ÖgolfBladet
VÅREN 2020

Kvalitet, långsiktighet
och med medlemmarna i

fokus

Kallelse till

Vårmöte

i Ljusterö Golfklubb
Lördag 30 maj
kl. 12.00

Välkommen till en härlig golfsäsong 2020. En del ur innehållet:
Nya ordförandes första och sista ÖgolfBlad. Banan har övervintrat
väl. Nya tees, nya broar, färre träd. Långsiktighet och kvalitet –
ett hjärteprojekt. Planera för temakvällar. KM för alla. På kurs
med Björn. Stöd till Världens Barn och Sjöräddningen. Fyra lag
i seriespelet. VHS – nytt handicapsystem. Axel tar hand om
juniorerna. Ny grönt-kort-utbildning. Tuffare i Stockholmsserien.
V Å R M Ö T E D E N 3 0 M A J . Och en hel del till.

TÄVLINGSKOMMITTÉN

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Fokus

på medlemmarna

HEJ ALLA MEDLEMMAR!
Mitt första ÖgolfBladet – som ny ordförande sedan i höstas för Ljusterö Golfklubb!
Men också det sista – vi kommer framöver
att ge information om klubbens verksamhet
i form av nyhetsbrev, inlägg på hemsidan
och på Facebook. Och förstås genom att
prata med varandra!

ANSVAR OCH ROLL
Klubbens verksamhet – ja vad är egentligen
vårt ansvar och vår roll? Vad gör vi och vad
ska ”bolaget” göra? En fråga som vi har lagt
lite tid på nu under vintern – både i styrelsen och sedan i avstämning med Andy. Och
egentligen är det inte så komplicerat – som
det står i stadgarna:
Ljusterö Golfklubb (LjGK) har som
ändamål att verka för att medlemmarna
kan utöva golfspel på Ljusterö golfbana,
som ägs av Ljusterö Golf AB, i enlighet
med idrottens och klubbens verksamhetsidé. Klubben skall i sin verksamhet aktivt
verka för en dopingfri idrott.
Det vill säga, vårt fokus ligger på det
som har med medlemmarnas golfspel att
göra – på en fantastisk golfbana som ägs av
bolaget. Regler, utbildning, juniorverksamhet, tävlingar som passar alla och medlemsvård med mera. Och självklart i fortsatt
gott samarbete med bolaget.

”

”

VÅRMÖTE I CORONATIDER
Det börjar närma sig vårmöte men i år blir
det lite senare än vanligt, med anledning av
Corona. Vi samlas den 30:e maj kl. 12.00
och i år blir det ingen städning och förtäring innan. Inbjudan hittar du på annan
plats i bladet.
Under övrigt hittar du punkten ändrade
stadgar. Ett arbete som påbörjades av den
tidigare styrelsen där vi nu har tagit fram
ett förslag. Förslagen till ändringar hanterar dels att vi säkerställer att vi följer de
ändringar som finns i RF:s mönsterstadgar
avseende medlemskap m m, men även
formuleringarna under ett antal punkter
– bland annat upplösning av klubben,
ärenden på vårmötet, revision och styrelsens sammansättning. Förslaget finns att
tillgå på samma sätt som övrigt material
till vårmötet.
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FORMELL SÄSONGSSTART
För övrigt är det ett möte som jag verkligen
ser fram emot – ett slags ”formell” uppstart
på säsongen – fast lite senare än vanligt!

Tävlingssäsongen

2020

En ny spännande tävlings
säsong med nya tävlingar
och nytt handicapsystem
närmar sig snabbt. Vi har
redan fastställt tävlings
programmet tillsammans
med Andy och antalet
tävlingar är i år 27.
Alltid med medlemmarna i fokus.

Och i år med ett nytt handicap – jag tyckte
att jag hade noterat många rundor men fick
ändå (eller kanske just därför), en rejäl justering uppåt. Funderar på om det är bra
eller dåligt … Oavsett ska det bli spännande att följa hur det nya systemet fungerar i
praktiken – med både höjningar och sänkningar.
INFORMELL SÄSONGSSTART
En informell uppstart har varit svingträning i tältet och mental träning i soffan –
tänker att om jag tittar riktigt mycket på
alla duktiga golfare på tv kan jag göra
l ikadant?
I planen låg också en resa till Grekland
i början av april – som nu inte blir av! När
jag tittar ut genom fönstret är allt som
vanligt, planering av vårmötet och golfträningen är också ”precis som vanligt” – och
samtidigt upplever vi
en situation i världen
som verkligen inte är
precis som vanligt.
Tålamod, acceptans,
omtanke och tvätta
händerna – vad mer
kan vi göra just nu?
Annika är vår nya
ordförande i Ljusterö GK.

