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Framsida: Var rädd om våra Birdies
Baksida: Det var en gång.Foto Lennart Andrén

 Ordföranden har ordet

Göteborg den 14 februari , 
Alla Hjärtans Dag . Den gångna 

veckan har vi haft värmerekord med 
en notering på över 10 grader, ett klart 
tecken på att vårsol är på antågande och 
gräset börjar växa och en ny golfsäsong 
börjar snart. 

I slutet av 2014 års säsong hade vi 
objudna gäster i form vildsvin som 
gjorde stor åverkan på bland annat 
6:ans fairway, för att förhindra fortsatt 
framfart har det nu installerats ett stäng-
sel som sträcker sig längs Söderleden. 

Samarbetet med Torrekulla GK fort-
sätter. För en mindre avgift kan vi även 
i år få möjlighet att spela på varandras 
banor och en tvådagars tävling är inpla-
nerad på Sisjön den 23 maj och den 24 
maj på Torrekulla. Jag vill också slå ett 
slag för våra tävlingar under säsongen, 
inte minst för veckotävlingarna som 
är anpassade för olika kategorier av 
spelare .

Med tanke på att klubben till 100% 
drivs av ideella krafter vill jag upp-
mana alla medlemmar att på ett eller 
annat sätt bidraga med en liten insats. 
Den 21 mars har vi vår traditionella 
”arbetsdag” där vi alla samlas kl. 08:00 
och blir uppdelade i arbetslag som 
gör olika uppgifter på banan eller på 
området. Dagen kommer att avslutas 
med korvgrillning och spel för dom 
som känner för det.

Kommunikation mellan klubben och 
medlemmar blir som övrig kommuni-
kation mer och mer digitaliserad och 
vill därför uppmana samtliga medlem-
mar att kontrollera att de personliga 
uppgifterna som finns på ”Min Golf” 
http://www.golf.se, är korrekt.

Svinga lugnt

Sisjö Golfklubbs styrelse

Bo Manelius ordförande, Ingemar Johansson vice ordförande, Anders Biveby ledamot, 
Ingalill Fagring sekr., Helena Sellstedt kassör, Marie-Louise Burlin suppl, Lennart Christiansson suppl.  
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De rackarna slog till i år igen

Reception och shop 
För aktuella öppettider se vår   

 hemsida.
Tidsbeställning, medlemsfrågor          

 och anmälan till tävling              
 Telefon  031- 68 18 18               
eller e-post: receptionsg@sisjogolf.se
Se även information här nedan.

Klubbkansli
Telefon  031-748 25 16
Fax  031-748 25 16
Hemsida www.sisjogolf.se

Klubbstyrelse 2014
Ordförande     Bo Manelius
Vice ordför. Ingemar Johansson
Kassör Helena Sellstedt
Sekreterare Ingalill Fagring
Ledamot Anders Biveby
Suppleant Lennart Christiansson
Suppleant Marie-Louise Burlin
Valberedning 2014 
Ordförande Egon Dahl
Ledamot Martina Schedvin
Ledamot Kristina Friberg

Kommittéordf. 2014
Bankomm. Anita Jansson
Damkomm. Marita Andersson 
Elitkomm. Vakant
Hcp-komm. Oscar Andersson
Herrkomm. Marek Malek
Juniorkomm. Mikael Jäder
Marknadskomm. Lennart Andrén
Medlemskomm. Lisbeth Olin
Seniorkomm. Göran Carlunger
Sponsorkomm. Roland Ekman
Tävlingskomm. AndersBiveby
Utbildningskomm. Kristina Friberg
IT-ansvarig Peter Larsson
 Bo Lindwall
Redaktion
Ansvarig utgivare. Bo Manelius
Huvudredaktör Lennart Andrén
Redaktör Holger Petersson

Lite nyheter inför säsong 2015 
Golfakademin
I år kommer vår populära pro Rolf Lossius att få sällskap av ytterligare en 
duktig pro, Nicklas Nyström. Nicklas kommer närmast från Partille GK och 
han liksom Rolf kommer att erbjuda kurser och privatlektioner på klubben. 
Nicklas kommer också att jobba tillsammans med Mikael Jäder med att ut-
veckla juniorverksamheten. Akademins mål är att organisera Göteborgs bästa 
juniorverksamhet. Läs gärna mer om den i takt med att våren kommer igång 
på www.sisjogolf.se. Glöm inte att du alltid kan boka kurs och lektion direkt 
på vår hemsida.
Banan
Förra säsongen presenterade Greenkeeper Per-Martin & Co en fantastisk bana 
och de är fast beslutna om att 2015 skall bli minst lika bra. Vi kommer att ha 
specialarbeten på broarna och fortsatt dräneringsarbete. Just nu står maskinvård, 
dressing och nätsömnad överst på att-göra-listan. Vi hoppas kunna presentera 
en kanonbana även i år!
PS. Glöm inte städdagen där alla medlemmar tillsammans med banpersonalen 
gör ett ”dagsverke”. Städdagen är den 21 mars kl. 08.00-12.00 varpå grill & 
spel är planerat!
Greenfee
Greenfee kostar i år 230 kr på vardagar och 260 kr på helger för heldagsgreenfee. 
Grenfeemedlemmarna har 20 % rabatt på dessa priser.  Greenfeehäften kom-
mer finnas till försäljning till alla medlemmar även i år. Det kommer finnas två 
häften att välja på med tio checkar i varje häfte . Checkarna är inte personliga 
och det går bra att bjuda en vän från annan klubb eller använda själv ifall du 
är greenfeemedlem.
Öppnande
Banan har varit öppen från och till med sommargreener under hela vintern. 
Vissa vädermässigt extra känsliga dagar har vi varit tvungna att hänvisa till 
vintergreener. Vi tar förstås en liten risk men gör samtidigt bedömningen att 
banan klarar öppnandet. Skulle det komma en köldknäpp så är det inte mer än 
att vi temporärt stänger spel på sommargreenerna. Rangen öppnar så snart det 
torkar upp. För mer information om öppettider besök hemsidan 
www.sisjogolf.se eller ring oss i receptionen på 031-68 18 18.

