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V Å R M Ö T E T  kommer, på grund av den fortsatta situationen 
med risk för smitta av coronaviruset, likt höstmötet att äga rum 
D I G I TA LT  via Teams. Separat kallelse har gått ut tidigare och 
årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan, 
www.ljusterogolf.se, fr o m 17 april. Anmälan sker via 
mingolf.golf.se senast den 22 april. Länkar för deltagande 

samt instruktioner kommer att skickas ut till dem som anmält  
sig den 23 april. 

Vårmöte
Ljusterö Golfklubb 

Lördag 24 april   
kl. 12.00

En låååång drive... 
...och så är vi i gång 
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Vår målsättning för 2021 är att 
genomföra i stort sett samma 
antal tävlingar som tidigare år, 
men värt att nämna är en 
separat satsning under juli- 
augusti av vår energiska 
juniorkommitté. Vi kommer 
naturligtvis att stötta junior-
kommittén i tävlingsarbetet.

Vi känner att tävlingsutbudet tidigare har 
varit väl anpassat, men vill självklart också 
förnya oss. Därför har vi i år passat på att 
lägga in några nya tävlingar:

● ”Greenkeepers Revenge”, det här blir  
 en överraskning!
● ”Arne Olson Memorial”, vi vill med  
 denna tävling hedra Arne för hans  
 värdefulla insatser i Ljusterö Golfklubb.
● ”Ljustermatchen”, också en överrask- 
 ning, men det ryktas att det blir match  
 mellan damer och herrar och koppling 
 till mytologin!

Alla anmälningar till tävlingarna görs via 
mingolf.golf.se från och med början av 
april. Avgifterna för tävlingarna blir 
oförändrade och de betalas som tidigare via 
Swish. 

Tävlingsprogram och annan informa-
tion kommer att finnas på klubbens 
anslagstavlor samt på klubbens hemsida. 
Telefonnummer till tävlingsledare finns 
som vanligt i Mingolf.se och vi vädjar till 

ORDFÖRANDE HAR ORDET

För att få lite inspiration läser jag vad vi 
skrev då! Känns som mycket har hänt men 
ändå nästan ingenting! Det var då mitt 
första år som ordförande i Ljusterö GK – 
hade såklart sett fram emot att det arbetet 
skulle ske lite mer ”på plats” än vad det 
blev. Oavsett känner jag en stor tacksamhet 
för att haft möjligheten att spela golf – att 
trots pandemin kunna träffa andra, röra på 
mig, tävla litegrand och vara utomhus. 

I år kommer vi som ni redan fått 
information om att genomföra vårmötet 
digitalt – precis som höstmötet 2020. Det 
ger en möjlighet att alla som vill kan vara 
med – så får vi träffas fysiskt när det blir lite 
varmare! 

Samarbetet mellan klubben och bolaget 
fick en nystart – VD Janne Edlund till-
trädde i början av året och vi har redan  
haft ett antal konstruktiva möten för att  
gå igenom våra olika ansvarsområden.  
För utom att banan snart öppnar kommer 

Årets första 
    nyhetsbrev 
– EN VARIANT PÅ TIDIGARE 
   Ö-GOLFBLAD!

Annika Rydberg
Ordförande

annika.rydberg@outlook.com

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Nya loggan gör sig bra mot klubbhuset.

Ett taggat gäng.

det precis som tidigare ske förändringar  
– både i klubbhuset och på banan! Läs mer 
i längre ner i nyhetsbrevet!

Vill också passa på att påminna om 
syftet med Ljusterö Golfklubb – ”vi ska 
verka för att ni ska utöva golfspel på Ljusterö 
golfbana”! Dvs den golfbana som ägs och 
drivs av Ljusterö Golf AB! Jag ser verkligen 
fram emot årets golfsäsong med allt vad det 
innebär – samarbete, 
möten, tävlingar, 
dåliga och bra 
golfslag, en god 
lunch i restaurangen, 
träning på rangen 
och möten med alla 
härliga golfare på 
Ljusterö! Annika Rydberg.

«

Corona-säkert styrelsemöte förra året, några utomhus 
och några med via dator.
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er att använda denna kontakt vid frågor 
samt eventuell avanmälan.

Våra trogna sponsorer kommer även 
under 2021 fortsätta att sponsra våra 
tävlingar, det är mycket värdefullt och 
uppskattat.