Annika Rydberg, Ordförande
Annika.rydberg@outlook.com
070 495 31 32

ÖPPET FÖR ALLA
Några nyheter i tävlingsprogrammet är att
samtliga tävlingar förutom KM och Damslaget är, om ej annat anges, öppna för alla.
Vi vill ha så många tävlande som möjligt
och från och med i år finns inte längre
någon officiell hcp, så begreppet 36 är
väck.
KM i olika ålderskategorier har vi i år
integrerat med KM, så att det går Dag 1
(lördag 15/8). Ö-Starten, Gökottan,
Lindskrog Parkering samt Upploppet kör
vi som tidigare med kanonstart. Övriga
tävlingar går med löpande start.
Det har också tillkommit en ny tävling,
nämligen ”Greenkeepers Revenge”. Det är
en Ljusterö-Scramble över 9 hål med
överraskningar. Kanske namnet på tävlingen ger oss en viss vägledning om vad som
kan hända. Ljusterö Golf AB bjuder på en
enklare lunch.
ANMÄLNINGSTIDER
Anmälningstiden går ut kl. 12:00 fem
dagar innan varje tävling förutom Fredagstävlingar där onsdag kl. 23:59 gäller. För
tävlingar på vardagar gäller som tidigare
anmälan senast kl. 23:59 fyra dagar innan.
Tävlingarna finns på Min Golf.se och du
kan anmäla dig till samtliga av TK arrange
rade tävlingar fr.o.m. 1 april. Vid färre än
två deltagare/två lag i en klass kan den
läggas ihop med en annan klass eller ställas
in efter beslut av tävlingsledningen.

➤

➤ TÄVLINGSKOMMITTÉN
Tävlingskommittén har under vintern
blivit ytterligare lite mer strukturerad och
vi har delat ut personliga ansvarsområden.
Tävlingskommittén har också förstärkts
med Kalle Hultman, så nu är vi totalt tio
personer. Välkommen Kalle!
Vi tackar också Janne Eriksson och
Lasse Starck för deras värdefulla insatser
tidigare år. Tävlingskommittén träffas
mellan två och tre gånger per år då vi
lägger upp strategier, analyserar vårt
arbete samt fastställer tävlingsprogram
och ansvarsområden. I slutet av säsongen
har vi en gemensam lunch samt spelar
”TK Golfen” på någon bana i Stockholm.
Vi vill gärna se fler tävlingsledare och
funktionärer. Om du är intresserad,
hör av dig till mig (Ulf P).
DELTAGARAVGIFTEN
Deltagaravgiften 2020 är 60:- för vanliga
tävlingar samt 30:- för Fredagstävlingarna.
KM och KM kategori är förstås avgiftsfria.
Tävlingsinbjudan har en QR-kod nere i
vänstra hörnet. Den kan du skanna med
din Swish-app för snabb och enkel betalning. Glöm inte att ange ditt namn och
tävling. Vi hoppas att detta ska underlätta
betalningen samt minska köer och kontanter i kansliet. Tävlingsinbjudan sitter på
a nslagstavlan.
Tävlingskommitténs verksamhet samt
Seriespelet finansieras fullt ut av intäkterna
från våra tävlingar.
VÅRA SPONSORER
Våra sponsorer under säsongen 2020 är
Finnhamn Arkipelag AB (Ö-Starten),
Jenny Thörnberg Fotograf (Damstarten),
Ljusterö Golf AB (Vårslaget, Höstflaggan
samt Greenkeepers Revenge), Tempo Ljusterö (Tempo-Golfen), Formaggio Circo
(Gökottan), Lindskrog Parkering AB
(Lindskrog Parkering), samt Optimera
Ljusterö (Upploppet). På några av våra
sponsrade tävlingar behöver vi ”Marshalls”.
Uppgiften för en ”Marshall” är att patrullera banan med golfbil och se till att spelet
flyter på och att inga ”proppar” bildas.
Hör av dig till TK om du vill hjälpa till
med detta.

Ett utmanande läge, inte minst på tävling.

