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GREENERNA

ÖgolfBladet
innehåller din
etikett till bag-

brickan

Just nu, den 9 mars, har banan tagit av sin vita vinterskrud som även
innebar en hel del is på greenerna. Allt ser just nu bra ut. Inga snö
mögelangrepp överhuvudtaget! Egentligen är greenerna för kalla (cirka
2 grader en liten bit ner i greenen), för att kunna ta upp näringsämnen.
Trots det har de just fått lite mat i form av höstgödning då de har sett
väldigt hungriga ut. Precis som vi, klarar de prövningar i form av kyla
bättre om de får mat. Så fort temperaturen ökar något är det serverat.
Forts sid 4
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

TÄVLINGSKOMMITTÉN

En ny

Det huvudet
är
av…

tävlingssäsong

fullt

BÄSTA GOLFENTUSIASTER!
Nu stundar förhoppningsvis en ny under
bar säsong efter en ovanligt kort vinter
dvala. Man kan dock konstatera att golfen
aldrig helt försvinner ur våra tankar. Strax
före jul träffade jag en gammal bekant, som
jag inte har sett på över tio år men som jag
tidigare haft många trevliga rundor med,
varvid följande samtal utspelade sig.
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Nämen tjena Berra, det var länge sedan.
Ja verkligen. Kul att se dig Uffe!
Å hur går golfen?
Den går fantastiskt bra.
Va kul. Det är härligt när den rullar på.
Ja visst är det. Det är så otroligt frustrerande när den inte funkar.
Man kan bli ganska putt. Ha, ha.
Jag hade faktiskt en del problem i våras.
Försökte lösa det själv men det var helt
hopplöst så till slut fick jag söka hjälp.
Efter ett par timmar var det fixat. Fick
en del tips så jag skulle kunna lösa det
själv om problemen skulle återuppstå.
Nåja nu är det vinter så nu är det slutkört.
Jag kommer nog att köra hela vintern.
Jaså? Det var som attan. Ja, ja det kan väl
kanske vara bra att hålla igång den.
Jo men man får ta det lite lugnt så det
inte går snett.
Du får lycka till så kanske vi kunde ses
framåt vårkanten.
Ja det vore jättekul att återuppleva gamla
minnen. Förresten Uffe, hur visste du att
jag köpt en Golf?
Va? Har du bytt ut den gamla Volvon till
en Golf? Det hade jag ingen aning om.
Nu hänger jag inte med. Du frågade ju
hur golfen gick.
Skämtare där. Golfspelet naturligtvis.
Det slutade jag med för 10 år sedan.

Det huvudet är fullt av …
Vi ses på banan!
Eder mest underdånige
ordförande Ulf

Ulf Sjögren
ulf@projektide.se

Ulfs huvud är fyllt av mycket, inte minst golf.

2

med intressanta
nyheter
Tillsammans med Vallentuna
GK och Tjusta GK kommer vi
att arrangera sex gemensam
ma tävlingar, tre på våren och
tre på hösten. Första tävlingen
äger rum lördagen den 16 maj
på Tjusta GK och är öppen för
alla medlemmar i Ljusterö GK,
Vallentuna GK och Tjusta GK.
Den 24 maj välkomnar vi medlemmar från
Tjusta och Vallentuna till tävlingen Vårsla
get på Ljusterö. Medlemmar i Ljusterö GK,
som inte deltar i Vårslaget, har då möjlighet
till fritt spel på Tjusta och Vallentuna un
der den tid som det är startförbud på vår
bana på grund av Vårslaget.
Sista tävlingen under våren går på
Vallentuna GK den 30 maj.
Samarbetet fortsätter i höst med tre
nya tävlingar. Först ut blir Vallentuna den
29 augusti följt av Tjusta den 12 september
och avslutas hos oss på Ljusterö den 20
september.
Du anmäler dig enklast till tävlingarna
via ”Min golf” på www.golf.se. Deltagarna
i tävlingarna på Tjusta och Vallentuna beta
lar ingen greenfee utan endast deltagar
avgift på 100 kr.
Vi hoppas på många deltagare och ut
lovar ett rikt prisbord!
TA LEDIGT FREDAG EFTERMIDDAG
Under juni kommer vi att erbjuda tre nya
tävlingar på fredag eftermiddag. Du kan
anmäla dig till en 18-hålstävling som star
tar kl. 15.00, eller till en 9-hålstävlig som
startar kl. 16.00. Tävlingarna är tänkta för
dig som söker singeltävlingar slaggolf och

