
ÖgolfBladet
HÖSTEN 2019

  Vi hade i alla fall tur med golfvädret. Säsongen 2019 är snart över, 
  men det händer mycket framöver. Ur innehållet: Många perso- 
 nalklippor värdefullt för Andys första säsong. Unik klubbkänsla. 
Rookiestöd från styrelsen. Ett lyft för anläggningen. Ny logotyp. 
Bankommittén har vandrat. Damer på språng. Kunskapstörst 
hos juniorer. Reklam på Skärgårds radion. Lyckad Golfens Dag. 
Tack Christer. Succé i seriespelet. Enträgen tävlingskommitté. 

Med historien i ryggen – mot framtiden och vidare.  
H Ö S T M Ö T E  D E N  1 2  O K T O B E R  ! 

En ny  långsiktig 
resa har startat

Kallelse till

Höstmöte
i Ljusterö Golfklubb 

Lördag 12 okt   
kl. 12.00
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 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. Avgifter för nästkommande år

 12. Fastställande av budget för det  
  kommande verksamhets- och  
  räkenskapsåret.

 13. Behandling av styrelsens förslag och   
  i rätt tid inkomna motioner.
 14. Övriga frågor
  a. rapport från tävlings- och  
   damkommittén
  b. rapport från juniorkommittén
  c. rapport från utbildningskommittén
  d. Marknad
  e. Klubbmästeri
  f. Övrigt
Banägarens presentation

Det är dags för årets ordinarie 

Höstmöte
B O K A  I N

Lördagen den 12 oktober kl. 12.00  
och kom till klubbhuset på Ljusterö. 

Som vanligt bjuder vi på fika 
med tilltugg.

DAGORDNING

Välkommen!

till val av styrelsemedlemmar på
Höstmötet 2019

Val av ordförande för ett år:

Annika Rydberg

Revisorer för ett år:

Anders Mautner
Gunnar Bodeklev

Revisorssuppleant för ett år:

Gunnel Jugård

Valberedningen har under  

året bestått av:

Karin Wannberg Åstmark
Gunnar Bodeklev

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

Val av ledamöter för två år:

Birgitta Andersson, omval
Judith Nörgren Müller, omval
Axel Romander, nyval

Ledamöter med ett år kvar:

Ulf Palin
Christer Sjöberg

Val av suppleanter för ett år:

Sibylle Wenne, omval
Ewa Sandström, omval
Ingrid Jägre, nyval

   Tack för     sex år

ORDFÖRANDE HAR ORDET

av gott samarbete i styrelsen  
      för Ljusterö Golfklubb

Jag har fått förmånen att peta i det  mesta 
i klubben i förhoppning att det varit till 
godo för er medlemmar. Utbildning i 
regler. Marknadsföring med målet att 
locka fler medlemmar, från  radiojinglar 
till golfdagar. Tävlingsledning för senio-
rerna. Lagledning för  representa tions- 
lagen H60 och H70. Fixa det tekniska 
med datorer, nätverk, scorekortskrivare 
och golfterminaler.
 De senaste två åren som ordförande 
med att leda styrelsearbetet under en för-
änderlig tid med försäljning och  nystart 
med nya banägare.
 Nu är det dags för förändring i en  
ny miljö då klubbens profil och samman-
sättning förändras. Jag hoppas på en för-
yngring. 
 Själv ska jag tillsammans med Christina 
”Kicki” göra något nytt. Vi flyttar till 
Portugal under kommande vinter och 
 återkommer först i april tillsammans 
med  våren. Nu hoppas jag på att bli bätt-
re på att fokusera på min golf.

T A C K  F Ö R  S E X  Å R !

Christer Freander
christer.freander@telia.com 

TÄVLINGSKOMMITTÉN
ENTRÄGEN KOMMITTÉ
Tävlingskommittén (TK) fortsätter sitt  
enträgna arbete även under säsongen 2020 
och vi hoppas kunna behålla våra duktiga 
tävlingsledare och funktionärer. Vi hälsar 
Karl-Henrik Hultman varmt välkommen 
till Tävlingskommittén inför säsongen 
2020. ”Kalle” är inkörd på H60 så han  
kan redan GIT Tävlingssystemet.
 Om du är intresserad, eller känner 
 någon som är intresserad av att vara med 
och jobba i vår Tävlingskommitté, kontakta 
Ulf Palin (ulfpalin@hotmail.se). 
 Tävlingskommittén använder cirka 75 
procent av tävlingsavgifterna till priser, 
 resten går till drift, en TK Golf med lunch, 
anmälningsavgifter för lagen i seriespelet 
H60, H70, D60 och D70 samt en del till 
välgörenhet. Tävlingskommitténs verksam-
het finansieras helt med egna medel.