FREDAGSTÄVLINGAR
Fredagstävlingarna fortsätter som vanligt,
d.v.s. åtta till antalet. Starten för 18 hål går
kl. 15:00, därefter startar 9 hål i direkt
a nslutning. Prisutdelningen (Order of
Merit) för respektive klass sker på Höst
mötet i oktober.
KM
Damernas KM 2x18 hål går över 2 dagar
(ev. cut efter dag 1) med möjlighet att
dag 1 delta i en kombinationstävling med
hcp (>24 hcp). Damkommittén fortsätter
att locka in fler spelare och vi hoppas naturligtvis att ännu fler damer kommer att spela
KM i år. Gunilla Köhl har återigen en
Klubbmästarinnetitel att försvara och vi
ser fram emot ett riktigt spännande KM.
KM Herrar 2x18 hål går som vanligt
över 2 dagar (cut efter dag 1), och det blir
riktigt spännande att se om fjolårets
vinnare August Jörding ”har det som krävs”
för att försvara sin titel som Klubbmästare!
Vi håller tummarna!
PRISER
Utöver priserna som våra generösa sponsorer bidrar med fortsätter vi att dela ut priser
i form av presentkort som gäller i klubb
husets shop. Det kan bli några specialpriser
ibland också.
SERIESPELET
Ljusterö Golfklubb ställer i år upp med
fyra lag i seriespelet. Det blir i klasserna
H60, H70, D60 och D70. Johnny Wijk
håller i trådarna för H60, Christer F för
H70 och Sibylle Wenne håller i både D60
och D70.

NYA HANDICAPSYSTEMET (VHS)
OCH SPELTEMPOT
Som du kanske redan har sett, innebär det
nya handicapsystemet inte några större
skillnader. Meningen är att det ska bli ett
mer rättvisande handicap. Vill du fördjupa
dig så finns det material på Golfförbundets
sida, Klubbens hemsida samt klubbens
Facebook. Du kan också vända dig till
Christer Sjöberg som är vår handicap
ansvarige på klubben.
Vi kommer att lägga stor vikt på att
förbättra speltempot och vi hoppas att alla
hjälps åt med detta. Efter årets banvandring kommer de Lokala Reglerna samt ev.
Tävlingsvillkoren att uppdateras. På samtliga tävlingar, förutom KM, tillämpar vi
”Ready Golf”, d.v.s. den som är klar spelar.
VÄLGÖRENHET
Vi fortsätter att stötta Sjöräddningssäll
skapet och deltagaravgifterna i tävlingen
”Sjöräddningen” går oavkortat till Sjöräddningssällskapet. De bedriver en omfattande
ideell verksamhet både i Sverige och utomlands där behov finns. Damstartens spel
avgifter går till Världens Barn där behovet
av hjälp alltid är stort.
TIPS
Läs de Lokala Reglerna samt Tävlingsvillkoren som kommer att finnas på hemsidan
samt anslagstavlorna innan säsongstarten,
de är till för att hjälpa dig.

Ulf Palin, Ordförande i
Tävlingskommittén på Ljusterö GK
ulfpalin@hotmail.se
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RAPPORT FRÅN ANDY

Det är inte bara årstiderna som förändras utan även hur och när vi
förväntas kommunicera. I takt med detta har klubben, med stöd av
bolaget, tagit beslutet att detta är den sista upplagan av ÖgolfBladet i befintlig tappning. Då den inte längre trycks känns det mer
i tiden att hålla er uppdaterade längs med resans gång, istället för
innan och efter säsong med information som känns inaktuell. Förvänta er därmed fler nyhetsmejl under säsong från både klubb och
bolag, så se gärna till att ha uppdaterade kontaktuppgifter.

K ÄR A
MEDLEMMAR
Så har vintern som lyste
med sin frånvaro äntligen
blivit vår, men när detta
skrivs i mars är Corona
mer i fokus än väder.

BANAN
Beträffande banan så har den
övervintrat väl av allt att döma.
I Janne och Oscars utlandsfrånvaro har Lasse Starck varit
min trygghet. Stort tack Lasse!
Det har
byggts några
nya tees, lite
broar och vi
Lasse – en klippa som golfare och
har nu fullt
banskötare.
fokus på att
göra alla förberedelser så att vi kan presentera bästa
tänkbara bana under säsongen. Några träd har
tackat för sig, några medvetet och andra av moder
jord men summa summarum positivt.
Nya skyltar är på gång upp och även teemarkeVi jobbar hårt för att hålla banan i fin trim.
ringar.

Säsongen är ännu inte
igång på ön, men vi
jobbar dagligen för att få
till allt inför säsongstart.