➤

➤ har möjlighet att komma loss lite tidigare
på fredag eftermiddag. Anmälan för del
tagande kommer att vara öppen på ”Min
golf” till 12.00 dagen före tävling.
LITE NYTT OCH LITE TRYGGT
Nyhet för året är också att 7-köret kommer
att läggas upp som säsongstävling (9 hål),
från maj till och med oktober, dock med
den skillnaden att alla resultat kommer att
registreras i GIT-systemet.
Vi kommer även i år att ha en Matchcup
som sträcker sig över hela säsongen.
Men först drar vi som vanligt igång täv
lingssäsongen med den populära Ö-Starten
den 9 maj, förutsatt att banan har klarat av
vinterns svårigheter.
Resten av tävlingarna hittar du i Täv
lingsprogrammet 2015 här i ÖgolfBladet
och på vår hemsida www.ljusterogolf.se.
INGEN MANUELL ANMÄLAN
För att förkorta tiden från anmälnings
tidens utgång till tävlingsdagen kommer
anmälningslistor till tävling inte längre att
finnas på anslagstavlan. Anmälan till täv
ling kan då endast göras via ”Min golf”
på www.golf.se eller via receptionen på
Ljusterö GK.
Välkomna till årets tävlingar!
Tävlingskommittén Ljusterö GK
genom Jan Ericsson
jan.ericsson@kranglan.se

Vårmöte i Ljusterö Golfklubb
Lördag 25 april 2015, kl. 12.30

DAGORDNING

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

1.		 Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,
		 som jämte ordföranden skall justera mötes		protokollet.
6. 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. 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 2015 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 2014
HÖSTFLAGGAN
1. Arne Olson
2. Judith Nörgren Müller
3. Lars Starck

BAGBRICKEETIKETT

UPPLOPPET
1. Göran Lundgren, Marinette Blücher,
Catharina Wagmo, Ove Karlsson
2. Carl Sandström, Jan Björnsson,
Björn-Åke Wilsenius, Håkan Svan
3. Christer Freander, Linnea Back,
Marianne Adolfson, Jan-Olof Berg
MÅLSNÖRET
1. Thomas Skoglund
2. Lars Starck
3. Carl Malm
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Mycket bök omkring, men inget stök
på banan.

Komigång-paket

➤

VIDSVINEN
Vi har hittills lyckats hålla vild
svinen på rätt sida om elstaketet
så inga skador hittills … peppar,
peppar. På några ställen runt banan har tydliga spår av grisarnas
bökande utmed staketet varit mycket tydliga, speciellt i skogen
längs 5:ans vänstersida.
De är så finurliga att de försöker buffa över jord, pinnar och
a nnat skräp över den nedersta tråden med uppenbart syfte att dölja
den så att de kan passera. Det är med andra ord viktigt att regel
bundet besiktiga staketet och rensa så att trådarna är fria från jord
kontakt och därmed kunna hålla en hög och avskräckande spän
ningsnivå – långa promenader och många steg blir det! Vi vill inte
ha in dem på banan igen! Vi vet hur de kan ställa till.
Det var även skönt att konstatera att spänningen i trådarna höll
sig på en tillräcklig, men dock lite lägre, nivå trots att det kom så
pass med snö under vintern att den undre tråden var helt täckt.
Tur att grisarna inte kan hoppa!
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Jo, vi hade faktiskt en hel del snö i vintras.