VÄLGÖRENHET
Vi kommer att fortsätta sponsra Sjörädd-
ningssällskapet samt ytterligare någon 
hjälporganisation under säsongen 2020. 
2019 sponsrade vi Världens Barn genom 
Damstarten.

SPELTEMPOT
Speltempot har fortfarande potential att 
förbättras. Vi måste alla bli bättre på att 
anamma ”Ready Golf” som introducerades 
i samband med de uppdaterade golfreg-
lerna 2019. Med enkla medel kan vi skynda 
på vårt spel.

NYTT HANDICAPSYSTEM 2020
Nästa år får vi dessutom ett nytt handicap-
system som innebär att ditt spelhandicap 
blir genomsnittet av de 8 bästa resultaten 
över de senast 20 spelade ronder. 

VÅRA TROGNA  
OCH NYA SPONSORER
Vi passar på att tacka våra sponsorer:  
Finnhamn/Nässlingen Resort AB, Ljusterö 
Golf AB, Tempo Ljusterö, Lindskrog Parke-
ring AB, Fotograf Jenny Törnberg samt  
Optimera Ljusterö för säsongen 2019, även 
om några av tävlingarna är kvar att genom-
föra. Det känns bra att vi har ett väl etable-
rat samarbete med lokala företag i olika 
branscher.

OCH ALLA ANDRA FÖRSTÅS
Vi tackar så klart också alla tävlande, våra 
eminenta banskötare, klubbchefen, ban-
ägarna och alla hårt arbetande i Tävlings-
kommittén för en lyckad och härlig täv-
lingssäsong! Vi kan konstatera att nästan 
alla tävlare nu betalar med Swish. Det 
 underlättar och snabbar på incheckningen 
betydligt. Glöm inte att skriva namn och 
tävling i Swishmeddelandet. Då blir det 
fulländat!

Tävlingskommittén ”lyxar” till det och 
 avslutar säsongen (lite i förtid), och tackar 
alla tävlingsledare och funktionärer som 
har ställt upp och möjliggjort alla fina täv-
lingar vi har haft under säsongen. Vi kör en 
lunch och tävling på Stockholms GK den 
20 september.

Ulf Palin
Ordförande i Tävlingskommittén

ulfpalin@hotmail.se

Under säsongen 2019 kommer vi att ha  
genomfört 26 tävlingar, varav 23 redan är 
avgjorda innan ÖgolfBladets presstopp.  
Vi har i genomsnitt haft 32,7 deltagare per 
tävling vilket är en ökning med 9 procent 
jämfört 2018. En tydligt positiv trend!
 Seriespelet D60, D70, H60, H70, H60 
(torsdagar), Tisdagsgolf, Onsdagsgolf,  
7-köret och Solheim Cup är inte inräknade 
eftersom de ligger utanför den ordinarie 
tävlingsverksamheten. 
 Vi har genomfört åtta Fredagstävlingar, 
lika populära som tidigare, kanske med 
 något fler deltagare i 9-klassen under 2019. 
Tävlingen ”Men´s Invitation” slogs i år ihop 
med Ladies Invitation, en lyckad kombina-
tion som lockade fler deltagare. Vi ska dock 
fundera på annan spelform till nästa år. 

