under ledning
av Sören Andersson.

AUGUSTI
Efter allt tävlande under tidigare månader
tar vi det lite lugnare i augusti. K M för
damer och herrar spelas under två dagar
den 4 och 5. Damernas singeltävling,
Damslaget, spelas den 19 och här hoppas
Christina att alla damer ställer upp eftersom
det är den enda singeltävlingen (förutom
KM) för damerna under året. Månaden
avslutas med en foursome två generationer,
den 25.

JUNI
Vi har fått en ny huvudsponsor, Hyreshuset,
till vår partävling den 3 juni, en tävling som
endast är öppen för medlemmar, allt för
att undvika prisjägare från andra klubbar.
Damerna startar med sin tisdagsgolf
under ledning av Christina Bergman.
Onsdagsgolfen som har samlat många
golfare med hcp 36+ fortsätter som vanlig
under ledning av Göran Glanzmann.
Givetvis är medlemmar med lägre handicap
också välkomna.
Ljusterö Match Cup börjar med de första
matcherna under juni och fortsätter ända
fram till september innan finalen går av
stapeln. Anmäl dig i god tid på listan på
klubben.
Gökottan för den morgonpigge den 10
leds som vanlig av Bengt Wallin.
Herrarnas seriespel gästar oss under två
dagar den18 och 19. Kom gärna och heja
fram våra seriespelare till goda resultat.
Roslaget, en tävling som går på flera
banor i Roslagen mellan den 27 och 30,
gästar oss den 27. Då får vi räkna med många
besökare från andra roslagsklubbar.
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SEPTEMBER
Förhoppningsvis får vi några fina sensommardagar som sammanfaller med våra
tävlingsdagar. Höstflaggan den 9 och
Upploppet den 22 är gamla kära bekanta
som återkommer år efter år. Skandia Tour
återkommer med ett 80-tal juniorer för
kvalspel på vår bana den 23. Kom och titta
på Sveriges framtidshopp.
OKTOBER
Vi avslutar säsongen som vanligt med vår
specialtävling Målsnöret den13.
SLUTLIGEN
Till alla er som tycker det är nervöst att ställa
upp i tävlingar och drar er för att anmäla er,
se det som en möjlighet att träffa och lära
känna flera trevliga medlemmar.
Glöm inte att registrera dina golfrundor
i GIT systemet, 4 rundor under de senast
12 månaderna krävs för att kunna ta emot
pris i någon av våra tävlingar.
Välkommen till årets
tävlingar
Jan Ericsson,
TK Ljusterö GK
jan.ericsson@kranglan.se

Nordea Masters
Den numera årligen återkommande golftävlingen på Bro-Hof spelas i år 6-9 juni.
Årets upplaga ser ut att locka många kvalificerade och framstående spelare från hela
världen. Även i år har Ljusterö GK fått
förtroendet att delta med funktionärer.
Vi kommer att behöva 12-15 intresserade
som har möjlighet att delta i tre av de fyra
dagarna. Vårt arbete är att ge service åt
spelarna på hål 14.
VILL DU VARA MED?
Du som känner intresse av att vara med
anmäler dig till undertecknad eller i receptionen på Ljusterö Golf. Vi förutsätter att
du har grundkunskaper om golfens regler
och vi vill ha din intresseanmälan senast
i början av maj för att kunna sätta samman
vårt team. Som belöning blir du utrustad
med vissa märkeskläder som du ska bära
under din tjänstgöring, plus tillfälle att se
de stora elefanterna dansa.
Arne Olson, Ansvarig för hål nummer 14
arneolson@comhem.se

Herrarnas seriespel
Även i år kommer vi att ställa upp i distriktets
seriespel, både i slag och i match. Två lag
ska vi samla ihop och det blir dels 55+ och
dels 65+.
I gruppen 65+ är det helt nya tag som
gäller. Vi kommer att samlas på torsdagar
för diverse tävling och träning. Där kommer
Kjell Hedman och Bengt Wallin att svara
för upplägget. Du som känner intresse av
att delta i laget för 65+ kan anmäla dig till
undertecknad eller komma på torsdagarna
så kan du få vara med på uttagningarna.
Vi ses i sommar på barrikaderna!
Svinga lugnt.
Arne Olson, Lagledare 65+
arneolson@comhem.se

Upplagt för nya snygga slag.

SERIESPEL

TVÅ SERIESEGRAR FÖR
LJUSTERÖS H55-LAG
Förra säsongens seriespel i Stockholmsserien för Ljusterös H55-lag gick resultatmässigt över all förväntan. Laget slutade
som seriesegrare i båda de serier vi deltog;
slagspel och matchspel.