Seriespelet i Stockholmserierna blev ju 
inställt förra säsongen 2020 p g a Coronan.  
I skrivande stund är det inte klart hur det 
blir nu 2021. Ljusterö GK har anmält lag 
för D60, D70, H50, H60 och H70. Vi har 
till och med ett lag i Division1.

Kontaktperson för seriespelet är;
Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se. 

För mer information om tävlingar, 
tävlingsbestämmelser, mm hänvisar vi till 
hemsidan.

Ulf Palin
Tävlingskommittén
ulfpalin@hotmail.se

Klubbhuset står redo att ta emot er!

VAD GÖR REGEL- OCH 
HANDICAPKOMMITTÉN 2021?
När pandemin så tillåter kommer vi att 
erbjuda genomgångar av det förra året in-
förda handikappsystemet (VHS) för er som 
önskar en djupare kunskap om hur era 
handicap beräknas.

Vidare avser vi göra teoretiska ban vand-
ringar för att belysa de relativt nya regler 
som började tillämpas förra året. För att 
belysa reglerna utgår vi från de lokala regler 
som finns för Ljusterö GK.

För nybörjare och de som återupptagit 
golf så kommer vi att erbjuda Fadderrundor 
med avsikten att berätta om golfens 
”regler” som inte står i regelboken, t ex var 
ställer man bagen, vems tur är det att slå, 
vilket tempo bör man hålla m m.

Christer Sjöberg 
Ansvarig hcp- och utbildningsfrågor

Sjoberg.christer@gmail.com

«

Forts TÄVLINGSKOMMITTÉN

Eftersnack.
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JUNIORER

Sommaren  
   2021
Nu är det inte långt kvar till 
sommaren – vad kommer att 
hända?

TRÄNINGSLÄGER INOMHUS 
Ett mindre träningsläger inomhus– en 
intresseanmälan till alla juniorer som skulle 
tänka sig att vara med på ett par utflykter 
till något inomhusställe skickas ut inom 
kort! Ser fram emot att träffa er tidigt på 
säsongen och prata lite mål och ambitioner 
samt hur ni vill att sommaren 2021 ska se 
ut. 

Lördagar kommer som förra sommaren 
att vara tillfälle för juniorträning under 90 
minuter.

Onsdagsgolf – i samarbete med 
tävlingskommittén tävlar vi en gång i 
veckan med olika spelformer.

En ordentlig juniorernas dag med lite 
somriga aktiviteter och avsluta med korv - 
g rillning. Till exempel golf-baseball som var 
väldigt kul under förra sommarens junior - 
läger. Om intresse finns gör vi en utflykt  
till annan klubb över en helg.

      
 Axel Romander Bergman

axelgosta00@gmail.com

DAMERNA 2021

Att damernas Tisdagsgolf är populär råder 
det ingen tvekan om. Undra om vi kommer 
upp i samma höga deltagarantal denna 
säsong som 2020? Vi planerar att starta 
tisdagen den 27 april. Anmälan sker, som 
vanligt, senast lördag kl. 23.59! Du kan 
välja mellan att spela 9 eller 18 hål 
sällskapsspel.

I år har vi bestämt följande tisdagar  
då vi lägger in tävlingar för dem som är 
tävlingssugna. Inget krav, bara en möjlig- 
het! Den som tävlar satsar 20:- som blir 
dagens prispott, vilken delas ut i anslutning 
till att alla kommit efter dagens runda. 
Planerade datum är;
18/5 Scramble 
1/6  Bästboll  
22/6  Greensome 
6/7  White Lady  
27/7  Slaggolf 
10/8  Poängbogey  
31/8  Match och till sist 
14/9  6+6+6 jmfr Sjöräddningen 

Mer info finns på hemsidan.

Det är något visst när dagarna blir längre och vi börjar  
få vårkänning. Man blir helt enkelt sugen på att svinga 
klubborna igen och hoppas då få sällskap av många 
likasinnade damer.

Till Tisdagsgolfen är alla damer väl - 
komna oavsett hcp eller ålder. Du behöver 
inte ens vara medlem i klubben för att 
hänga med men får betala gällande 
greenfee.

Vi har tänkt oss genomföra en hemlig 
resa i år igen, Damturen – ”hemliga resa”.

Liksom tidigare år tycker vi att det är 
angeläget att ha en tävling där behållningen 
oavkortat går till ett behjärtansvärt ända - 
mål. Därför går Damstartens behållning 
till Världens barn. 

Birdietävlingen, som var ny förra året, 
kommer igen, liksom Eclecticen. Lämna in 
scorekort från valfria sällskapsrundor och/
eller singeltävlingar. Självklart har vi priser!