Ö-STARTEN
Siv Huber, Håkan Österman,  
Lars Landemar

DAMSTARTEN
Helena Skoglund, Annika Vallin,  
Kerstin Jaroudi

VÅRSLAGET – COBRA/PUMA
Rolf Sundberg

FREDAGSTÄVLING PERNILLA
18 hål – Judit Nörgren-Müller
9 hål – ils-Henrik Wahlgren

FREDAGSTÄVLING ROBERT
18 hål – Judit Nörgren-Müller
9 hål – Nils-Henrik Wahlgren

TEMPO-GOLFEN
Slag – Kalle Gillmo
Poäng – Birgitta Sundberg

FREDAGSTÄVLING HÅKAN
18 hål – Claes Thimrén
9 hål – Johan Gillmo

GÖKOTTAN
Christina Larsson, Christer Freander

SJÖRÄDDNINGEN
Rolf Sundberg, Birgitta Sundberg

STOR & LITEN
Rolf Sundberg, Birgitta Sundberg

TRÄKLUBBAN
Johan Gillmo

FREDAGSTÄVLING LEO
18 hål – Maud Evans
9 hål – Kalle Gillmo

SEMESTERSTARTEN
Jan Ericsson, Kjell Brottman,  
Kerstin Jaroudi, Helena Sjöblom

FREDAGSTÄVLING HERMAN
18 hål – Judit Nörgren-Müller
9 hål – Håkan Eriksson

LADIES & MEN´S INVITATION
Elisabeth Elmqvist, Eva Benson Lindholm 
& Anders Melander, Klas Evensen

FREDAGSTÄVLING SARA
18 hål – Anita Nilsson Röjning. 
9 hål – Elisabeth Westberg

FREDAGSTÄVLING JESPER
18 hål – Elizabeth Munck
9 hål – Mikael Öhrström

FREDAGSTÄVLING KAJSA
18 hål – Elisabeth Westberg
9 hål – Sören Andersson

KM KLASS 50/60/70/75+
Mikael Guss, Rolf Ekholm,  
Jan Björnsson, Rolf Estelle

KM DAM/HCP DAM/HERR
Gunilla Köhl, Christina Larsson,  
August Jörding

NYA PAR
Viveka Swedenborg, Ulf Sjögren

DAMSLAGET
Judit Nörgren Müller

LINDSKROG PARKERING
Dam poäng: Ingrid Jägre
Herr poäng: Håkan Österman
Herr slag: Göran (Lunken) Lundgren

FREDAGSTÄVLINGAR  
ORDER OF MERIT
18 hål – Judit Nörgren-Müller
9 hål – Nils-Henrik Wahlgren

KVAR ATT SPELA
Höstflaggan–Björns Invitation
Damavslutet
Upploppet – Optimera

En positiv   
tävlings-
        trend

August vann KM och puttar vidare i jakten ännu 
större framgångar.

Tävlings-  
2019

Christer tackar för sig och vi 
tackar Christer.

Kallelse tillHöstmötei Ljusterö Golfklubb Lördag 12 okt   kl. 12.00
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RAPPORT FRÅN ANDY

När du väl läser detta har ön 
återgått till det normala och ett 
lugn som jag kan lova er alla att 
vi på klubben är i behov av.

Den 7 januari fick vi nycklarna till en underbar 
anläggning. Jag personligen fick träffa Janne  
och Oskar för första gången och några månader 
senare lyckades jag uppvakta en från London nyss 
hemkommen Sara så pass bra att även  
hon ville hänga med på vår resa.

Jag vill börja här, för utan de tre personerna skulle 
den säsong, som jag lite senare ska försöka sum-
mera, ha varit något helt annat och garanterat 
inte lika bra.

JANNE OCH OSCAR – TVÅ KLIPPOR
Jannes trygga personlighet och famn (även en Skånsk VD kan 
 behöva en kram ibland), kombinerat med hans kunskap och arbets-
moral, är så tacksam att få ha omkring sig. Det smittar av sig på alla 
och Oskar visar med de kliv han tagit i år hur värdefull han är på 
både kort och förhoppningsvis lång sikt för att detta nystartade 
projekt ska nå sin fulla potential. Med Lasse, Janne B och våra 
 sommarjobbare i form av dubbla Fabians och Max, har ni verkligen 
presenterat en bana långt över mina förväntningar redan första 
året. Isak fick tyvärr på läkarens direkta order kasta in handduken 
innan midsommar, men jag vill verkligen passa på att tacka även 
honom för hans bidrag under åren.