Måndag 18/6, Ljusterö (match)
Måndag 13/8, Botkyrka (match)
Måndag 20/8, Troxhammar (slag)
Måndag el. tisdag 27–28/8, Ullna (match)
Måndag 3/9, Huvudstaden, (slag)

SLAGSPELSSERIEN
I slagspelsserierna var vi nykomlingar
säsongen 2010 och startade då i div. 4,
vilken vi lyckades vinna och avancerade till
div. 3 säsongen 2011. Osannolikt nog
lyckades Ljusterös ”unga gubbar” lika bra
igen trots betydligt hårdare motstånd.
Serievinst över 10 deltagande klubbar runt
hela Stockholmsområdet.
Nu går Ljusterö H55 alltså upp i div. 2
och får möta tio nya bättre lag. De stora
klubbarna har ofta två ibland tre lag med
i varje åldersklass men nu när vi är uppe i
div. 2 är det bara klubbarnas förstalag som
gäller. Det vill säga de allra bästa spelarna
i åldersklassen från Viksjö, Troxhammar,
Vaxholm med flera. Det blir spännande att
se hur vi klarar av det!

LJUSTERÖ MATCHCUP
Ljusterö matchcup, som nu har fått en egen
elegant vinnartavla med namnskyltar, går
över hela säsongen och är tänkt att samla
alla kategorier bland medlemmarna – herrar,
damer, juniorer i olika åldrar och med olika
spelstyrka. Alla kan delta då tävlingen spelas
med handicap, det vill säga skillnaden i hcp
mellan de två spelare som möts i matchspel
ger den med högre hcp ett antal extra slag.
Många uppskattar att få spela matchspel
mot andra klubbmedlemmar i denna lekfulla
och sociala tävlingsform och därför planerar
vi att pröva en förändring så att tävlingen
inleds med ett gruppspel med fyra spelare i
varje grupp där alla möter alla. Tidigare har
det varit utslagning direkt varför hälften
bara får spela en match. Med denna förändring skulle alla få möjlighet att spela minst
tre matcher, oavsett hur det går i respektive
match. Gruppspelet är tänkt att gå i junijuli-augusti. Alla har alltså tre månader på
sig att genomföra sina tre matcher. I september börjar ett slutspel med gruppsegrarna
(och kanske några grupptvåor) med kvartsfinaler, semi- och final i början av oktober.
Vi tänkte även pröva en annan förändring för att stärka det social inslaget i denna
matchcup. I varje match spelar de två som
möts från samma tee. Den som har rätt att
spela från röd tee (damer, juniorer, herrar
+75) får bestämma om det är gul eller röd
som ska gälla i matchen. Alla har ju i sitt
hcp olika antal slag från gul respektive röd
tee, så det blir rättvist hur man än gör.
Det blir helt enkelt ett strategiskt val för den
som får välja. Det kan faktiskt vara kul att
spela från en tee man normalt inte gör.

JUNIORER

MATCHSPELSSERIEN
Matchspelsserien, där vi varit med i många
år, spelas mellan fyra lag med fem spelare i
varje lag, och då gäller självfallet helt annat
spel än i slagspelet. Här gäller det att vinna
fler hål än motståndarna och i princip kan
man vinna genom att spela riktigt bra på
12-13 hål men katastrofalt på resten. Men
även här gäller förstås att spela smart.
I matchserien lyckades Ljusterö vinna sin
div. 4 serie förra säsongen efter ett antal 2:a
och 3:e platser åren innan och avancerade
alltså upp till div. 3 inför 2012. I H55-laget
spelade under 2010 främst vår klippa Janne
Björnsson, ”Figge” Eriksson, Peter de Wahl,
Lasse Stark och Johnny Wijk. Glädjande
inför 2012 är att Ljusterö också startar ett
H65-lag på som ska delta i Stockholmserien
både slag- och matchspel med Arne Olsson
som lagledare.
H55-LAGETS PROGRAM 2012
Måndag 21/5, Troxhammar (match)
Tisdag 29/5, Vaxholm (slag)
Tisdag 12/6, Viksjö (slag)

Håll utkik efter anmälningslista på klubben under maj och skriv upp dig till
denna trevliga och sociala säsongstävling!
Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se

