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Alltid steget före…
Hej Golfvänner!
Jag har hela mitt liv haft devisen att alltid försöka ligga
steget före, vilket jag under stundom haft mycket glädje
av. Ska jag vara ärlig har det även ställt till det emellanåt.
Min allra första golftävling för cirka 20 år sedan, då
jag nyss fått officiellt handicap, var en företags
tävling på Ängsö utanför Västerås. Jag och en
kollega skulle delta så vi gjorde sällskap dit.
innehåller din
Han hade starttid cirka två timmar före mig
så jag hade god tid för förberedelser. Jag
etikett till bagköpte en banguide och studerade hålen noga.
Jag gick framför allt igenom vilka klubbor jag
skulle slå ut med för att inte hamna i svårigheter.
Det resulterade i att på fler än hälften av hålen slog
jag inte ut med drivern! Nu kan jag riktigt se hur alla
starka ”herrar” lyfter på ögonbrynen och skakar på
huvudet. Fegt! En riktig karl tar alltid drivern!
Hur det gick? Jag vann!
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Sedan dess har jag aldrig haft de där två timmarna till
förberedelser innan, utan nu blir det en snabbplanering
under språngmarschen till första tee. Har jag tur hinner
jag fundera ut var jag ska placera utslaget. Går detta bra
så får jag lite extra tid under promenaden fram till
bollen att planera ett par slag framåt. Skulle det första
hålet till exempel resultera i ett par, eller ännu hellre en
birdie, så skjuts framförhållningen ytterligare och efter
ett par hål har jag planerat hela rundan. Då visualiserar
jag inte ett resultat i nivå med mitt handicap utan något
helt annat. Och hur brukar det gå? Jag kan säga så här.
Jag har en del att finslipa på min devis.
Ni kanske undrar vad det är för ett foto ovan. Här
ligger jag och planerar årets rundor. De kommer att bli
exceptionella.
Väl mött till en ny underbar säsong! Sätt igång att
planera!
Eder underdånige ordförande
Ulf Sjögren, ulf@projektide.se

Handicapregler
På lika villkor
EGA:s (European Golfers Association)
handicapsystem används i hela Europa.
Det bygger på att varje spelare försöker
uppnå bästa möjliga resultat på varje enskilt
hål i varje enskild handicaprond och att
alla spelare registrerar så många handicap
ronder som möjligt. EGA:s handicapsystem
syftar till att uppnå en likformig och rättvis
handicapsättning som möjliggör för spelare
med varierande spelstandard att tävla på
lika villkor.

Nyheter för i år
Handicapgrundande
sällskapsrond måste
föranmälas
En handicapgrundande sällskapsrond är
en poängbogeyrond som lämnas in under
andra handicapgrundande förhållanden än
en tävling. En sådan rond räknas endast då
spelaren har föranmält den som handicap
grundande innan ronden startas. Föranmä
lan måste inkludera det antal hål som ska
spelas (9 eller 18). Det görs enklast genom
att meddela sin spelkompis på första tee att
man vill spela en runda som ska vara
handicapgrundande. Eftersom åtagandet
att lämna in ett resultat, bra eller dåligt,
görs innan ronden påbörjas kan den
handicapgrundande sällskapsronden
formellt jämföras med en tävlingsrond.
Om du inte föranmält din rond får den
inte räknas som handicapgrundande!
Även ronder spelade med en lokal regel
om lägesförbättring är handicapronder.
Årlig handicaprevision
Klubbens handicapkommitté genomför en
årlig handicaprevision så snart som möjligt
efter avslutad säsong. Den revisionen är
obligatorisk för alla spelare. Som grund
för en korrekt och rättvis granskning av
handicap, måste varje spelare lämna in
minst fyra (4) handicapronder under en
period mellan två på varandra följande
årliga handicaprevisioner (kalenderår).
Sådana exakta handicap anges som EGA
Exakt Tävlingshandicap (ETH).
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Ett handicap som underhållits på basis av
tre (3) eller färre handicapronder under
föregående kalenderår anses vara baserad på
otillräcklig aktuell information. Eftersom
dess tillförlitlighet inte kan bestyrkas anges
handicapen som EGA Exakt Handicap
(EH). För spelare som redovisar tre eller
färre handicapronder 2012 räcker det att
registrera tre nya handicapronder 2013 för
att återfå ett ETH.
Klubbens handicapkommitté har i år
justerat 77 medlemmars HCP upp eller
ner, ett eller två slag. Ytterligare cirka 80
medlemmar har fått ETH-standard på sin
HCP. Du kan se din egen HCP genom att
gå in på ”Min Golf” på www.golf.se
Skulle du inte hitta i den djungeln, så är du
välkommen att kontakta receptionen eller
någon i handicapkommittén.