OCH SARA, OCH ALLA ANDRA
Denna klippa som har säkerställt att våra underbara tjejer i restau-
rangen har haft en ledare och vän även när det har varit kämpigt 
med många bollar i luften. Mitt första år vid rodret hade verkligen 
inte varit möjligt utan din stöttning, kunskap och enorma tålamod 
med att jobba tillsammans med en sådan som jag. 
 Celine, Kajsa, Tove, Mikaela och Julia hade vi äran att få ha  
kvar sedan tidigare, men in gänget kom även Elise, Madde och  
Jakob och ni har alla säkerställt att vårt uppfräschade klubbhus har 
fyllts med varma personligheter, god mat och uppskattad service 
från tidig morgon till ibland sen natt. Jag bugar och bockar för  
er alla. 

Den nya 
  resan är bara 

påbörjad
En underbar anläggning att börja en ny resa på.

Två av klipporna som håller banan i toppskick.

I takt med att tjejerna tar större 
ansvar och att en del nu har gått ut 
skolan, kommer Peter de Wahl inte 
längre att behöva pendla till ön. 
Men vi hoppas att se honom här 
ute ändå. Tack för allt Peter!

UNIK KLUBBKÄNSLA
Men alla insatser ovan skulle gå 
obemärkt förbi om det inte vore 
för er medlemmar som skapar en helt unik stämning. Jag må vara 
VD för ett bolag men är väldigt stolt över att få vara en del av den 
klubbkänsla som råder. Så tack till alla er som bidrar till detta och 
väljer att spendera en del av er fritid med oss.

STYRELSENS ROOKIESTÖD
Under rådande former är ju ni medlemmar representerade av golf-
klubbens Styrelse där jag vill skicka ett stort tack för deras tålamod 
och stöttning under vårt rookie-år. Ett litet extra tack till avgående 
ordförande Christer som har varit ett tacksamt bollplank i många 
situationer av olika karaktär. Njut av din ledighet i vinter. Judits 
driv med hemsida och damer är beundransvärt. Likaså Uffe Palin 
som ser till att vi får roliga tävlingar med jämna mellanrum.

MOT FRAMTIDEN OCH VIDARE
För er som har lärt känna mig lite under året som gått är jag dock 
den som blickar mer framåt än bakåt. Men för att göra det på bästa 
sätt krävs att man lär av sin historia.
 Om jag får skriva fritt så upplever jag att majoriteten av er har 
upplevt att anläggningen har fått sig ett litet lyft, vilket har genere-
rat en känsla av att det har varit mer liv och rörelse. Detta vill vi så-
klart fortsätta att utveckla och vi jobbar i detta nu med en master-
plan och en prioriteringslista över hur vi ska gå vidare. 

Två av de mer pri-
oriterade sakerna 
kommer kanske 
inte helt oväntat 
vara mattor och 
bunkrar. Mattorna kommer vi att göra en inventering av, självfallet 
både gul och röd tee, och byta ut där det behövs. Bunkrarna är ett 
än större projekt där vi just nu tar in offerter och synpunkter för att 
kunna avgöra hur vi ska fortskrida. Prislappen på att göra alla 
bunkrar ligger i spannet 1,5 till 2 miljoner så det är en stor post för 
en liten anläggning som vår. Så vänligen ha tålamod medan vi tar 
fram planen för att fortsatt gå framåt. 

SNYGGA KLÄDER, MER KLUBBOR
Shopens utbud har i alla fall klädmässigt fått lovord. 
Nya  loggan höjer många klädesplagg och till nästa år 
kommer vi att ta in ytterligare några  varumärken. Vad 
gäller klubbor kommer vi försöka att jobba ännu mer 
med demodagar och att ha 
konto så att vi kan beställa 
hem från alla stora leveran-
törer där du har dina 10 
procent medlemsrabatt.

KOMMUNICERA MERA
Vi vill bli ännu bättre på kommunika-
tion varpå en ny hemsida ska upphand-
las. Sociala medier via Facebook och 
Instagram har sakta men säkert börjat 
nå ut. Du följer väl @ljusterogolf?

SKYLTAR, PRO, SLOPE 
Vi håller på att se över skyltningen på banan så att det blir tydligt 
och enhetligt.
 Björn blir kvar även 2020 och är åter hemma i maj. Tack för i år 
och njut av Portugal i vinter.
 Ny slopevärdering är att vänta till 2020 och tillsammans med 
ett nytt hcp-system kommer det nog att göra att vi alla får vänja oss 
vid nya förutsättningar.