Restaurangen
styrs av Sara
tillsammans
med en del av
det gamla
gänget och
några nya
förmågor.
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RESTAURANG
Så glad att berätta att restaurangen även i år styrs av grymmaste Sara som tillsammans
med en del av det gamla gänget
och några nya förmågor kommer fortsätta att göra er glada
och mätta. Vi planerar också att
fortsätta med temakvällar, så
håll utkik när nästa pubkväll,
Räkna med temakvällar och
quiz eller grillafton dyker upp
grillaftnar i år också.
på våra sociala medier och
hemsida.
På detta tema var jag på hockey
igår med en viss Sebastian som
hintade om att det inte är
omöjligt med favorit i repris på
avsmakningsmenyn i sommar.
Det hoppas vi verkligen och då
Herr Gibrand är Ljusterömedlem önskar vi honom varmt
lycka till när han i år ska för
söka byta silvermedaljen mot ädlare valör i kockarnas egna VM,
Bocuse d’Or. Make us proud vännen!

KM, NUMERA EN FEST FÖR ALLA!
En sak jag vill slå ett extra slag för redan nu är helgen den 15–16
augusti. Då spelas klubbens mästerskap, KM. Då vi tycker att detta
är något som är för klubbens samtliga medlemmar, har vi i år lagt
extra krut på att alla också ska känna att de har något att spela för.
Bolaget sponsrar med pris till bästa netto, både herr och dam.
K ategori-KM spelas i samma tävling och på lördagskvällen har vi
en sommaravslutning där alla medlemmar är varmt välkomna att
anmäla sig för mat, sång och en gemenskap unik för vår fina klubb.
Vi är nu mitt uppe i att tillsätta de sista platserna i vår härliga
personalstyrka så om du känner någon lämplig (sommarledig
student med matintresse till exempel), är ni varmt välkomna med
ansökan till;
receptionen@ljusterogolf.se
BJÖRN LÖSER
DITT SPEL
Björn kör vidare och
det har skickats ut
info om hans kurser
separat. Vi ser fram
emot att åter få hem
honom från Portugal
så att du kan nå din
fulla potential.

Vårmöte
i Ljusterö Golfklubb
Lördag 30 maj 2020, kl. 12.00

Ingen städning, ingen grillning, men kom till Vårmötet!

Så var det dags att sätta igång säsongen 2020. Som vanligt
håller vi Vårmöte, dock utan städning av banan och korvgrillning
i år på grund av det senare datumet.
PROGRAM
för Vårmöte 2020 12.00– ca 13.30
DAGORDNING

Nå din fulla potential med Björn.

e.

A

GOLFSAGA MED UTVECKLING, KAPITEL 2
För ett år sedan berättade jag att i och med övertagandet av
Ljusterö Golf har vi börjat skriva en saga med långsiktighet och
kvalité i fokus. Inget där har
ändrats, utan snarare så
har alla involverade
bara blivit än mer
förtjusta i detta
hjärteprojekt.
Vi hoppas därför
att du har fortsatt tålamod
med den förändringresa vi nu har
påbörjat. Men vi
lovar att allt görs för
ll t
s att upplevelsen hos oss
l
e
gö
ev
rs
pl
hela tiden ska bli så mysig
fö r
up
f
l
att
s k a p a e n h ä rli g g o
och uppskattad det bara går.
Har du några synpunkter så tveka inte och hör av dig till mig!
Tack för din uppmärksamhet och varmt välkommen till
säsongen 2020
Vänligaste hälsningar
Andy Danewid, VD, Ljusterö Golf
andy@ljusterogolf.se

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. Styrelsens årsrapport innefattande
Verksamhetsberättelse samt
resultat- och balansräkning

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. Förslag till stadgeändring
12. Övriga frågor.

Årsrapporten finns tillgänglig digitalt på hemsidan två veckor innan
mötet och på anslagstavlan en vecka innan.

Grönt kort och
Fadderrundor
För att gynna nya golfspelare att
ta grönt kort så lanseras en ny
”grönt-kort-utbildning” som blir
tillgänglig på Golf.se preliminärt
den 15 april. Du kan läsa mer på golf.se/vagarinigolfen
Spelets grunder kan man lära sig på introduktionskurserna
som vår pro Björn Deilert anordnar under senvåren och som
bokas via receptionen. Vill du ha egen introduktion går det att
boka via receptionen.
När du har godkänt teoriintyg och har uppvisat godkänd
spelstandard för Björn är du klar för ”Grönt kort” och får
Handicap 54 och kan gå ut och spela. Redan innan du har fått
grönt kort kan du registrera dig och få golf-id.
För att bli säkrare i spelet och på regler kommer klubben att
erbjuda fadderrundor med erfarna spelare.
Christer Sjöberg, HCP-kommittén
sjoberg.christer@gmail.com
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KLUBBGEMENSKAP

Häng med på

19:e hålet
– kul med

klubb-

gemenskap!