Priser och klubbens tävlingar
Golfförbundet i Sverige (SGF) rekommen
derar att klubbarna ska kräva ETH av de
spelare som deltar i tävlingar. Vi har ännu
inte antagit den policyn, men i vissa
tävlingar, singel- och parspel, kräver vi
ETH för att få nyttopriser. Andra tävlingar
är endast förbehållna klubbens medlem
mar. Vilka de är framgår av inbjudan och
tävlingsbestämmelser. Vi vill framhålla att
alla spelare med EH är välkomna att delta i
de flesta av våra tävlingar, även om alla inte
kan få nyttopriser.

Slutligt om
EGA handicap-regler
Generellt gäller att klubbens handicapkom
mitté alltid kan justera en spelares handicap
på allmän spelstyrka med utgångspunkt
från ett visst eller vissa resultat som presterats. Hör gärna av dig till oss så ska
vi se om det finns utrymme för justeringar.
Lycka till med ditt HCP i sommar!
Arne Olson
Ljusterö GK HCP-kommitté
arneolson@comhem.se

Tävlingar

Nu skall
det tävlas

som aldrig förr!
Årets tävlingsprogram innehåller
de gamla välkända och populära
tävlingarna som Ö-starten, Lindskrog-P, Damstarten, Hyreshuset,
Gökottan, Träklubban med flera.
Tre nya
Nyhet för året är att vi kommer ha tre nya
tävlingar under juli månad. Tävlingarna
går på torsdagar och vi har döpt dem till
Semesterstarten, Semestervilan och Semesterslutet. Förutom dig som vanligtvis
är med på tävlingarna hoppas vi locka
semesterfirare på Ljusterö som har svårt
att hinna med att tävla under övriga delen
av året.
Två större juniorer
Även i år kommer vi att stå som värd för två
större juniortävlingar, Norrortsligan den
1/7 och Skandia Tour den 28/9. Junior
sektionen kommer också att arrangera ett
antal tävlingar för klubbens juniorer och
ett separat program kommer att finnas på
anslagstavlan.
Fler tisdagsdamer tack
Damernas tisdagsgolf kommer att innehålla
ett antal tävlingar i ett försök att få fler
damer att börja tävla. Håll utkik efter
tävlingsprogrammet på anslagstavlan.
För morgonpigga
Långköraren 7-Köret startar den 11/5
och pågår hela säsongen på lördag- och
söndagsmorgnar. Vi samlas i god tid före
kl. 7 och spelar 9 hål poängbogey. Du
räknar dina fem bästa resultat och en
finalomgång spelas i slutet av september.
Matchcup med valfrihet
Den roliga Ljusterö Matchcup, som spelas
över hela säsongen och där alla i klubben
kan delta, kommer i år arrangeras så att det
blir två olika klasser. Det blir alltså två matchspelsstegar. Den ena stegen är för spelare
som vill starta från gul tee och den andra
är för dem som vill starta från röd. ➤ Forts s 6

Kallelse till Vårmöte i Ljusterö Golfklubb
Lördag 27 april 2013, kl. 12.30

Inga nyheter eller överraskningar i år, men viktigt
att du kommer ändå. Vi börjar som vanligt med att
rensa på banan från klockan 10.00. Vid tolvtiden
stärker vi oss med grillad korv innan det är dags
för själva årsmötet.
Program

10.00–12.00
Städning av banan
12.00–12.30
Förtäring
12.30–ca 14.00 Vårmöte
Vårmöte med städning är alltid
riktigt trevliga sammankomster.
Dag o r d n i n g

1.
2.
3.
4.
5.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
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.
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 2013 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.