Vi ställer upp med två lag, D-60 och 
D-70 i seriespelet. Ännu har vi inte lyckats 
locka några damer till att ställa upp i D-50, 
men vi jobbar på det!

Alltid lika rafflande är Ljusterös egen 
Solheim Cup-tävling, där Södra möter 
Norra Ljusterö.

I skrivande stund är det inte klart vem 
som blir ny pro efter Björn, men vi hoppas 
att så snart detta är klart kunna erbjuda 
damträning.

Ja, detta är några tankar om vad vi inom 
Damkommittén har tänkt oss erbjuda 
under säsongen. Ändringar kan komma att 
ske. För att alltid vara uppdaterad om vad 
som sker är det bra att ha koll på klubbens 
aktiviteter på 

 
   Ljusterö GKs Facebookgrupp 

hemsidan och anslagstavlan. Har du inget 
facebookkonto kan du läsa inläggen i ett 
något oredigerat format på hemsidan under 
medlemssidor.

Jag ser framemot att träffa er i sommar!

Sibylle Wenne
Damkommittén

sibylle.wenne@telia.comTvå som sällan missar en tisdag.

Ett uppskattat juniorläger
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7-KÖRET

7-Köret är en tävling för alla som  
älskar golf, naturupplevelser, och ljuvliga 
sommarmorgnar. Varje lördag- och  
söndagmorgnar är du välkommen att  
spela en 9-hålsrunda med utslag senast 
07.15. Start i början av maj. Se ytterligare 
information på klubbens anslagstavla.

ALLA ÄR VÄLKOMNA
De damer som brukar delta i 7-köret  
önskar att flera damer spelar med.

Du spelar så många gånger du vill  
och dina 5 bästa rundor blir underlag  
för finalen i oktober.

Frågor och funderingar ställs till nedan- 
stående. 

Göran Henrikson
goran@markline.se 

H60 TORSDAGSGOLF

Välkomna till en ny säsong av H60, en 
säsongstävling där vi herrar som fyllt 60 
spelar varannan torsdag från gul, och 
varannan från röd tee. Totalt 8 av varje där 
de 5 bästa resultaten i varje kategori räknas 
i säsongstävlingen, där förutom priser för 
bästa resultat i varje tävling också vand-
ringspriser för säsongstävlingen hägrar.

Årets säsong startar torsdag den 29 
april, förutsatt att varken vädret eller 
fortsatta Corona-restriktioner inte sätter 
käppar i hjulet. Planera in i kalendern redan 
nu! 

Tävlingsomgångarna ligger ute på 
Min Golf, och det går bra att anmäla sig 
från 1/4. Prisutdelning för säsongstäv-
lingen sker i samband med gemensam 
avslutningslunch, 16/9, som är sista 
spelomgång.

Kalle Hultman
khhultman@gmail.com

Christer Sjöberg
sjoberg.christer@gmail.com

”NYA” LJUSTERÖ MATCHCUP

Vår interna matchcup har pågått ett drygt 
tiotal säsonger. Matchspel, där man alltså 
kämpar två personer mot varandra, en duell 
om att vinna flest hål helt enkelt, betraktas 
av många som den mest naturliga och 
roligaste spelformen i golf. Inget räknande 
om hur många slag totalt det blir, bara att 
koncentrera sig på att vinna ett hål i taget.  
I denna matchcup har det varit nöjet att 
delta och äran att som slutsegrare få sitt 
namn på en vinnartavla som varit hela 
poängen. 

I år inför vi en nyhet där Matchcupen 
inleds med ett gruppspel i grupper om  
3–4 spelare. 

Mer information om upplägget hittar du på 
hemsidan.

Tävlingsledare är  
Johnny Wijk 

och Kalle Hultman   

Några exempel:

Några av våra  
  eldsjälar  
 ordnar även dessa 

    tävlingar 
vid sidan av övriga tävlingar
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RAPPORT FRÅN VD

FULLT FOKUS 

   på en ny säsong och
 härliga golf- utmaningar!

Golfmässigt sjösätter vi en blå tee till 
 säsongstarten som är en kombination mel-
lan gul och röd tee. Den är redan slopad 
och kommer finnas med i dom nya score-
korten och banguiderna. 
� Vårt grymma banteam har röjt mycket 

träd och förbättrat flera tee ytterligare. 
Dessutom har 2 nya stadiga broar på 
13:e byggts och vi planerar att fylla på 
med ny sand i bunkrarna efter hand.

