
ÖgolfBladet
VÅREN 2022

V Å R M Ö T E T  som ni sett i den separata kallelsen som gått  
ut tidigare äger vårmötet rum på golfklubben den 23 april.  
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan 
www.ljusterogolf.se, fr o m 16 april. I sedvanlig ordning 
startar vi säsongen med städning och korvgrillning kl.11.00.

Vårmöte
Ljusterö Golfklubb 

Lördag 23 april   
kl. 13.00

…Ah, det är något speciellt 
med första hålet!
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Det blir en liten upprepning från tidigare  
år – men syftet med Ljusterö Golfklubb är 
”vi ska verka för att ni ska utöva golfspel på 
Ljusterö golfbana”! Banan, anläggningen, 
restaurangen m m ägs ju som ni vet av  
Ljusterö Golf AB – som vi samarbetar med. 
För att ännu bättre kunna leva upp till vårt 
syfte och fokusera och prioritera det som  
är viktigast och som är vårt ansvar har vi i 
styrelsen valt att fokusera på fyra områden 
under 2022: Samarbete med bolaget – 
övergripande frågor, kommunikation, 
 banan, avtal m m. Juniorverksamhet – 
tillsammans med våra golfpros ordna golf-
skoj, träningar och läger, och förhopp-
ningsvis engagera fler juniorer och deras 
föräldrar. Klubbgemenskap – kanske 
 några extra pubkvällar, resor och en upp-
repning av den lyckade sommarfesten. 
 Tävlingar – stora och små, och för alla  
”kategorier”. I praktiken kanske ingen 
 större förändring – men vi hoppas ändå  
att det ska underlätta och göra det mer  
tydligt. Ni kan läsa mer om respektive  
område längre ner i texten. 

Ett sätt för er att få veta vad som händer är 
just detta Ö-golfblad – förhoppningsvis in-
spirerande med en övergripande informa-
tion om vad golfklubben planerar för den 
kommande säsongen. Vi kommer också att 
som vanligt skicka ut ett nyhetsbrev – en 
gång/månad under säsong. Nyhetsbrevet 
skickas via e-post och når då samtliga med-
lemmar. 

Sedan har vi förstås hemsidan  
www.ljusterogolf.se – den naturliga 
 platsen att leta på! Där hittar ni både infor-
mation från oss och från bolaget.  Utöver 
hemsidan, ÖgolfBladet och  Nyhetsbrev 
kan information kommuniceras via 
 Facebook. 

Till sist önskar jag att jag kunde skriva att 
nu blir allt som vanligt igen – inga mun-
skydd, tävlingar, prisutdelningar med mera. 
Men tyvärr fick vi något väl så stort att oroa 
oss för. Hoppas att vi även i dessa tider kan 
mötas och koppla av på vår fina bana, äta 
och dricka något gott i restaurangen, 
 skratta tillsammans och glädjas åt ett  
och annat bra golfslag. 

Annika Rydberg
Ordförande

annika.rydberg@outlook.com

 Hej alla 
medlemmar!

KLUBBGEMENSKAP

Damaktiviteter, såsom tisdagarna, kommer 
att fortsätta men med Ingrid Leitzler som 
kontaktperson. Vi försöker också ordna oli-
ka trevligheter när det gäller att umgås utan-
för golfen. Ibland bara damer men också 
tillsammans med alla klubbmedlemmar. 
Vad sägs om en mannekänguppvisning av 
golfkläder och samtidig vinprovning?
Eller en trevlig bussutflykt till annan golf-
bana med spel och lunch. Kanske kan vi 
byta ut golfbollen mot en padelboll och 
prova på denna populära sport.

Så är det dags igen för Ö-golfbladet – en signal att årets golf-
säsong närmar sig. Jag skriver dessa rader från ett regnigt, blåsigt 
och rätt kallt Portugal – har förstått att vädret är bättre hemma  
i Sverige. Men vi kan oavsett vädret spela golf här – och det är ju 
inte riktigt dags för det än – i a f inte på Ljusterö. I år kommer, 
som ni redan fått information om, vårmötet att hållas på plats  
i klubbhuset – härligt efter två år med påverkan av pandemin.  
Har vi tur är det också startskottet för utomhussäsongen. 