Resultat från
hösttävlingar 2012
Höstflaggan
1. Sara Wilsenius
2. Bengt Eriksson
3. Arne Aunapuu
Upploppet
1. Christina Bergman, Sören Larsson, Helena Skoglund,
Göran Lundgren
2. Gunnar Bodeklev, Christina Larsson, Siv Huber,
Thomas Skoglund
3. Arne Aunapuu, Ove Land, Christer Freander, August Jörding
Skandia Tour SGDF
14. Marcus Wilsenius
21. Micki Varasit
23. Sebastian Olrog
Målsnöret
1. Claes Jugård
2. Karl-Henrik Hultman
3. Sture Vejdegren

7-Köret
D- final 1. Britt Rådström
2. Eva Sandström
A-final 1. Karl-Henrik Hultman
2. Kenneth Elfving
B-final 1. Karl Sandström
2. Claes Thimrén

Fest-

kommittén

Bagbrickeetikett

Boka in den 20 juli
Festkommittén välkomnar alla Ljusterö
golfare till en ny säsong efter en lång och
snörik vinter. Fyra månader av nästan
dagligt snöande kan kännas lite för mycket!
Årets sommarfest blir lördagen den 20
juli. Vi gör som förra året, en förmiddags
tävling och en gemensam middag på
kvällen. Boka in i almanackan redan nu!
Alla förslag på andra festaktiviteter
välkomnas av oss.
Nu ses vi snart igen!
Festkommittén genom Inger
inger.lagerlof@hotmail.com

Inger leder festandet som vanligt.

3

Rapport från Göran

Planeringen inför
säsongen är i full gång
Som vanligt den här tiden på året, när texten till
vårnumret av ÖgolfBladet ska författas, är det
mycket planeringsarbete som ska göras. Det gäller
att vara väl framme så att det inte blir panik vid
säsongsstart.
Välj en annan entré tillsvidare.

Banan
Precis som förra året är det även i år mycket
snö på banan, ännu i mitten av mars. Snön
på greenerna knuffades bort första veckan i
mars. Kvar fanns ett tunt istäcke som efter
att inledningsvis ha skyddat greenerna mot
de kalla nätterna, efterhand har knackats
sönder med hålpipluftaren.

snömöglet utvecklas. Det lyckades bra,
greenerna hann tjäla innan snön kom på
nytt.
Sov gott ett tag
Vi snöslungade greenerna på nytt i mitten
av januari. Nu hade väderprognosen förutskickat en hel veckas töväder så nu var
målet att hinna få bort så mycket som
möjligt av snön, för att därefter försöka få
till den skyddande sprutningen av greener
na. Detta lyckades hyggligt, varför undertecknad kunde sova ganska lugnt på
nätterna igen.
Efterhand som istäcket har smält bort
syns en del snömögelangrepp. De ser dock
inte speciellt allvarliga ut. Förhoppningen
är att greenerna ska vara i toppskick till
säsongsstart.

undertecknad inte har en aning om vad han
(jag) sysslar med.
Hinderutsikt
Under senhösten och vintern har vi rensat
upp en hel del kring banan. Till exempel
har vi tagit bort mycket sly runt hål 16. Nu
syns åter nedslagen i dammen till vänster
om fairway från gul tee. Även området
bakom och till höger om 17:e green har vi
städat ur ordentligt, med syfte att få in mer
sol på denna green.

Nyskottat på 11:an.

Kampen mot vädret
I månadsskiftet november december kom
snön direkt efter ett ihållande 40 mm regn
och sammanhängande blåsväder under fyra
dagar. Detta var de sämst tänkbara
förhållandena för greenerna. Det
vill säga dels ingen möjlighet att få
till en sprutning som skydd mot
snömögel under snön, dels snö på
otjälade greener.
För att rädda läget så mycket som
möjligt körde vi bort snön med
snöslunga vid två tillfällen under
vintern. Första gången var strax
innan jul för att få ner tjäle i
greenerna, då kan nämligen inte
4

Mindre omsorg för putten
Dock har inte övningsgreenen, och till viss
del puttgreenerna, blivit utsatta för de ovan
beskrivna vintriga omsorgerna. Skulle det
vara så att just dessa tre greenerna är bäst
vid säsongsstart så vet ni därmed att

Vi hoppas på fina greener överallt.