BANPERSONAL
Greenkeeper Janne Eriksson kommer fortsatt att ansvara för att
jobbet blir gjort på banan. Till sin hjälp har Janne, precis som förra
året, Lasse Starck samt juniorerna Oscar Gummesson och William
Jörding. Eftersom Oscar Glanzmann just har börjat sin karriär
efter KTH-studierna, och alltså inte kommer att jobba på banan
i sommar, kommer även Wiktor Holmberg att hjälpa till med
banskötseln.
RECEPTIONEN
Peter, Johanna och undertecknad kommer i år att även få hjälp av
Marcus Wilsenius under sommaren.

➤

➤ SERVERINGEN
Mycket blir sig likt även i serveringen. Malin kommer att styra upp
verksamheten, speciellt under sommaren. Ewa Sandström, Sara
Wilsenius och Linnea Johansson kommer ni också att känna igen.
Dessutom är det planerat att Emma Johansson, Gunilla Köhl och
Towe Kohala kommer att hjälpa till att fylla upp personalbehovet
under säsongen.
SAMARBETE MED VALLENTUNA GK
Som vi informerade om i höstas, kommer vi under kommande
säsong att ha ett samarbete med Vallentuna GK. Samarbetet
innehåller följande delar:

I Ö-golfmejlet som du fick i mitten av mars ser du tidsupplägget för
de olika paketen. Först-till-kvarn gäller och många har redan bokat
respektive paket, så det börjar bli fullt. Kolla snarast med oss om du
är intresserad, för att se om det finns platser kvar.
HAR DU BYTT E-POSTADRESS? MEDDELA OSS DET!
Lite då och då under säsongen kommer vi att uppdatera dig om
vad som är på gång med hjälp av Ö-golfmejl. Det är ganska många
adresser som studsar tillbaka på grund av att de är felaktiga. Kom
ihåg att meddela oss när du ändrar mejladress, annars blir du inte
nyhetsuppdaterad under säsongen!
receptionen@ljusterogolf.se

♦ För dig som är fullvärdig medlem hos oss, det vill säga spelar
fritt utan avgift, blir det möjligt att under vardagar även spela på
Vallentuna GK utan greenfeeavgift. Motsvarande gäller hos oss
för Vallentunas medlemmar. För att vi ska kunna ha lite koll på
omfattningen (alltså säkra tillgången till speltider hos oss under
sommaren för våra egna medlemmar), finns en begränsning om
max 6 bollar (24 spelare) per vecka.
♦ Gemensamma tävlingar med Vallentuna GK och Tjusta GK.
På Ljusterö blir det Vårslaget söndag 24/5 samt Höstflaggan
söndag 20/9. På Vallentuna blir det söndag 31/5 och lördag
29/8. Även Tjusta GK önskade delta i detta tävlingssamarbete
och har tävlingsdagarna hos sig lördag 16/5 samt lördag 12/9.
Fler detaljer hittar du i Tävlingsprogrammet på annan plats
här i Ögolfbladet.
Skridskobana eller green? De tar sig bra ändå.

Målet med årets samarbete med Vallentuna GK är att se v ilken
respons detta kommer att ge från er medlemmar. Är detta n
 ågot
ni uppskattar? Ska vi utveckla tanken vidare och i så fall i v ilken
riktning? Golfsverige genomgår nu en intensiv förändringsprocess.
För oss är det viktigt att inte bara stå vid sidan och titta på, utan
även vara beredda att testa nyheter och idéer.

Vi ses på
vårmötet den 25 april!
Städning kl 10
möte kl. 12.30.

PRO
Vid denna upplagas pressläggning är det fortfarande inte helt klart
vem som blir Pro på Ljusterö under säsongen 2015. Vi har en bra
lösning på gång men du får ge dig till tåls till Vårmötet lördagen
den 25 april. Men den som väntar på något gott …
KOM-IGÅNG-PAKET
Eftersom förra årets nyhet i form av ”Kom-igång-paket” blev en
sådan succé, tolkar vi det som att ni gillade upplägget och gärna ser
en repris i år. Vi lyckades få jämna grupper när det gäller spelnivå
och behåller gruppindelningen från förra året, det vill säga:
Grupp 1: HCP 36,0 – 54
Grupp 2: HCP 30,0 – 35,9
Grupp 3: Under HCP 30,0
Kom-igång-paketet består av träning med Pro under totalt 8 tim
mar fördelat på 2 timmar vid 4 olika tillfällen, samt efterföljande
spel över 9 hål med speciellt utvald fadder efter tillfälle nr 2.
Max 8 personer per grupp. Priset för paketet är 1000 kr/pers.