Nu när pandemin har avtagit 
och vi kan tävla och framför 
allt umgås mer fritt kommer 
klubben att ordna flera mindre 
aktiviteter.

Vi börjar med banstädning  
i samband med vårmöte.
Senare under året är planen 
att vi ska ha några eftermid-
dags- eller kvällsaktiviteter 
med regelgenomgångar.

Under sommaren hoppas vi  
på en trevlig sommarfest med 
god mat och härlig stämning.

Bli 
”stolt, stark 
   & säker”

Jenny Hagman höll en uppskattad föreläsning.
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KLUBBGEMENSKAP

Vi hoppas att vi också kan ha tränings-
tillfällen tillsammans med vår PRO  
(i samarbete med bolaget). Då vässar vi  
våra slag och får ännu roligare på banan.

Vi hoppas förstås att vi kan få Jenny  
Hagman att besöka oss igen och hjälpa  
oss med vår mentala styrka till att bli en 
bättre golfspelare.

Vi jobbar hårt för att alla ska hitta något 
som passar, och ser fram emot en härlig 
sommar tillsammans!

HANDICAP
Nytt för i år är att PCC (players condition 
calculation) införs, det innebär att den 
 runda du rapporterat visar ditt rätta om-
räknade HCP först dagen efter.

PCC (Playing Conditions Calculation) är en 

beräkning som avgör om spelförhållandena på 

en viss bana en viss dag avvikit från de normala 

så mycket att de på ett betydande sätt 

påverkat spelarnas prestationer.Exempel på 

sådana förhållanden är väderförhållanden, 

banförhållanden och banuppsättning. Vid 

normala spelförhållanden blir PCC 0 (ca 80–90 

procent av dagarna).Om banan beräknas ha 

spelats lättare än normalt (många spelare har 

presterat avsevärt bättre än sin exakta 

handicap) blir PCC -1.Har den spelats svårare 

än normalt (många spelare har presterat 

avsevärt sämre än sin exakta handicap) blir PCC 

+1, +2 eller +3. Den eventuella justeringen görs 

på ditt handicapresultat för ronden. Detta görs 

automatiskt, men är du nyfiken på hur 

beräkningen fungerar kan du se hela formeln 

för handicapresultat här. I förlängningen kan 

PCC komma att påverka ditt exakta handicap, 

detta dock endast om ronden räknas bland 

dina åtta bästa

UTBILDNING
Klubben satsar på utbildning av tävlings-
ledare i regelkunskap och tävlingsledning. 
Det kommer att följas av kortare regelut-
bildningar på klubben för medlemmar. De 
utlyses genom nyhetsbrev, mail eller anslag 
på klubbens tavla.

GRÖNT KORT
Vill Du eller någon Du känner börja spela 
golf så finns det numera teorikurs för 
Grönt kort på webben 
www.borjaspelagolf.se

FADDER
Vi söker dig som har lägre än 36 för att  
gå som fadder för nya och omstartande 
golfare. Anmäl dig till Christer  
sjoberg.christer@gmail.com 

För dig som vill gå med en fadder för att  
få stöd och råd och hur man uppträder  
på banan kommer en lista att anslås med 
kontaktuppgifter till faddrar. Faddern kan 
hjälpa dig med t.ex hur och när förbereder 
jag mig för nästa slag,var ställer jag min 
bag/vagn, hur markerar jag bollen på 
green, vem tar flaggan m m.

Spelteknik är det bara PROn som får lära 
ut.

Christer Sjöberg 
Ansvarig Klubbgemenskap

Sjoberg.christer@gmail.com

I fyra ämnen får du klara 
olika uppgifter och introdu-
ceras till det viktigaste du 
behöver veta för att börja 
spela golf. Du kan genomföra uppgifterna 
när du vill och i  vilken takt du vill. Dina 
framsteg sparas  automatiskt.