ÖPPET IN I HÖSTEN
Vi planerar att ha fortsatt öppet 
varje dag september ut. Därefter 
endast helger innan vi stänger 
klubbhuset för i år den 20 okt, 
men banan kan komma att vara 
öppen om vädret tillåter.

LÅNGSIKTIG RESA
Resan är som sagt bara påbörjad 
och jag hoppas att du känner att 
de nya ägarna, med årets projekt 
kombinerat med vad 
som komma skall, 
har visat att detta är 
ett långsiktigt pro-
jekt med golfen i 
 fokus där vi tillsam-
mans skapar en väl-
komnade och upp-
skattad mötesplats 
på Ljusterö. 
 Nu går vi snart i 
ide men innan dess 
ses vi på höstmötet. Och när vi vaknar igen vågar vi lova att det 
återigen händer grejor.

Tack för ett otroligt år! 
Andy, VD, Ljusterö Golf

andy@ljusterogolf.se

Ä
ven en skånsk VD behöver en Jannekram ib

la
nd.

Hela härliga gänget som har fyllt klubbhuset med värme, god mat, 
uppskattad service och en bana i toppklass.

En klubbkänsla man är stolt över att få vara del av.

Mattorna ska bytas ut där det behövs. Den nya resan med golfen i fokus har bara börjat.

Inte ens en höststorm kan stoppa Janne B.

Nya loggan, gör kläderna 
som gör mannen.

Att fixa 
bunkarna är ett 
stort och dyrt, 
men prioriterat, 
projekt.
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EGEN FB-GRUPP
För klubben är det viktigt att synas i sociala 
medier, därför har vi skapat Ljusterö Golf-
klubbs Facebookgrupp. Gruppen är till för 
golfklubbens medlemmar och andra som är 
intresserade av att delta i de evenemang 
som klubben anordnar. 

MARKNAD

Här bjuder vi bland annat in till tävlingar, 
gratulerar vinnare, söker golfkompisar, tip-
sar om golf etc. Det är ett forum för frågor, 
stora som små, om golf.

NYFIKNA PÅ GOLF
Golfens Dag är ett arrangemang som gick 
av stapeln på Ljusterö den 26 juli. Det är 
roligt att möta folk som är nyfikna på golf, 
låta dem testa att slå på driving range, delta 
i puttningstävling och inte minst svara på 
frågor om varför det är trevligt att vara 
medlem i Ljusterö GK.

VIKTIGA SVAR
Players 1st har skickat ut enkäter i två om-
gångar. Hälften av medlemmarna fick sina 
enkäter strax efter midsommar och den an-
dra hälften i slutet av augusti. Vi kan inte 
nog poängtera hur viktigt det är att ni som 
medlemmar deltar och besvarar frågorna. 
Det hjälper styrelsen i sitt arbete att foku-
sera på det som ni medlemmar tycker är 
viktigt. En genomgång av enkätsvaren 
kommer att ske på höstmötet.

Har du några tips eller idéer om hur vi kan 
synas och höras ännu bättre får du gärna 
höra av dig till klubben@ljusterogolf.se

Sibylle
sibylle@business-staging.se

Vi syns och hörs

Liksom förra året valde vi att 
annonsera på ”Skärgårds-
radion 90,2”. Under veckan 
före midsommar och två 
veckor framåt kunde man höra 
vår jingel 12 gånger per dag.  
Vi hoppas att många som 
lyssnade blev lockade att 
besöka vår fina skärgårdbana. 

MEDLEMSVÅRD

Sol och lycka
En mycket lyckad Golfens Dag 
 genomfördes den 26 juli i strålande 
sol. Björn Deilert vägledde nyfikna 
blivande golfare i konsten att svinga 
en klubba och många deltog också i 
en populär puttnings tävling.   
 Serveringen hölls i år  öppen av 
Ljusterö Golf AB och vi bedömer att 
det sammanlagt kom ett 60-tal in-
tresserade. Vår förhoppning är att 
några av dem blir våra medlemmar 
framöver.
 I och med att banägaren anord-
nade ett antal temaaftnar under 
 säsongen valde vi att inte göra någon 
egen tillställning. Det hela får ut-
värderas till nästa säsong.

Ewa Sandström och Rolf Peterson
sandstrom.ewa@gmail.com

petssonr@icloud.com

Annars en lugn säsong för kommittén när 
banägaren ordnade populära tillställningar.