Långarmad dammgrävare.

Mindre sand, mer vatten
Innan säsongsstart är planen att bunkern
bakom hål 8 ska vara ersatt med en gräsyta.
Vi hoppas också hinna justera bunker och
greenområdet till vänster om, den under
förra säsongen justerade, greenen på hål 9.
Med hjälp av en grävmaskin med lång arm
på cirka 20 meter ska vi också gräva ur mer
material ur bevattningsdammen vid 9:an.
Syfte är att öka möjligheterna att vattna
under torra förhållanden.

Vildsvin
I två tre år har vi fått rapporter om att
vildsvin har siktats på ön. I vinter har vi nu
själva kunnat konstatera spår i snön på
banan efter dessa mindre efterlängtade
djur. Om oturen är framme har de en
förmåga att skapa problem för oss genom
deras sätt att med trynet böka upp marken
(det vill säga våra gräsytor), i sitt sökande
efter mask, rötter och andra, för dem,
ätbara saker.
Det tycks dock vara mycket sällsynt att
de ger sig på golfbanans mest känsliga ytor,
det vill säga greenerna, eftersom det under
dessa inte finns mycket ätbart att hämta.
Då de är mycket svårjagade, inte har
några naturliga fiender annat än människan,
samt har förmåga att snabbt öka i antal om
de trivs, är det sannolikt så att vi måste lära
oss att leva med dessa djur på ön och i vårt
närområde framöver.
Med en riktad jakt kanske det är möjligt
att i viss utsträckning få grisarna att välja
andra uppehållsplatser än golfbanan. Dock
är det möjligt att vi ganska snart måste göra
som många andra golfbanor och sätta upp
vildsvinsstängsel på lämpligt sätt runt
banan.
Med andra ord; beredskapen är tämligen
stor och kan plötsligt bli tämligen skynd
sam!
Banpersonalen
Janne Eriksson bossar fortsatt som greenkeeper på banan. Även Isak och Oscar har
förklarat sig villiga att fortsatt göra tjänst
under säsongen. Under sommarlovet
planerar vi som vanligt att ta in lite extrahjälp från yngre förmågor. Som vanligt
bistår vår Pro Janne Björnsson banpersonalen med hjälp vår och höst.

Ljusterögolfare på lång utflykt med Janne.

På djupare vatten på 9:an.

Reception
Samma bemanning som vanligt, det vill
säga Johanna, Peter de Wahl
och undertecknad.
Serveringen
har fått tillökning
Även här blir det en del kända
ansikten. Malin kommer
tillbaka efter ett år i försking
ringen. Vår kära medlem Ewa
Sandström har lovat att hjälpa
till under kommande säsong,
så ett nytt ansikte bakom
disken kommer det att bli.
Nej Steffo ska inte jobba i serveringen. Han var bara på besök en

Resor med Pro-Janne kväll som njutningskonsult.
Janne Björnsson har hunnit med att leda
golfresor både till Spanien och Sydafrika
mejlet den 1 mars. I skrivande stund (14/3)
sedan förra säsongen. Dessutom blir det
finns det fortfarande några platser kvar, hör
en resa till Sintra
av dig om intresse finns!
i Portugal under
april. Den blev
snabbt fulltecknad
Välkommen till
när den annonsera
en ny säsong som börjar
des på klubben i
lördagen den 27 april
höstas.
med städning kl 10.00 och vårmöte
kl 12.30. Och förhoppningsvis
Tidigare säsongers
spelstart dagen efter!
populära bussresa
till Åtvidaberg och
Västervik upprepas
Nu längtar jag efter att vinterns ensamonsdag–fredag
het ska övergå i en pulserande säsong.
22–24/5. Informa
Ni är efterlängtade!
tion om denna resa
Göran Glanzmann
gick ut i Ögolf
receptionen@ljusterogolf.se
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Tävlingar

Funktionärer

Nu skall det
tävlas
som aldrig förr!