Vill du fördjupa dig i golfspelets teori och 
praktik? Då är det bästa sättet att få en bra 
start på ditt golfande att kontakta en golf-
klubb och PGA-tränare.

Du börjar med att gå en nybörjarkurs hos 
klubbens PRO. Under utbildningstiden får 
du lära dig grunderna för hur man står och 
hur man slår men du får också lära dig reg-
ler och vett och etikett på banan. Mellan 
lektionerna är det bra om du tränar själv på 
såväl driving range som putting green.

När din PRO anser att du har uppnått en 
viss standard får du ett s k Grönt kort.

På Ljusterö GK gäller att du kan spela på 
banan om du har grönt kort dvs 54 i hcp.  

Vi ägnar oss åt bollsporter i olika form…

...med efterföljande prisutdelning.
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TÄVLINGSSÄSONGEN 2022JUNIORER

Nu börjar det dra ihop sig! Under sommaren 2022 planerar vi  
för en fartfylld och lärorik golfsommar för våra juniorer. Vi som 
är ansvariga hoppas att ni ser fram emot detta lika mycket som 
vi gör! – Men vad står på schemat?

MÅNDAGSTRÄNINGAR
Varje måndag från vecka 26 kommer vi att 
köra juniorträningar öppna för alla klub-
bens juniormedlemmar. Här hoppas vi på 
att kunna utvecklas så mycket som möjligt, 
både individuellt och som grupp!

GOLFSKOJ
På torsdagar, start vecka 26 kommer vi  
att leka fram känslan hos framtidens golf-
proffs! Alla barn mellan fyra till tio år, 
medlemmar eller ej, är välkomna till klub-
ben för att umgås och leka men framförallt 
träna på bollsinnet och utveckla sina golf-
kunskaper. 

JUNIORERNAS DAG
Finns det ett bättre sätt att dra igång golf-
säsongen än med heldag tillsammans med 

andra juniorer? Under juniorernas dag i 
 slutet på juni kommer vi att få ta del av allt 
som klubben har att erbjuda. Träning, täv-
ling, lek och mat står på agendan för att 
lära känna varandra och förstå var vi ligger 
till inför sommaren. 

SOMMARLÄGER
Förra sommarens favorit i repris! I år plane-
rar vi för ett fem dagar långt läger där vi 
äter frukost och lunch på klubben! Där-
emellan blir det golf för hela slanten, vi 
kommer att träna, spela och hitta på roliga 
aktiviteter hela dagarna och avsluta på 
 eftermiddagen för att ses igen morgonen 
därpå!

UTFLYKT
Under våren har vi sett till möjligheten att 
genomföra en utflykt tillsammans med våra 
juniorer. Om intresse samt resurser finns 
planerar vi för ett äventyr på en annan golf-
klubb där vi får testa på golfen även utanför 
Ljusterös gränser. 

Viggo Grenfeldt
Ansvarig Juniorer

viggo.grenfeldt@gmail.com

Vi ser fram emot en ny spän-
nande tävlingssäsong utan 
begränsningar orsakade av 
elaka virus. I skrivande stund 
jobbar Tävlingskommittén med 
att fastställa Tävlingsprogram-
met tillsammans med Janne E 
och antalet tävlingar blir i år  
27 st. Det är även en hel del 
arbete med att sätta program-
met för tävlingsledare och 
funktionärer.

ÖPPET FÖR ALLA
De flesta av våra tävlingar kommer som 
 tidigare att vara öppna för alla tävlande, 
undantaget är KM samt några andra utval-
da tävlingar för klubbmedlemmar. Se vida-
re i tävlingsprogrammet, MinGolf.se samt 
hemsidan fr.o.m 1 april då tävlingarna 
släpps för anmälan.

KM och KM i ålderskategorier kommer i år 
att spelas under två olika helger. Ö-Starten, 
Gökottan och Upploppet samt eventuellt 
några andra tävlingar kör vi med kanon-
start (backstart hål 1, hål 18, 17 o.s.v.).