Christer och Sibylle i skärgårdsetern på 90,2.

JUNIORER

Kunskaps-
       törst
Vi hade inte bara tur med vädret vid de sju 
lördagar vi träffades. Vi hade också 15 
 glada och kunskapstörstande deltagare som 
bidrog till att göra juniorträningen till den 
roliga träning som vi fick. Förutom att stå 
på rangen och träna på svingen fick vi lära 
oss att putta och ta oss ur en bunker.
 Vi han även med lite spel på banan i år. 
Som avslutning hade vi olika småtävlingar. 
Björn och Axel genomförde som vanligt 
träningarna fantastiskt bra. Ett stort tack 
till er alla. 

Väl mött nästa sommar!   
       Lasse 

lars.johansson@hantverksdata.se

SERIESPEL

BANKOMMITTÉN

Succésäsong för serielagen
Kanske är det de nya matchtröjorna med nya loggan? Eller alla 
andra nyheter i klubbhuset som har stärkt Ljusterös spelare i våra 
fyra serielag i Stockholmserien? Faktum är i alla fall att detta är 
den i särklass mest framgångsrika seriesäsong vi har upplevt. 

Av de fyra lag vi har i seriespelet vann tre 
sin grupp och det fjärde kom på andra 
plats. Ett lysande resultat! Givetvis är det 
viktigaste med seriespelet att delta med 
 värdighet och att sätta Ljusterö på golf-
kartan hos en mängd tävlingsgolfare runt 
om i distriktet. Och att ha trevligt tillsam-
mans. Men det är en aning roligare att vinna 
matcher än att spela oavgjort eller förlora.

H60 – RAKA VÄGEN FRÅN 3 TILL 1
Herrar 60-laget vann förra året sin serie i 
Division 3 och var alltså i år nykomlingar  
i Division 2. Vi var förstås spända på hur vi 
skulle klara oss mot ett tuffare motstånd. 
De två första serieomgångarna på Åkers-
berga respektive Lindö Park, Huvudstaden, 
visade att vi hängde med bra. Det var flera 
oavgjorda lagmatcher och tabellen jämn.
 I vår hemmamatch lossnade det ordent-
ligt. Det är ingen tvekan om att vår bana är 

utmanande även för dem med singel-hcp. 
Det var vänliga och positiva tongångar från 
våra gäster när det gällde vårt värdskap, 
 banans kondition och layout, men vi var 
ofina nog att vinna mot alla våra tre mot-
ståndarlag.
 Inför sista omgången på Arninge var det 
helt jämnt i toppen. Efter många individu-
ella jämna matcher, som avgjordes på de 
 sista hålen, visade det sig att Ljusterö inte 
bara klarat oss kvar i divisionen, vi hade 
vunnit serien! Nästan chockade insåg vi att 
nu blir det blir Division 1 nästa år. Mycket 
överraskande och synnerligen oväntat.
 Stommen i laget var Rolf Ekholm, Lars 
Olsson och Johnny Wijk. Figge Eriksson 
s pelade två omgångar, Ulf Palin och Björn 
Deilert en match var. Hur vi nu ska klara 
oss i Division 1 blir en intressant fråga.  
Nu är det bara att vara glada och stolta 
fram till dess.

Uppåt för 

        H70 
– Nu har det hänt!

Vi Ljusterö GK:s H70 lag vann serien och 
går nu upp till Division 3 och möter tuffare 
motståndare nästa år. Fantastiskt att vi som 
liten klubb visar framfötterna.
 
I laget har spelat: 
Lars-Gunnar Tannerfors, Christer Sjöberg, 
Calle Sandström, Lars Olsson, Janne 
Björnsson och jag Christer Freander, 
tillika lagledare.

1 Ljusterö 12 8 4 0 32–16 20
2 Sollentuna 3 12 7 3 2 30.5–17.5 17
3 Brollsta 12 2 3 7 18–30 7
4  Sofielund 12 1 2 9 15.5–32.5 4

Vandrande 
    kommitté
Bankommittén har bestått av Rolf Peterson, 
Christer Freander, Ulf Palin, Christer  
Sjöberg och Ewa Sandström från klubb-
styrelsen samt Andy Danewid och Janne 
Eriksson från Aktiebolaget.
 Kommittén har gjort två banvandringar, 
den 28 april 2018 och den 7 april 2019. 
Den senare vandringen gjordes med ut-
gångspunkt i de nya regler som  trädde i 
kraft vid årsskiftet.