➤ Man kan bara spela i en stege. I tävlingen som spelas från gul tee
kan alla delta. Tävlingen från röd tee gäller endast dig som har rätt
att spela från röd tee. Även de spelare som har rätt spela från röd tee
kan alltså välja att delta i cupen från gul tee – man får ju då
betydligt fler slag än från röd. De spelare som normalt spelar från
gul tee får däremot inte delta i klassen från röd tee.
Gentlemannasport
Herrar H65+ torsdagsgolf fortsätter i år med 14 inplanerade
tävlingar och första speldag blir den 9/5. Herrar H55 och H65
deltar med vardera två lag i seriespel i Stockholmsserien. Vi har
anmält ett matchspelslag och ett slagspelslag för respektive
åldersgrupp. Vi kan se dessa lag spela på vår bana den 28/5 och
18/6 (H65) samt 28/8 (H55). Mer om detta separat.
Mindre väntan
Vi kommer även i år försöka minimera väntetid mellan första och
sista boll i mål. Vi kommer som beskrevs i höstens Ögolfblad att
starta samtidigt på hål 1, 18, 17, 16 osv, så att så många som
möjligt kan sluta samtidigt. För dem som startar på hålen 15, 16,
17 och 18 ordnar vi parkeringsmöjlighet vid maskinhallen.
Snabbare utan stress
Om vi kan öka spelhastigheten utan att stressa så kommer vi alla att
trivas bättre. Ett exempel kan vara att den som påbörjat puttningen
på green hålar ut innan nästa påbörjar sin puttning. Här kan en
4-boll spara mycket tid under 18 håls runda.
Vi som arbetar med tävlingar är: Arne Olson, Bengt Wallin,
Christer Freander, Christina Bergman, Göran Glanzmann, Janne
Eriksson, Johnny Wijk, Kjell Hedman, Lars Starck, Mona Udd
heden, Sören Andersson och Thomas Skoglund.

i Ljusterö GK 2013
Styrelsen

Valberedningen

Birgitta Andersson – Kassör
08-542 480 21, 0704-506 542
birgitta.andersson@itella.se

Rolf Estelle
08-542 498 10, 070-876 02 30
rolf@estelle.se

Christina Bergman – Damer
08-618 01 48, 08-542 402 23
christinabergman@comhem.se

Eva Nordström
08-570 249 31, 070-761 71 56
egnordstrom@bredband.net

Jan Ericsson – Tävlingar
08 718 21 36, 0708 18 21 45
jan.ericsson@kranglan.se

Revisorer
Kerstin Blomberg
070-397 00 46
Steker51@gmail.com

Göran Henrikson – Sekreterare
070-714 41 01
info@markline.se
Arne Olsson – Vice ordförande
08-618 01 48, 08-542 402 23
arneolson@comhem.se
Ulf Sjögren – Ordförande
018-15 70 13, 08-542 401 29
ulf@projektide.se
Mona Uddheden – Juniorer
08-542 420 18, 070-940 01 60
mona.uddheden@telia.com

Välkommen till årets tävlingar 2013!
Suppleanter
Jan Ericsson, TK Ljusterö GK
jan.ericsson@kranglan.se

1. Bengt Wallin
08-669 69 29, 070-628 09 26
annika.bengt@swipnet.se

Seriespel

Nytt år för pigga 65+
I år ställer vi upp med ett lag i distriktets seriespel, slag och match.
Förra säsongen spelade vi in oss för att i år nå oanade höjder. Som
ny lagledare behöver jag ert starka stöd. Hör av dig med ett mejl
om du är matchsugen. Bara det att få spela på nya banor helt gratis
är inte dumt, för att inte tala om nya sociala kontakter över
klubbgränser.
Vi kör på med spel på torsdagsmorgnarna med klubbtävlingar i
olika former(seriespel, matchspel, scramble), med start den 9/5.
Kjell Hedman, Bengt Wallin och jag delar på ansvaret som
tävlingsledare.
Christer Freander Lagledare 65+
christer.freander@telia.com
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2. Inger Lagerlöf – Fester
08-542 422 34, 070-712 25 72
inger.lagerlof@hotmail.com
3. Thomas Skoglund
070-525 18 40
78skoglund@telia.com