ANMÄLAN
Anmälningstiden går ut kl. 23:59 fem 
 dagar före helgtävling och kl 23:59 fyra 
 dagar före vardagstävlingar. För fredags-
tävlingar gäller onsdag kl. 23:59. Tävling-
arna finns på MinGolf.se och du kan 
 anmäla dig till samtliga av TK arrangerade 
tävlingar fr.o.m. 15 april, men notera att 
betalning sker vid anmälningstillfället  
(se Tävlingsavgiften nedan). 

TÄVLINGSKOMMITTÉN 
Tävlingskommittén har också förstärkts 
med Susanna Blidholm, Tomas Ottosson 

Kom och var med på golfskoj!

Övning ger färdighet.

Tävlings-
  sugen?
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TÄVLINGSSÄSONGEN 2022

samt Ingrid Leitzler som ansvarar för 
 damernas aktiviteter, bl.a. Tisdagsgolfen,  
så nu är vi totalt tio personer. Tävlingskom-
mittén 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 funktionä-
rer samt även golfvärdar/starters på våra 
tävlingar, så om du är intresserad eller vet 
någon, hör av dig till mig (Ulf P). 

TÄVLINGSAVGIFTEN 
På grund av ökade kostnader höjer vi i år 
tävlingsavgiften till 75:- för vanliga tävling-
ar samt till 40:- för Fredagstävlingarna. 
KM och KM kategori är förstås avgiftsfria. 

Vi vill effektivisera processen för anmälan 
och betalning, därför kommer betalning av 
tävlingsavgift, mat i samband med tävling 
samt tävlingsgreenfee i år endast att vara 
möjlig genom Swedbank Pay i och med att 
du anmäler dig på MinGolf.se. Där väljer 
du vilket betalningsalternativ du föredrar, 
t.ex Swish. Det finns stora fördelar med 
detta system, t.ex så får du automatisk till-
baka din avgift om du av någon outgrund-
lig anledning skulle vilja avanmäla dig inn-
an anmälningstiden gått ut. Automatisk 
återbetalning kan endast göras för singel-
tävlingar. 

Tävlingskommitténs verksamhet, förutom 
avgifter för Seriespelet finansieras fullt ut av 
intäkterna från våra tävlingsavgifter, vi an-
vänder 75% av avgiften till priser, resten går 
till administration och drift.

VÅRA SPONSORER 
Våra sponsorer i år 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), samt  
Optimera Ljusterö (Upploppet). Lindskrog 
Parkering faller bort och ersättes med  
Höstslaget (ej sponsrad). Vi försöker konti-
nuerligt att hitta nya sponsorer, så det kan 
hända att  någon ny sponsor presenteras 
 under säsongen.

TISDAGSGOLFEN
Många av klubbens damer 
har deltagit i den mycket 
populära Tisdagsgolfen. 
Naturligtvis kommer den 
att fortsätta även i år. Varje 
tisdag träffas vi och spelar 
för det mesta sällskapsgolf 
men ibland tävlingar av 
 olika slag. Du som inte vill 
tävla eller tvekar – kom och 
prova i tryggt och trevligt 
sällskap! Ingen prestige, 
bara roligt och lärorikt.

Du anmäler dig till all  
Tisdagsgolf på MinGolf.se 
 senast lördag kl 23.59.

Enligt planen startar vi tis-
dag 3:e maj. Alla kan vara 
med oavsett hcp och även 
icke medlemmar som då 
betalar greenfee.

Efter rundan vore det trevligt om vi samlas 
och äter lunch eller tar något att dricka. 

Preliminära datum för tisdagstävlingar, 
men du kan ändå vara med utom tävlan:

24/5 Poängbogey

7/6    Bästboll

21/6  White Lady

9/8    Slaggolf

30/8  Hemlig resa (preliminärt)

6/9    6+6+6

20/9  Scramble

Du kan även vara med i vår Birdietävling 
och Eclectic under säsongen. Det är lite kul 
att få facit på alla bra spelade hål. Häng 
med på det i år!