Multitasking i receptionen.

Göran Glanzmann
receptionen@ljusterogolf.se
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ÅRLIG HCP-REVISION

H65

Vad gör klubbens

Nytt år – nya

HCP-kommitté?

Klubbens HCP-kommitté har till uppgift
att sörja för att klubbens spelare har en så
rättvisande HCP som möjligt. Därför görs
en genomgång varje vinter, efter avslutad
säsong, av alla spelares rapporterade resul
tat för det gångna året.
SÅ HÄR FUNGERAR DET
HCP delas in i Exakt HCP (EH) eller
Exakt Tävlings-HCP (ETH). Alla medlem
mar som någon gång har erhållit ett HCP
har EH. ETH får de spelare som lämnar in
minst fyra resultat från registrerade säll
skapsrundor alternativt tävlingar under
året.
I vår klubb har vi 160 medlemmar med
ETH och cirka 600 med EH. HCP-kom
mittén har i GIT haft tillfälle att kontrol
lera samtliga spelares resultat under det
gångna året. Det har då framkommit att
cirka 60 medlemmar har ett ETH som är
antingen för högt eller för lågt. Av dessa
har 2/3 fått ändringar, antingen upp
eller ner.
Av de medlemmar, i gruppen om 60,
som inte har fått någon ändring trots att
man har ett avvikande resultat, har HCPkommittén kommit fram till att resultaten
under året har en ”trend” som antingen
pekar upp eller ner. Därför har HCP-kom
mittén avstått från ändring den här gången.

möjligheter –
fler tävlingar
Arne har cool koll på allas handicap.

VAD SKA DU GÖRA FÖR DITT HCP
Om du vill ha ett mer rättvisande HCP, ska
du lämna in dina resultat från dina golfrun
dor. Du ska anmäla till din markör att du
avser spela en HCP-grundande runda.
Naturligtvis ska du följa gällande regler för
golf. Kom ihåg att lämna in ALLA resultat
oberoende av hur bra eller dåliga de är. Du
ska veta att dina resultat jämförs med ett
medeltal för alla spelare i Europa.
Som exempel kan nämnas att en spelare
i HCP-grupp 5 (26,5–36,0 i HCP), har ett
medelresultat på 30,5 poäng per spelad
runda. Du ska därför inte vara missnöjd
med resultat som ligger mellan 28–32
poäng. Då har du spelat ”på ditt HCP”.
Om du ligger över eller under dessa värden,
riskerar du att bli justerad vid nästa årliga
HCP-justering.
Lycka till med din kommande säsong,
önskar
Arne Olson
Ljusterö GK HCP-kommitté
arneolson@comhem.se

2014 års mästare i H65 blev:
Sture Vejdegren. Stadigt spel under hela
säsongen gav resultat!
Jag ser fram mot många deltagare på
torsdagstävlingarna för H65+. 2015 dubb
lar vi tävlandet och spelar på Ljusterös två
olika banor – den gula och den röda. I år
tävlar vi i seriespel i två serier, serie gul och
serie röd.
Så med nya möjligheter välkomnar vi
alla gamla och nya H65-gubbar till trevliga
och sociala torsdagsmorgnar. Vi startar
den 7 maj kl. 09.00 med första rundan i
röda serien. Och vi spelar under maj–juni
och augusti–september. Liten paus i juli
alltså.
UPPÅT I SERIEN 2015?
För de som är mer tävlingssugna ställer
Ljusterö GK upp med ett lag H65+ i
SGDF:s slagspelserie och matchspelserie.
De spelas utan handicap vilket är tufft
men mycket roligt. 2014 placerade vi oss
i mitten av tabellen så det blev inget avan
cemang. Låt oss klättra i seriespelet efter
2015!
Om du funderar på
att komma med i H65
gänget och har några
frågor, hör av dig till
mig.