Ann-Marie Hallsten
08-755 83 93, 070-485 38 25
ann-marie.hallsten@telia.com
Suppleant
Lena Malm
070-794 22 19
lena.malm@mbox302.swipnet.se

NY i
styrelsen

Thomas
– ny i styrelsen
Den som inte känner igen
Thomas Skoglund har nog inte
varit på Ljusterö Golf på ett
tag. Thomas kom till Ljusterö
1962, flyttade ut permanent
1994 och jobbar som plåtslaga
re sedan 30 år. 2005 började
Thomas spela golf och de
senaste tre åren har han hjälpt
Janne och Isak på banan till
och från. Nu är han också i
styrelsen för Ljusterö GK
som suppleant.

Fantastiskt kul
att vid 50 års ålder få
lära sig något nytt. Det är
en hel vetenskap att
klippa gräs.
Thomas

Damgolfen

Juniorerna

Det kan
bara bli rätt

Golf är
dessutom kul
Vaknar upp den 14 mars. Termometern står på –14 grader och
fortfarande har vi drivor med snö överallt. Jag förstår inte hur vi
ska kunna spela den första juniortävlingen i distriktet den 12 maj,
men det händer väl ganska mycket i naturen på två månader.
Det mesta är spikat
Om du går in på Stockholms golfförbunds hemsida under Juniorer,
kan du se att de flesta juniortävlingarna är spikade inför säsongen.
Även katalogen med alla juniortävlingar är på tryck och på väg till
klubben.
Datum är klara inför Norrortligan. Tyvärr kommer inte alla att
kunna vara med och tävla, utan vi tar ut lag inför varje tävling. Vi
får helt enkelt turas om att spela dessa tävlingar eftersom vi får vara
max sju killar och tre tjejer på varje tävling.

Nu kör vi igen. Det kan inte bli fel.

Vi börjar med tisdagsgolfen den 11 juni och håller på så länge vi
tycker att det är kul. Några tisdagar spelar herrarna seriespel så då
måste vi flytta på oss. Då börjar vi helt enkelt på hål 10 istället.
Jag tror det rör sig om två gånger under sommaren.
Nya handicapregler gäller i år och alla kommer att få det förklarat så tydligt som möjligt av Arne. På grundval av detta kommer
jag att vissa tisdagar spela föranmälda handicapgrundande rundor
med er. Jag tar in alla resultat och registrerar dem i GIT. Det blir
oavsett om du spelar 9 eller 18 hål. Fyra resultat ska du ha per år.
Vi kommer också att spela tävling vissa tisdagar för att vi ska få lite
omväxling.
Och så blir det Ladies Invitation och Damstarten naturligtvis.
Vi slutar sommaren med Damavslutningen.
Jag tror som vanligt på vackert väder och stor anslutning,
det kan ju inte bli fel!
Väl mött på banan i sommar!
Christina
christinabergman@comhem.se

Tydligare golf
Vi i juniorgruppen jobbar för fullt med en verksamhetsplan så att
det ska bli tydligare för dig och oss hur vi ska jobba med junior
verksamheten i framtiden. Framför allt vill vi rekrytera nya barn
och ungdomar och få fram flera ledare, allt utifrån våra förutsätt
ningar. Det ska vara kul att komma till klubben och träffa kom
pisar. Golf är inte bara tävling och träning.
Jag behöver din mejladress!
Jag efterlyser korrekta mejladresser så att vi kan skicka nyhetsbrev
till exempel. Mejla gärna mig eller receptionen. Vi kommer att kalla
till ett informationsmöte under våren men datum är inte klart än,
så håll koll på hemsidan.
Idrottsdag i år också
Förra året hade vi en idrottsdag med Ljusterö skola tillsammans
med Ljusterö IS, Hemvikens kajak och Åkersberga tennisklubb
vilket resulterade i att cirka 40 ungdomar besökte klubben denna
dag. Vi har varit i kontakt med Ljusterö skola och ska försöka med
ett liknande arrangemang även i år.
Vi ses på golfklubben!
Mona, Juniorkommittén
mona.uddheden@telia.com