�	Köket får en minst sagt välbehövlig upp-
datering när vi investerar i ny fläkt samt 
ventilation och förbättrar funktionalite-
ten på flera plan. Ett arbete som ska stå 
klart innan säsongen drar igång på rik-
tigt. Viktigt och efterlängtat.

�	Vi kommer också bygga ytterligare en 
padelbana så fler får möjlighet att spela 
denna växande sport. Den hade vi tänkt 
placera bredvid den befintliga och ut-
med kortsidan på klubbhuset. Dock 
utan att hindra förbifarten till klubb-
huset och 10:ans tee.

�	I planeringen ligger även att bygga ett 
nytt golfbilsgarage med tillhörande bag 
förråd.

�	Tanken är att vi ska väcka liv i Boule 
 banan, även det en växande sport, och 
då blir det ytterligare en bokningsbar 
aktivitet för er som gillar precision med 
något större och tyngre bollar. 

�	Personalmässigt kan jag glädja alla med 
att Sara har tackat ja till att fortsätta på 
klubben och hon får en lite ny roll som 
receptionansvarig. Sara borgar ju för 
kontinuitet med en härlig energi och har 
trots sin ringa ålder en svårslagen erfa-
renhet av Ljusterö golf. Sen förut vet ni 
redan att Oscar basar över grytorna i 
 köket i år igen och att vi har golfsveriges 
stabilaste och bästa banarbetare i Janne, 
Oscar och Lasse.

Till sist vill jag bara tillägga att det är med 
stor glädje och respekt jag tar mig an mitt 
nya uppdrag och det ska bli kul att träffa 
alla ute på klubben. 

Väl mött
Janne Edlund

janne.edlund@ljusterogolf.se

Vår golfklubb ska i första hand 
vara en trevlig mötesplats och 
en skön upplevelse för alla som 
kommer och besöker oss vare 
sig man vill spela golf, padel 
eller bara äta en god bit mat. 
Corona är tyvärr fortsatt i 
fokus, över ett år efter utbrot-
tet, och vi kommer givetvis 
följa dom restriktioner som 
myndigheterna utfärdar men 
vi hoppas och tror på att det 
ändå blir en kul och hektisk 
sommar och att vi får chans att 
visa vad vi går för när banan 
väl öppnar om några veckor. 
 Just nu är det några 
ganska stora projekt som står 
och knackar på dörren och 
som kommer förbättra Ljusterö 
golf ytterligare tycker vi.

Banans riktiga taktikrum....där alla viktiga beslut 
tas. 

Janne E * 2.

Snygga, uppfräschade
hålinstruktioner.
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KLUBBGEMENSKAP

Feel Good
på 19:e hålet!

I september 2020 var du troligen en av de 
medlemmar som deltog i Ljusterö golf-
klubbs medlemsundersökning, Players 1st! 
Undersökningen genomfördes i samarbete 
med Svenska golfförbundet och hundratals 
andra golfklubbar i Sverige.

Glädjande är att klubbmedlemmarna i 
Ljusterö golf svarade att vi har en atmosfär 
i klubben som uppskattas högt!  

Det är vi tillsammans som skapar en fin 
atmosfär och klubbgemenskap!

På klubben förenas vi, mår bra och trivs 
med att spela golf! Det är inte bara upp - 
levelsen på banan och atmosfären kring 

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

Avslutningsvis ser vi i styrelsen och 
kommittéerna verkligen fram emot  
att komma i gång igen. Samtidigt vill 
vi flagga för att det för närvarande är 
det totalt tävlingsförbud från golfför-
bundets sida fram till och med 2 maj. 
Därefter uppdateras informationen 
veckovis. Det gör att vissa av våra 
planerade aktiviteter kanske måste 
ställas in eller skjutas på. Vi kommer 
att återkomma med vidare besked så 
snart vi vet. Men vi kan under tiden  
i alla fall få drömma lite!

klubbhuset som är viktigt, utan även att  
vi verkligen bjuder till, är justa, öppna och 
positiva till varandra. Det skapar en härlig 
”feel good” känsla.

Visst är det härligt att sitta ner på 
klubbhusets läckra terrass, skratta åt en 
katastrofrunda eller njuta av dagens 
kanonscore! 

Häng med på 19:e! ”Feel good”!
Ingrid Jägre 

ingrid.jagre@gmail.com

Ewa Sandström
sandstrom.ewa@gmail.com