FUNKTIONÄRER

Funktionärer i Ljusterö GK 2015
Styrelsen
Birgitta Andersson – Kassör
08-542 480 21, 076-340 68 67
banban@telia.com
Christina Bergman – Damkommittén
08-618 01 48, 08-542 402 23
christinabergman@comhem.se

Ulf Sjögren – Ordförande
08-542 401 29, 018-15 70 13
ulf@projektide.se

Christer utlovar
trevliga torsdagsmorgnar.

Mona Uddheden – Juniorer
08-542 420 18, 070-940 01 60
mona.uddheden@telia.com

Christer Freander
christer.freander@telia.com
070-55 00 007

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

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

Revisorer
Kerstin Blomberg
070-397 00 46
steker51@gmail.com

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

Göran Henrikson – Sekreterare
070-714 41 01
info@markline.se

Ulf Palin
073-447 24 36
ulfpalin@hotmail.se

Ann-Marie Hallsten
08-755 83 93, 070-485 38 25
ann-marie.hallsten@telia.com

Sibylle Wenne
070-296 52 55
sibylle.wenne@telia.com

Arne Olsson – Vice ordförande
08-618 01 48, 08-542 402 23
arneolson@comhem.se

Christer Freander
070-550 00 07
christer.freander@telia.com

Lena Malm – Suppleant
08-542 40295, 070-794 22 19
lena.malm@mbox302.swipnet.se
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Mest på skoj
DAMGOLFEN

Välkomna till en ny säsong på vår
härliga golfbana. Damernas tävlingar
går som vanligt och sommarens clou
är naturligtvis Ladies Invitation. Jag
hoppas att alla anmäler sig. Kom ihåg
att det bara är på skoj. Du kan, du
törs, du kommer att gilla det!
En ändring för i år är att vi spelar
Tisdagsgolfen klockan nio istället för
tio på morgonen. Då kan vi nämligen
komma ut både på 1:a tee och på
10:an om vi är många, vilket är en
stor fördel. Ingen som har bokat boll
klockan åtta hinner då ut före på
10:an.
Jag meddelar tid för första Dam
dag i Ö-golfmail och på anslagstavla.
Annars kan man börja när man vill,
men då är jag kanske inte där.

JUNIORERNA

Hej alla

juniorer
Snart börjar ännu en säsong och vi hoppas att
vi får en lång och härlig sommar även i år.
LÖSA PLANER
Som du vet har Janne slutat som Pro och i väntan på en ny har vi
inte börjat planeringen för säsongen än.
När det gäller Juniortävlingar så finns dessa utlagda på SGDF:s
hemsida. Där kan du läsa om vilka tävlingar du har möjlighet att
delta i. Känns det krångligt att förstå vilka tävlingar som skulle
passa just dig så tveka inte att höra av dig.

Christina tycker att fler damer
ska var med i tävlingar. Det är
ju mest på skoj, som sagt.

På snart återseende!
Christina Bergman | christinabergman@comhem.se

FASTA PLANER
Det som nästan till hundra procent är klart är våra tävlingar i
Norrortsligan, där vi för vår del har hemmaplan den 1 juli.
Vi vill också hälsa Täby GK välkomna till lagen i Norrortsligan.
Som vanligt planerar vi för en säsong med läger och träningar
på klubben. Vi återkommer om detta.

Seriespel
H55-LAGET

Serieseger 2014 ger
svår utmaning i div 2
H55-herrarna hade en framgångsrik säsong i Stockholmsserien
u nder 2014 när det gäller slagspel. Vi lyckades vinna vår serie i
div 3. Nu tar vi klivet upp i div 2. Det innebär en intressant och
betydligt svårare utmaning med spel mot många av storklubbarnas
förstalag, det vill säga de allra bästa spelarna som klubbarna har i
H55-kategorin. Det är tolv tuffa lag med i denna slagspelserie och
Ljusterö kommer bland andra att tampas mot de bästa spelarna i
Täby, Vaxholm, Österåker, Haninge, Brollsta, Åkersberga, Arninge
och Väsby. Det blir till att vässa formen och prestera på topp av vår
förmåga för att hänga med!
Vi ses!