Till alla juniorer –
snart träffas vi
på klubben
för en ny säsong.
Välkommen!
Träningsläger på klubben ska vi ha som
vanligt. Återkommer med datum. Håll koll
på hemsidan.
Tävla hoppas jag många vill göra denna
säsong. Tävlingskalender för juniorer finns
nu på Stockholms golfförbunds hemsida:
www.sgdf.se. Snart lägger jag också upp tävlingarna på vår hemsida: www.ljusterogolf.se.
Det är några juniortävlingar som kommer
att gå på Ljusterö, bland andra klubbkvalet
till Skandia cup den 17 juni och Skandia 2G
den 25 augusti.
Vi ska förstås även i år delta i Norrortsligan och försöka behålla den fina bucklan
du kan beskåda i klubbhuset.
Saknar er tjejer som är medlemmar i
klubben! Vill du vara med och träna, tävla
hör av dig till mig eller kom ner till klubben.
Vi kör vidare med Golfskoj för de
minsta, ca 5–7 år, som inte är medlemmar
men tycker det är kul att leka golf . Kom till
oss på söndagar mellan kl 10 och 11 med
start den 24 juni. Avslutning den 29 juli.
I år prövar vi också Golfskoj i vecka 29
måndag–onsdag kl 10–11. Avgiften är 50 kr
per tillfälle.
Snälla! Jag vill att du lämnar korrekt
mejladress till receptionen så jag kan nå dig
inför träningsläger, tävlingar etc.
Jag kommer också skapa en Facebookgrupp för er juniorer till kommande säsong.
Vi ses snart!
Mona Uddheden, Juniorkommittén,
mona.uddheden@telia.com
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Tävlingsprogram 2012
För alla tävlingar gäller allmänna regler för
tävlingsspel på Ljusterö Golfbana. Reglerna
finns anslagna på anslagstavlan. I vissa fall
kan andra regler eller bestämmelser tillkomma, då meddelas detta särskilt på klubbens anslagstavla.
Anmälan till tävling kan ske via Ljusterö
Golf:s hemsida eller på anmälningslista på
klubbens anslagstavla.
Vissa av nedanstående tävlingar är endast
öppna för klubbens medlemmar. Närmare
information ges i samband med att tävlingen
annonseras på Ljusterö Golf:s hemsida eller
på klubbens anslagstavla.
Förutom nedanstående tävlingar kommer
Juniorkommittén att anordna vissa tävlingar
enbart för juniorer.
Dessutom kommer damernas Tisdagsgolf, Onsdagsgolf för medlemmar med hcp
36+, Torsdagsgolf för herrar med ålder 65+,
7-köret på lördags- och söndagsmorgnar
samt Ljusterö Match cup att genomföras.

DATUM

TÄVLING

INFORMATION

MAJ
Lör 05
Sön 20
Sön 27

Ö-starten
Lindskrog-P
Damstarten

Lagtävling, scramble
Singeltävling , slaggolf 12 hål
Lagtävling, scramble

JUNI
Sön 03
Sön 10
Sön 17
Mån 18
Tis 19
Ons 27

Hyreshuset
Gökottan
Skandia Cup
Seriespel H55
Seriespel H65
Roslaget

Greensome kvinna/man
Greensome
Juniorer
Match
Match
Singel, slaggolf

JULI
Tor 5
Tor 12
Sön 15
Lör 21
Sön 29

Träklubban
Röda Korset
Ladies Invitation
Jubileumstävling
KM

Singeltävling 12 hål
Mixed partävling
Partävling

AUGUSTI
L/S 4+5
Fre 17
Sön 19
Lör 25
		

KM D/H
Norrortsligan
Damslaget
Två Generationer
och Scandia 2G

2x18 hål i två dagar
Juniortävling
Singel, poängbogey

H45/55/65/75

Foursome två klasser

SEPTEMBER
Sön 09
Höstflaggan
Lör 22
Upploppet
Sön 23
Skandia Tour

Flaggtävling, 18 hål
Lagtävling scramble
SGDF, juniortävling

OKTOBER		
Lör 13
Målsnöret

Snörtävling, 12 hål

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

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

Ombyggnaden av hål 9
invigs också.

FESTKOMMITTÉN

JUBILEUMSFEST
DEN 21 JULI!
Vad vore ett jubileum utan en stor
fest? Jo intet! Boka redan nu in lördagen den 21 juli.
Den traditionsenliga sommarfesten är i år uppgraderad till jubileumsdag. Festen på kvällen kommer
att föregås på morgonen av en 9-hålstävling vars exakta form dock inte är
fastställd.
OBS! Festen är öppen föra alla
medlemmar men tävlingen endast
för festdeltagare.
Utan att avslöja allt kan vi meddela att det blir helgrillat lamm.
Anmälan kommer upp på klubben
så snart banan öppnats.
Välkommen!
Festkommittén genom Inger
inger.lagerlof@hotmail.com