Minnesanteckningar har upprättats och 
banarbetarna har åtgärdat förslag till änd-
ringar varftefter och i mån av tid. En upp-
följande banvandring kommer att göras 
 senare under hösten 2019.

Ewa Sandström
sandstrom.ewa@gmail.com

Vilket gäng!

 Klubb-
RESA

till Portugal
29/2–7/3 2020

Följ med till solvarma och gröna
VILAMOURA I ALGARVE 

Max 16 personer. ”Först till kvarn” gäller. 
Vi flyger med SAS Plus den 29 februari. Hemresa den 7 mars.

I priset ingår: 
7 nätter på Vila Gale Marina 4*. Frukost 
varje dag. 3 middagar (inkl. vin eller öl.) 
5 x greenfee på tre olika banor. 

Pris: 
13 475:- 
Enkelrumstillägg ca 2 195:-

Anmälningsavgift 
2 000:- betalas till 

Tours & Travel vid anmälan. 
PG: 19 46 84-7. BG: 5667-8543

Anmälan: 
Björn Deilert: 0709-41 44 70 

Jan Svanstedt: 08-311 900Välkommen! 
Björn Deilert



Ljusterö Golf AB, Väsbyvägen 36, 184 95 Ljusterö
Tel: 542 400 35, E-post: receptionen@ljusterogolf.se
www.ljusterogolf.se

Ljusterö Golfklubb, Box 65, 184 03 Ljusterö

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

Säsongen inleddes med tisdagsgolfen tidigt 
i år och följdes den 12 maj av Damstarten 
där behållningen även i år gick till Världens 
Barn. 1 900 kronor skickade vi till insam-
lingen Golfande damer för Världens Barn. 
Tävlingen sponsrades av fotograf Jenny 
Thörnberg som är verksam i Åkersberga  
och på Ljusterö. Dessförinnan hann vi även 
med några lektionsomgångar på Ullnas 
 inomhusanläggning.

PÅ SPRÅNG MED SÄLLSKAP
Men vi har inte bara spelat golf och inte 
heller bara på vår egen bana. Några damer 
satsade på att mjuka upp med att gå, jogga 
och springa Vårruset – var och en valde sitt 
eget tempo. 

Vi har också hunnit med att göra en  
samlad tur till vår samarbetsklubb Vallen-
tuna. Humöret och andan var bättre än 
 resultatet men det är ju det trevliga säll-
skapet som gör golfandet så roligt. Det  
blir revansch nästa sommar kan vi lova.

KM OCH ANDRA TÄVLINGAR
I årets KM var vi 11 startande varav 9 gick 
vidare till dag 2. Segrade gjorde titelförsva-
raren Gunilla Köhl med 175 slag. I första 
dagens hcp-klass segrade Christina Larsson 
med hela 42 poäng.
 Vi har också traditionsenligt spelat 
 Ladies och Men’s invitation, en combo som 
visade sig vara lyckosam, samt Damslaget. 

Damerna 
      är på språng

DAMERNA

På damsidan återstår Damavslutet – en lätt-
sam scramble den 29 september.
 Tisdagsgolfen har varit välbesökt i år och 
ofta har vi hunnit med att ta en fika efter 
spelet. Några väljer att spela 9 hål medan 
andra satsar på 18. På tisdagsgolfen kan alla 
vara med och vi har haft deltagare med allt 
från 14 till 54 i hcp.

Vi hoppas på att få se många av er även 
 nästa år. Många har kanske möjlighet att 
spela golf även under vinterhalvåret. Vi 
 andra kan satsa på långpromenader och 
 andra aktiviteter för att hålla swingen 
igång. Oavsett vilket vill vi gärna få in tips 
och idéer om hur vi kan utveckla dam-
golfen och du kan då höra av dig till  
klubben@ljusterogolf.se

På återseende!

Judit Nörgren Müller
Judit.muller@muller-partners.se

Damerna samlade in 1 900 kronor till Världens Barn.

Inte bara golf för damerna – Vårruset.