Ny säsong och nya prisutdelningar att se fram emot. Och mycket annat.

VI BEHÖVER DINA KONTAKTUPPGIFTER!
Lite tjatig kanske men vi behöver en uppdatering av mailadresser
och telefonnummer så skicka gärna dessa till mig på:
mona.uddheden@telia.com
Ses snart på klubben!

Johnny Wijk | johnny.wijk@historia.su.se

SPELPROGRAM H55 		
Ti 19 maj
Må 25 maj
Ti 9 juni
Ti 16 juni

Österåker
Nynäshamn
Väsby
Arninge

(match)
(slag)
(slag)
(match)

Må 10 aug Ljusterö
Ti 18 aug
Haninge
V 35 (datum ej bestämt )
Ti 1 sept
Österåker

(match)
(slag)
(match)
(slag)

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

B

EKONOMIBREV
PORTO BETALT

Tävlingsprogram 2015
För alla tävlingar gäller de generella regler och bestämmelser som anslås på gemensam
a nslagstavla. I vissa fall kan andra regler eller bestämmelser tillkomma, då meddelas
detta genom särskilt anslag på klubbens anslagstavla.
Förutom nedanstående tävlingar kommer Juniorkommittén med ett eget tävlings
program för enbart juniorer. Damerna har ett eget tävlingsprogram på tisdagar och herrar
H65+, H75+ på torsdagar. 7-köret spelas under hela säsongen på lördags- och söndags
morgnar. En matchtävling från gul tee kommer att spelas under hela säsongen.

Hur det än blir så blir det en bra golfsommar. Välkommen till den!

Välkommen till GOLFSÄSONGEN 2015
på Ljusterö
REDAKTÖR’N
Redaktör för ÖgolfBladet är Björn Hermansson. Vill du något,
skicka gärna en rad till bjorn@humdidum.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

Tänk själv att få stå där framme och ta emot en
buckla (och kanske komma på bild i ÖgolfBladet).
Ta fram kalendern och kryssa tävlingsdagar.
DATUM

TÄVLING

INFORMATION

MAJ
Lör 09
Lör 16
Sön 24
Lör 30

Ö-Starten
På Tjusta GK
Vårslaget
På Vallentuna GK

Lag, scramble
Singel, slagtävling
Singel
Singel, slagtävling

JUNI
Fre 05
Sön 07
Fre 12
Sön 14
			
Sön 21
Ons 24
Fre 26

”Bosse”
Damstarten
”Eskil”
Hyreshuset/
Trädgårdsexp.
Gökottan
Träklubban
”Rakel”

Singel, slaggolf 18 el 9 hål
Lag/scramble
Singel, slaggolf 18 el 9 hål
Singel

JULI
Tor 02
Tor 09
Sön 12
Lör 18
Tor 30

Semesterstarten
Röda Korset
Ladies Invitation
Sommarfesten
Semesterslutet

Singel, 9 hål, middag
Mixed par, välgörenhet
Partävling, damer med gäster
Specialtävling
Puttning 9 hål, middag

AUGUSTI
Lör 08 KM Dam/Herr
Lör 08 KM 45/55/65/75
				
Sön 09 KM Dam/Herr
Sön 23 Damslaget
Lör 29 På Vallentuna GK

Greensome, kanonstart 05.00
Singel 12 hål (3 klubbor)
Singel, slaggolf 18 el 9 hål

Slagtävling, cut till dag två
Herrar, slagtävling,
fyra klasser
Final för KM
Singel/poängbogey
Partävling

SEPTEMBER
Lör 05 Två generationer Greensome, junior/senior,
					senior/senior,
				
minst 20 års skillnad
Lör 12 På Tjusta GK
Partävling
Sön 20 Höstflaggan
Flaggtävling
OKTOBER
Lör 10 Upploppet

Scramble