Seriespel

Nytt år för om möjligt ännu piggare 55+

Sedan några år tillbaka är Ljusterö med i Stockholmsserien H55.
Vi spelar i två olika serier med olika spelformer – matchspel och
slagspel. I slagspelet lyckades vi för tre år sedan först avancera från
div 4 till 3:an och därefter upp till 2:an. Där lyckades vi förra
säsongen med nöd och näppe hålla oss kvar i mycket hård konkur
rens. Nu under 2013 har vi bland annat förmånen att få spela en av
omgångarna på den nyligen ombyggda och fina banan i Drottning
holm, en annan på Saltsjöbaden, en tredje på Ingarö och en fjärde
på Österåkers Västerled. Spännande och utmanande banor!

Speldatum för H55:
Mån 20/5 Huvudstaden Riksten (match)
Mån 27/5 Drottningholm (slag)
Mån 10/6 Huvudstaden Lindö Dal (slag)
Tis 18/6
Nacka (match)
Mån 12/8 Saltsjöbaden (match)
Tis 20/8
Ingarö, (slag)
Ons 28/8 Ljusterö (match)
Johnny Wijk
Mån 2/9
Österåker, (slag)
johnny.wijk@historia.su.se
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Tävlingsprogram 2013
För alla tävlingar gäller de generella regler
och bestämmelser som anslås på gemensam
anslagstavla. I vissa fall kan andra regler
eller bestämmelser tillkomma, då meddelas
detta genom särskilt anslag på klubbens
anslagstavla.
Förutom nedanstående tävlingar
kommer Juniorkommittén med eget
tävlingsprogram för enbart juniorer.
Damerna har ett eget tävlingsprogram
på tisdagar och herrar H65+ på torsdagar.
En matchtävling från röd tee och en från
gul tee kommer att spelas under hela
säsongen. 7-köret på lördag- och söndags
morgnar fortsätter på samma sätt som
föregående år.

Datum	Tävling	Information

Maj
Lör 04
Sön 19
Sön 26
Tis 28

Ö-Starten
Lindskrog-P
Damstarten
Seriespel H65+

FÖRENINGSBREV
PORTO BETALT

Välkommen till

golfsäsongen 2013
på Ljusterö

Lag, scramble
Singel, slaggolf 12 hål
Lag, scramble,
Slagspel, 7 lag

Juni
Sön 09 Hyreshuset
Sön 16 Gökottan
			
Sön 16 Scandia Cup
Tis 18 Seriespel H55
Ons 26 Träklubban

Greensome kvinna/man
Greensome
(start 05.00)
Juniorer
Match, 4 lag
Singel, 12 hål, 3 klubbor

Juli
Mån 01
Tor 04
Tor 11
Sön 14
Tor 18
Lör 20
Tor 25

Norrortsligan
Semesterstarten
Röda Korset
Ladies Invitation
Semestervilan
Sommarfesten
Semesterslutet

Juniorer
Singel, poängbogey
Mixed partävling
Partävling
Singel, poängbogey
Specialtävling
Singel, poängbogey

Augusti
Sön 04 KM 45/55/65/75
Lör 10 KM Dam/Herr
Sön 11 KM Dam/Herr
Sön 18 Damslaget
Lör 24 Två generationer

Slagtävling
Slag, cut till dag 2
Final
Singel, poängbogey
Greensome

September
Sön 08 Höstflaggan
Sön 22 Upploppet
Lör 28 Scandia Tour

Flaggtävling, 18 hål
Lag, scramble
SGDF, juniortävling

Det blir mindre av det här …

Oktober		
Lör 05 Målsnöret
Snörtävling

… och mer av det här.

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

Ljusterö Golf AB, Väsbyvägen 36, 184 95 Ljusterö
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