Damerna är också med i seriespelet, där vi 
har två lag D60 och D70. Finns det någon 
spelsugen dam inom dessa åldrar som vill 
vara med? Vi behöver fler som kan hoppa in 
vid behov, så hör då av dig till  
Susanna Blidholm,  
sblidholm@gmail.com D60 och  
Elizabeth Munck,  
elizabeth.munck@gmail.com, D70

Tänk på att det också finns massor av täv-
lingar där damer är med i klubbens övriga 
tävlingsprogram. Både individuella och lag-
tävlingar. Kom och var med!

Kontaktperson: Ingrid Leitzler,  
ingrid.leitzler@gmail.com

Ladies in white.

White lady.
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H60 TORSDAGSGOLF
Välkomna till en ny, och förhoppningsvis 
hel (d.v.s fri från restriktioner) säsong av 
H60, en säsongstävling för herrar 60+, där 
vi 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 torsdagen den 5:e maj, 
eller möjligen, om vädret tillåter, den 28:e 
april.

Planera in i kalendern redan nu – det går 
bra att anmäla sig från 1/4. 

 
Prisutdelning för säsongstävlingen sker i 
samband med gemensam avslutningslunch, 
15/9, som är sista spelomgång.

Kontaktperson: Kalle Hultman, 
khhultman@gmail.com
 
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 an-
slutning. Prisutdelningen (Order of Merit) 
för respektive klass sker på Höstmötet i 
 oktober alternativt delas ut innan säsong-
ens slut. 

JUNIORTÄVLINGAR
År 2022 kommer juniorerna få möjlighe-
ten att tävla mot varandra vid fler tillfällen 
än klubbmästerskapet! Vi planerar för både 
enskilda samt lagtävlingar där juniorerna 
får en chans att visa vad de går för!

KM 
Damernas KM 2x18 hål som går som tidi-
gare över 2 dagar (ev. cut efter dag 1 bero-
ende på antal deltagare) med möjlighet att 
dag 1 delta i en kombinationstävling med 
hcp (>24 hcp). Antalet damer som ställer 
upp i KM ökar för varje år och vi ”håller 
tummarna” för att denna trend håller i sig 
och att ännu fler ställer upp i år. Annika 
Rydberg har en Klubbmästarinnetitel att 
försvara och vi ser fram emot ett riktigt 
spännande KM. 

KM Herrar 2x18 hål går som tidigare ock-
så över 2 dagar (cut efter dag 1), och det 
blir riktigt spännande att se om fjolårets 
vinnare Janne Björnsson har det som krävs 
för att försvara sin titel som Klubbmästare! 
KM Herrar i ålderskategorier kör vi i år vid 
ett separat tillfälle.

Viggo Grenfeldt segrade i KM Juniorklas-
sen. 

PRISER 
Utöver priserna som våra generösa sponso-
rer 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 
Full fart på Ljusterös lag i Stockholms-
serien 

Klubben har i över 20 år haft lag med i 
Stockholmsdistriktets seriespel mellan lä-
nets alla golfklubbar. Från början var det 
endast något enstaka lag men för drygt 15 
år sedan tog det bättre fart. Ljusterö hade 
då ett gäng väldigt duktiga 18–25-åringar 
som lyckades bra i seniorklassen och deltog 
till och med några säsonger i Svenska golf-
förbundets allsvenska spel som spelas likt 
Ryder Cup med foursomespel och singlar 
över flera dagar. 

TÄVLINGSSÄSONGEN 2022

…Åh så först en provsving.
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Vi har ett stort gäng plus 60–70-åringar 
som gärna vill tävla och mäta sin golfkom-
petens mot spelare från andra klubbar. Och 
glädjande nog har vi nu sen ett par år till-
baka också två damlag med i Stockholms-
serien, D60 respektive D70, som etablerat 
sig med två rejäla trupper duktiga tävlings-
pelare. Detta är en verkligt positiv utveck-
ling för klubben. Under förra säsongen 
2021 vann D60 sin div 2 serie och kommer 
därmed spela i div 1 denna säsong. D70 var 
uppe i div 1 men klarade sig inte kvar på 
högsta nivån utan det blir div 2 nu 2022. 