Belöning på 19:e hålet.

Vi är många på klubben som kommer ihåg
charmen med bondens kacklande höns i
vårt klubbhus. Ja, många av oss var med
redan då för över 25 år sedan. Vi var glada
över vårt speciella klubbhus och vår nyöppnade bana med 6 hål.
Idag är vi än mer glada över den häftiga
utveckling som har skett och alltjämt sker
på banan. Men ingen klubb utan fin anda
och gemenskap. Och den är vi glada att ha.
Visst är det kul att golfa. Men håll med –
belöningen på 19:e hålet – WOW!
Att sitta ner för att förfäras eller skratta
åt en katastrofrunda eller njuta av dagens
kanonscore, eller helt enkelt bara hänga på
19:e. Visst är det ”livet på en pinne” – för
att travestera till forna tidens höns.
Inför säsongen 2020 hoppas jag att vi
ses och hänger än mer på klubben. Häng
med. Det är 19:e som gäller!
Mer spännande är på gång,
bara så att du vet ...

Ingrid Jägre
ingrid.jagre@gmail.com
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H60 TORSDAGSGOLF

fler

Allt
deltagare
Välkomna till en ny säsong
av H60, en säsongstävling
där vi spelar varannan torsdag
från gul tee, och varannan från
röd tee. Totalt åtta av varje där
de fem bästa resultaten i varje
kategori räknas i säsongs
tävlingen där nyinstiftade
vandringspris hägrar.
Under 2019 utökades skaran och vi var
totalt 45 spelare som deltog från röd och
42 från gul.
Vinnare från röd tee var, liksom 2018,
Bengt ”Figge” Eriksson med en snittscore
på 71,2 slag. Delad andraplats för Gunnar
Bodeklev och Kjell Brottman med 71,8 slag.
Från gul tee vann undertecknad med
70,2. Även här var andraplatsen delad:
Gunnar Bodeklev och Jan Svensson med
71,8 slag.
START 30 APRIL
Årets säsong startar torsdag den 30 april,
förutsatt att vädret inte sätter käppar i
hjulet. Planera in i kalendern redan nu!
Observera ett par avvikelser i spel
schemat: Kristi himmelsfärd spelar vi på
onsdagen. Detsamma gäller för vårens
avslutande matchspel som kolliderar med
”Semesterstarten” och spelas onsdag 1/7.
Det är också speluppehåll under SEOveckan, Scandinavian Mixed på Bro Hof,
då flera av oss kommer att vara funktio
närer eller åskådare.
Liksom förra året är det jag och Christer
Sjöberg som håller i trådarna och jag ser
fram emot en säsong med troliga omkastningar i resultatlistan, då många av oss har
fått nya HCP.

Kalle Hultman
khhultman@gmail.com

7-KÖRET

tävling
för alla

En

7-köret för morgonpigga.

7-köret är en tävling för alla som älskar golf,
naturupplevelser, och ljuvliga sommarmorgnar.
Varje lördags- och söndagsmorgon är du
välkommen att spela en 9-hålsrunda med
utslag senast 07.15. Start i början av maj.
Se ytterligare information på klubbens
a nslagstavla.
Alla är välkomna! De damer som brukar
delta i 7-köret önskar flera damer att spela
tillsammans med.
Du spelar så många gånger du vill och
dina fem bästa rundor blir underlag för
fi nalen i oktober.
Frågor och funderingar ställs till
nedanstående.
Välkommen!

Göran Henrikson
070-7144101
goran@markline.se

JUNIORER

DAMERNA 2020

Fullmatad säsong

Golfskoj

och mer på gång

och sommar-

träning

När dagarna blir längre och fåglarna kvittrar i kör
ja då är det inte långt till säsongstart. Jag hoppas
att ni är lika sugna som jag på att spela.