På herrsidan har vi starka lag med många 
spelare som vill vara med i både H60 och 
H70. Herrar 70 kom förra säsongen på  
2:a plats i sin div 3 serie. H60-laget lycka-
des häromåret först vinna i div 3, året efter 
div 2 och spelade under 2021 i högsta 
 serien div 1, där de oväntat nog klarade  
sig kvar genom att hålla Vaxholm bakom 
sig. Så det blir div 1 även under 2022. 

Stockholmsserien spelas i matchspel, varje 
lag ställer upp 4 spelare efter handicapord-
ning och sen är det rakt matchspel som gäl-
ler. En lagmatch kan således även sluta oav-
gjort. Då det endast är 4 spelare som kan 
delta i varje match och vi har minst 10–12 
spelare som mer än gärna vill vara med i 
detta roliga spel finns även ett H60 lag 2 i 
lägsta divisionen där både H60 och H70-
spelare kan delta. Nytt inför säsongen 2022 
blir däremot att Ljusterö nu även kommer 
att ha ett H75 lag med. 

Kontaktperson: Johnny Wijk,  
johnny.wijk@historia.su.se

SPELTEMPOT 
Vi kommer även i år att lägga stor vikt på 
att förbättra speltempot och hoppas att vi 
alla hjälps åt med detta. Efter årets ban-
vandring i april kommer de Lokala Regler-
na samt ev. Tävlingsvillkoren att uppdate-
ras. 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 Sjörädd-
ningssällskapet. Sjöräddningssällskapet 
bedriver en omfattande ideell verksamhet 
både i Sverige och utomlands där behov 
finns. Damstartens spelavgifter går till 
Världens Barn där behovet av hjälp alltid  
är stort. Organisationerna som kommer  
att sponsras kan komma att ändras.

Tävlingsaktiviteter utanför 
tävlingskommittén

TIPS
Läs de Lokala Reglerna samt Tävlingsvill-
koren som kommer att finnas på hemsidan 
samt anslagstavlorna innan säsongstarten, 
de är till för att hjälpa dig.

7-KÖRET
En ny golfsäsong närmar sig och ett nytt 
7-kör närmar sig. I år hoppas vi, då pande-
min är dödförklarad, att vi återgår mer till 
det normala. 

7-Köret är en tävling för alla som älskar 
golf, naturupplevelser, och ljuvliga som-
marmornar.

Varje lördag och söndagmornar 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 flera damer att spela 
med.

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

Har du frågor eller funderingar kan du till 
att börja med ställa dem till mig. Förhopp-
ningsvis blir vi fler som kan hjälpas åt att få 
7-köret att rulla runt.

Kontaktperson: Göran Henrikson,  
tel. 070 -714 41 01 eller goran@markline.se 

LJUSTERÖ MATCHCUP
Ljusterö Matchcup – åter en renodlad cup!

Förra säsongen prövade vi en liten annan 
variant i den traditionsrika Ljusterö Match-

cup. Det spelades ett gruppspel med fyra 
spelare i varje grupp där alla mötte alla och 
vinnaren i varje grupp gick vidare till ett 
slutspel. Tanken var god men det blev lite 
för krångligt i vissa grupper att få ihop alla 
matcher och många wo som följd. Vi går 
därför tillbaka till ett rent cupspel. Alla som 
anmäler sig möter en motståndare, den som 
vinner går vidare i cupen och så småning-
om väntar kvarts- semi- och final. Det är så 
en cup bör spelas. 