TISDAGSGOLF SOM VANLIGT
Den populära Tisdagsgolfen kommer vi
självklart att fortsätta med. Anmälan sker
senast lördag kl. 23.59! Du kan välja mellan
att spela 9 eller 18 hål sällskapsspel. Liksom
tidigare kommer vi att smyga in några tävlingar för den som vill. Både lagspel och
singeltävlingar. Till Tisdagsgolfen är alla
damer välkomna oavsett hcp eller ålder. Du
behöver inte ens vara medlem i klubben för
att hänga med men får då betala gällande
greenfee.

INTE HELT KONKRETA LÖRDAGAR
Vi har, ännu inte helt konkreta, planer på
en Lördagsgolf under sällskapliga former
för spel över 9 hål efter kl. 15 på lördagar.
Annika Cyréus kommer att vara ansvarig.
Vi berättar mer på Vårmötet.
Förra årets uppskattade resa till Vallentuna kommer i år följas upp av en Hemlig
resa. Mer om detta framöver.

STÖD TILL VÄRLDENS BARN
Vi tycker att det är så angeläget att ha en
tävling där behållningen oavkortat går till
ett behjärtansvärt ändamål. Därför går
Damstartens behållning även 2020 till
Världens barn. Fotografen Jenny Thörnberg
ställer upp som sponsor i år igen. Det är vi
mycket glada för!

OCH EN HEL DEL TILL
Hur många birdies, eagles eller HIO:s får
du ihop under säsongen? Var med i Eclectic
så kan du lämna in scorekort från valfria
sällskapsrundor och singeltävlingar. Vi
brukar ha fina priser!
Liksom förra året kör vi Ladies och Men´s
invitation samma dag. Självklart i två olika
klasser.
Intresset för seriespelet vart stort förra
året, därför ställer vi även i år upp med
D-60-lag och D-70-lag.
Ljusterös egen Solheim Cup-tävling,
där Södra Ljusterö möter Norra går även
i år. Rafflande och spännande!
För att toppa formen inför säsongens
digra program räknar vi med att vår Pro
Björn är oss behjälpliga med finslipning.

OCH MER BLIR DET. HÅLL KOLL!
Slutligen vill jag poängtera att detta är en
teaser för vad som sker inom Damkom
mittén. För att alltid vara uppdaterad
behöver du ha koll på klubbens aktiviteter
på Facebook ”Ljusterö GKs Facebookgrupp”,
hemsidan och anslagstavlan. Har du inget
Facebookkonto kan du läsa inläggen i ett
något oredigerat format på hemsidan under
Medlemssidor.
Väl mött i sommar!
Sibylle Wenne
Damkommittén
sibylle@business-staging.se

Nu börjar dagarna äntligen bli
ljusare och sommarlovet fyllda
med golfskoj närmar sig! Med
detta nya decennium är det
även en ny junioransvarig. Jag
heter Axel Romander Bergman
och ansvarar för golfaktiviteterna i år.

På klubben denna sommar kommer vi att
köra ett liknande upplägg med juniorernas
träningstillfällen, som även i år är på lör
dagar. Vi kommer att ha totalt sju träningstillfällen under sommaren 2020. Tiderna
för detta är: 14:00–15:30 varje lördag.
Tränaren för detta blir även i år
k lubbens Pro Björn Deilert, med mig
som assisterande tränare.
Det första träningstillfället är den 13
juni och sedan blir det ett uppehåll under
midsommarhelgen. Träningarna kommer
efter midsommarhelgen att ha sex träningstillfällen med datumen: 27 juni, 4 juli,
11 juli, 18 juli, 25 juli och 1 augusti.
Kostnaden för sommarträningen är 800:-.
Anmälan gör du via mail till;
klubben@ljusterogolf.se eller till Ljusterös
Reception: 08-542 400 35.
Har du några frågor eller funderingar
kan du höra av dig till mig.
Ser fram emot att träffa er på klubben!
						
Axel Romander Bergman
Axelgosta00@gmail.com
0723 284 007
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FUNKTIONÄRER

Funktionärer
i Ljusterö GK 2020
STYRELSEN

SUPPLEANTER

VALBEREDNINGEN

Annika Rydberg – Ordförande
070-495 31 32
annika.rydberg@outlook.com

Sibylle Wenne – Damer
sibylle@business-staging.se

Gunilla Köhl
072-533 22 44
gunilla.kohl@gmail.com

Axel Romander – Juniorer
072-328 40 07
axelgosta00@gmail.com
Birgitta Andersson – Kassör
08-542 480 21, 076-340 68 67
banban@telia.com
Christer Sjöberg – v. Ordf., Hcp, Utb.
070-261 13 42
sjoberg.christer@gmail.com
Judit Nörgren Müller – Sekreterare
0708-550 476
judit.muller@muller-partners.se
Ulf Palin – Tävlingar
073-447 24 36
ulfpalin@hotmail.se
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Ewa Sandström – Klubbgemenskap
0760-16 38 12
sandstrom.ewa@gmail.com
Ingrid Jägre
070-770 10 73
ingrid.jagre@gmail.com

REVISORER
Anders Mautner
070-719 93 90
anders.mautner@anini.se
Gunnar Bodeklev
070-770 82 32
g.bodeklev@gmail.com

Nils-Henrik Wahlgren
070-575 09 75
nh.wahlgren@gmail.com

STOCKHOLMSSERIEN 2020

Tuffa utmaningar
för våra två damlag
och två herrlag
Det blir mycket beröm till banan och dess varierade layout.

Förra säsongen ställde
Ljusterö upp med hela fyra
lag i Stockholmsserien, två
herrlag – H60 och H70,
och för första gången även
två damlag – D60 och D70.
Det är mycket glädjande
att det senaste åren har
blivit bra fart på det externa tävlandet både på
herr- och damsidan. Resultatmässigt lyckades alla
fyra lagen utmärkt med tre
seriesegrar och en andraplats. Med råge det bästa
klubben har presterat i
dessa sammanhang. Det
innebär uppflyttningar för
flera av lagen och ännu
tuffare utmaningar mot
bättre lag.

HÖGSTA SERIEN
För H60-laget blir det till och med spel i
högsta divisionen, div 1, då laget först vann
div 3 för två år sedan och överraskande
vann div 2 förra säsongen. Hur lilla Ljusterö ska klara sig i allra högsta serien blir
intressant att se. Laget har dock överraskat
förut så kanske det finns en liten chans
trots allt att ta en del poäng.
INTRESSANT, TREVLIGT OCH
UTMANANDE
Det viktigaste för alla lagen i Stockholmsserien är att deltagandet innebär fina kontakter med många golfentusiaster från
a ndra klubbar i distriktet och att vi nu efter
ett antal år i serierna är välkända bland
klubbarna. Våra hemmamatcher innebär ju
att motståndarna får åka ut till ön och bekanta sig med vår hemmabana, som även av
rutinerade golfare brukar betraktas som
svårspelad, men intressant och utmanande.
Det är ju inte direkt öppna fält med hål
fram och tillbaka och en driver rakt ut, som
många är vana vid, våra gästande lag ställs
inför på vår bana. Redan vid första utslaget
brukar många frågor komma hur man
egentligen ska spela det hålet. Hur går fairway egentligen? För dem som spelar hos oss
för första gången brukar frågan upprepas
rätt många gånger under rundan, men de

allra flesta ger beröm till banan för dess
varierade layout. Och så är vi ju alltid så
trevliga mot våra gästande lag, med vänligt
mottagande och bra ordning på organisationen vid matcherna! Det är inte alltid så
på vissa klubbar.
LJUSTERÖ MATCHCUP
Under 2020 ska vi givetvis behålla traditionen med en intern matchcup, där slutsegraren får sitt namn uppsatt på vinnartavlan.
Denna tävling pågår under hela säsongen
och det är matchspel som gäller – den allra
roligaste och naturligaste formen att tävla
i golf. Två spelare möter varandra och det
gäller att vinna flest hål helt enkelt, inget
räknande av poäng eller totalt antal slag. Vi
spelar denna tävling med fullt handicap, det
vill säga den som har högre hcp får ett extra
slag tillgodo på det antal hål som det skiljer
i hcp, men man kan aldrig få mer än ett slag
extra per hål. Det innebär att alla kan delta
i samma tävling oavsett ålder, kön och spelstyrka. Var med i år du också! Det kommer
finnas en anmälningslista att skriva upp sig
på i klubbhuset under maj månad. Tävlingen startar i mitten av juni och finalen spelas
i början av september.
Johnny Wijk
johnny.wijk@historia.su.se
9