Matchcupen spelas över hela säsongen,  
med start strax efter midsommar och final  
i mitten av september. Alla kan delta oav-
sett ålder, kön och hcp. De som har rätt att 
 spela från röd tee kan göra det, övriga från 
gul tee. Skillnaden i handicap – d.v.s skill-
naden i antalet slag respektive spelare har 
avgör på hur många hål som den som har 
högre hcp får ett extra slag för att vinna 
 hålet. Om det till exempel skiljer 7 slag 
mellan spelarna så får den med högre hcp 
ett extra slag på 7 hål (de 7 ”svåraste” enligt 
index, alltså 1–7). Det finns dock en be-
gränsning på så sätt att ingen kan få mer  
än ett slag per hål, alltså max 18 slag kan 
erhållas i en match.

Matchspel är kul och enkelt! Tack vare 
 handicapen sker ofta oväntade matchresul-
tat. Den som har vunnit flest hål efter 18 
hål har vunnit. En match kan givetvis ta 
slut före 18e hål, till exempel 3 hål upp när 
det är två hål kvar. Om det är oavgjort efter 
18 hål blir det särspel, man fortsätter på hål 
1 tills någon har vunnit (hcp gäller även i 
särspel).

Anmälningslista sätts upp på klubbens tavla 
i klubbhuset i mitten av maj, det går att 
 anmäla sig via nätet också. Cupen börjar 
direkt efter midsommar. Välkomna att vara 
med och utmana, och dessutom försöka 
putta bort förra årets segrare från tronen: 
Lasse Starck!

Kontaktperson: Johnny Wijk, 
johnny.wijk@historia.su.se

 
Ulf Palin

Ansvarig Tävlingskommittén
ulfpalin@hotmail.se
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NY SÄSONG och nya 
förutsättningar!

Nu när ännu en golfsäsong 
knackar på  dörren ska det  
bli kul att åter få öppna upp 
Ljusterö Golf till årets spel.  
Det har nu gått ett år sen jag 
antog jobbet att driva och 
utveckla vår fina anläggning 
och då var det fortfarande 
Covid som dominerade debat-
ten och höll oss i ett kollektivt 
grepp. Nu när vi inte har några 
restriktioner längre så är det i 
stället dom tragiska händelserna  
i Ukraina som påverkar oss på 
flera plan. 

Vintern har också påverkat oss lite mer i år 
jämfört med förra året och vi har haft ut-
maningar med att få eventuell isbränna på 
greenerna och har därför vid ett par tillfäl-
len tagit in medlemmar för att hacka bort 
isen på greenerna. En mycket uppskattad 
hjälpinsats och på grund av det lyckades vi 
få bort det mesta av isen. Tack än en gång 
för hjälpen. Några av greenerna ligger ändå 
i farozonen just nu och vi kommer behöva 
jobba hårt med att få dom speldugliga till 
säsongstarten. 

Vi har givetvis som vanligt några projekt 
som vi håller på med för fullt just nu.

� Rangen får ny dränering och fler ut-
slagsplatser. Vi bygger en stor målgreen 
på ca 100 m och sen blir det flaggor på 

VD in action.

Röjning av hinder.

Oscar med motorsågen.

Ljusterö Golfklubb  |  klubben@ljusterogolf.se  
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Tel: 542 400 35  |  receptionen@ljusterogolf.se  |  www.ljusterogolf.se

Ljusterö GKs Facebookgrupp

lite olika avstånd så det blir roligare att 
ha något att sikta på. Det blir individu-
ella avstånd från varje utslagsplats.

� Nya golfbilsgaraget är nu under bygg-
nation och beräknas vara klart till 
 säsongsstarten.

� Till slut blev vår andra Padelbanan klar 
och den står nu redo för spel till årets 
säsong. Vi räknar i år med att ha mer 
 aktiviteter runt padeln, träningar, täv-
lingar samt möjlighet för dig som inte 
har en partner att hitta någon att spela 
med. Padeln kommer gå att boka från 1/4.

Slutligen hälsar alla i Ljusterö Golf teamet 
att vi ser fram mot en ny härlig säsong på 
vår fina bana.

Golf hälsningar! Janne Edlund
Janne.edlund@ljusterogolf.se