Tävlingsprogram 2020
FÖR SAMTLIGA TÄVLINGAR GÄLLER de generella och lokala golfreglerna samt
eventuella särskilda b
 estämmelser av Tävlingskommittén anslagna på den gemensamma
anslagstavlan. I vissa fall kan ytterligare regler och/eller bestämmelser tillkomma, vilket
meddelas separat. T
 ävlingsinbjudan sätts upp på anslagstavlor i och utanför klubbhuset,
anmälan kan göras fr.o.m. 1 april på ”MinGolf.se” och anmälan stänger normalt för helgtävlingar 12:00 5 dagar innan tävling, annars 4 dagar innan kl. 23:59, (för Fredagstävlingar o
 nsdag 23:59).
Fredagstävling (8 st) är en säsongstävling där de 3 bästa resultaten räknas i 2 separata
klasser, 18 och 9 hål.
För detaljerad information om tävlingarna, se Golf.se eller separat Tävlingsinbjudan.
Tävlingsprogrammet har utarbetats av Tävlingskommittén vid Ljusterö Golfklubb
och i samråd med Ljusterö Golf AB.
I tävlingar förutom KM, och såvida inte annat angetts för en specifik tävling, tillåts
spelare med hcp t.o.m. 54.
Utöver tävlingarna till höger spelas:
● Damernas Eclectic
● Damernas Tisdagsgolf
● Onsdagsgolfen – greensome
● Tjejernas lördagsgolf
● Herrarnas H60 på torsdagar
● Match-Cup kommer att spelas under säsongen,
datum anges separat på anslagstavlan.
● Seriespel med H60, H70, D60 och D70
●

7-Köret – lördagar och söndagar

nya
systemet

VHS –det

handicap

Som du redan har märkt har du fått e-post med ditt nya handicap. För de flesta är
ä ndringen större än vid de vanliga årsrevideringarna eller förändringen efter en vanlig
golfrunda. Om du går in på ”Min golf” kan du se vilka rundor som ditt nya handicap
är grundat på.
Ditt handicap kommer att bli omräknat efter varje ny runda, men behöver inte
förändras. Det beror på vilket hcp-resultat som föll bort (det äldsta av dina hcp-grundade
rundor).
Vill du veta mer om det nya Världshandicapsystemet (VHS), finns det en utbildning
för alla på ”golf.se/handicap”.
Christer Sjöberg, HCP-kommittén | sjoberg.christer@gmail.com

DATUM

TÄVLING

INFORMATION

MAJ
Lör 09
Sön 17
Sön 24
Fre 29
			

Ö-Starten
Damstarten
Vårslaget
Fredagstävling 1,
Yvonne

Scramble
Scramble
Singel
Singel, 9/18 hål

JUNI
Fre 05
			
Sön 07
Fre 13
			
Sön 14
Sön 21
Ons 24
Fre 26
			
Tis 30

Fredagstävling 2, Singel, 9/18 hål
Bo
Tempo-Golfen
Singel
Fredagstävling 3, Singel, 9/18 hål
Eskil
Gökottan
Greensome, start kl. 05:00!
Stor & Liten
Minst 20 års åldersskillnad
Träklubban
Singel, 12 hål, 3 klubbor
Fredagstävling 4, Singel, 9/18 hål
Rakel
Nationell Damdag Singel/Fyrboll		

JULI
Tor 02
Fre 10
			
Ons 15
Fre 17
			
Fre 24
			
Sön 26
			
Fre 31
			

Semesterstarten Scramble
Fredagstävling 5, Singel, 9/18 hål
André
Sjöräddningen		Lag, välgörenhet
Fredagstävling 6, Singel, 9/18 hål
Bruno
Fredagstävling 7, Singel, 9/18 hål
Kristina
Ladies & Men’s Lag, gäst från
Invitation
annan klubb
Fredagstävling 8, Singel, 9/18 hål
Helena		

AUGUSTI
Lör 08 Nya Par
Lag, bästboll
Lör 15 KM 40/50/60/		Herrar och damer
			
70+/75+
Lör 15 KM Herr
Slag, cut till dag två
			
KM Dam
Slag, cut till dag två
Sön 16 KM Herr
Final
			
KM Dam
Final
Sön 23 Damslaget
Singel
Sön 30 Lindskrog P
Singel
SEPTEMBER
Sön 13 Höstflaggan
Sön 20 Greenkeepers
			 Revenge
Sön 27 Damavslutet
OKTOBER
Lör 03 Upploppet

Singel, Flaggtävling
Special
Scramble
Scramble

Sponsorer: Finnhamn Arkipelag AB, Jenny

Thörnberg Fotograf, Tempo Ljusterö Livs AB, Ljusterö
Golf AB, Formaggio Circo, Lindskrog Parkering AB
samt Optimera 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, E-post: receptionen@ljusterogolf.se
www.ljusterogolf.se
Ljusterö Golfklubb, klubben@ljusterogolf.se | Box 65, 184 03 Ljusterö