Vi som ses i receptionen och caféet i år är Laila, Christer & Co.
Vi ser framemot att få träffa er igen och hoppas vi kan hjälpa er på bästa sätt.
 Välkomna till golfsäsong 2015!
Tereza Palm, Anläggningsansvarig Sisjö Golf
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Klubbens höstmöte 20 november 2014

Suveräna Anita Jansson vann klubb-
mästerskapet 2014 (36 hål) för damer. 
153 slag.

Övriga duktiga damer i klass 
Damer 40 (36 hål)

2:a Martina Schedvin 185 slag
3:a Malin Theodorsson 189 slag
4:a Lena Fagerström 201 slag

De som kom närmast 
klubbmästaren var

2:a Peter Larsson    165 slag
3:a Christoffer Palmqvist 189 slag
4:a Kent Jonsson 176 slag

Rolf Lossius vann klubbmästerskapet 2014 
(36 hål) för herrar. 157 slag.

Kent Jonsson vann klubbmästerskapet (36 
hål) för herrar 55.(176 slag)

Morgan Nilsson vann klubbmästerskapet 
(36 hål) för herrar 65.(188 slag)

Även H75 och H80 deltog i 
klubbmästersskapet (18 hål)

H75 vanns av Bosse 
Lindvall på 80 slag

H80 vanns av Lars-Erik Lindgren 
på 93 slag

Höstmötet hölls i restaurangen på 
World of Golf. Innan mötet serverades 
kaffe och smörgås.

Klubbens ordförande Bo Manelius 
utsågs att leda höstmötet. Till sekre-
terare utsågs Ingalill Fagring. Anders 
Biveby och Egon Dahl valdes att 
justera protokollet.

Helena Sellstedt, klubbens kassör, 
visade en preliminär resultatrapport 
för 2014. Budgeten för 2015 visades 
och godkändes av mötet. Vidare fast-
slogs att medlemsavgiften för 2015 

kommer att vara oförändrad.
Verksamhetsplanen för 2015, som distri-

buerats tillsammans med klubbtidningen, 
godkändes.

Inga motioner och inga förslag från styrel-
sen fanns att behandla.

Av valberedningen förslagna och styrelsen 
godkända kommittéordföranden presente-
rades.

Avslutningsvis fick årets klubbmästare ta 
emot sina priser. Likaså delades priser ut till 
vinnare i Olympiagolfen och vinnande lag i 
Seriespelskampen.
Ingalill Fagring (sekreterare)

Segrare i Olympiagolfen 2014 blev Luping 
Tang och fick en Taylor Made Driver.



Årsredovisning 2014
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 Sisjö GK Specifikation av intäkter och kostnader 
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Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen
Under verksamhetsåret har styrelsen 

haft 10 protokollförda sammanträden 
samt ett antal mailkontakter.
Ordinarie årsmöte hölls den 20 mars. 
Kick-off-möte genomfördes på Grand 

Hotel Halmstad den 26-27 april med 
styrelseledamöter, kommittéfunktionärer 
och valberedningens ledamöter. 
I oktober samlades styrelse och kommit-

téledamöter under två dagar för att disku-
tera klubbverksamheten och möjligheter 
till förbättringar. En SWOT-analys under 
ledning av SISU genomfördes.
Höstmöte hölls den 20 november på 

World of Golf. Där fastställdes att med-
lemsavgiften för det kommande året blir 
oförändrad. Verksamhetsplan och budget 
för 2015 presenterades och godkändes.
En hjärtstartare har inköpts och vid två 

tillfällen i maj genomfördes HLR-utbild-
ning för klubbmedlemmar. 
Ordföranden eller representant för 

honom har deltagit i GGF:s och SGF:s 
årsmöte och ordförandekonferenser.

Administration
Klubben har inte haft några anställda 

under året. All bokföring och redovis-
ning har handlagts av kassören. Övrig 
administration har skötts av funktionärer 
i styrelse och kommittéer.
Med arvodestjänst har banägaren, Kasti-

mar AB, ansvarat för administration och 
medlemsservice. Medlemsinformation 
genom Bolletinen finns på vår hemsida 
www.sisjogolf.se.

Medlemsutvecklingen
Den 31 december 2014 var medlemssi-
tuationen följande:
Fullvärdiga medlemmar 540
Greenfee-medlemmar 782
Passiva 30
Hedersmedlemmar 4
Totalt antal medlemmar 1356
Noteras kan att Sisjö GK ligger tio i topp 
i Sverige när det gäller andelen kvinnliga 
medlemmar.

Kommittéverksamhet
Under året har klubben haft 11 kommit-

téer:
Ban-, Dam-, Hcp-, Herr-, Junior-, 

Marknads-, Medlems-, Senior-, Sponsor-, 
Tävlings- och Utbildningskommitté.
Respektive kommitté redogör här 

kortfattat för sin verksamhet under det 
gångna verksamhetsåret.

Bankommittén
I slutet av januari sattes staketstolparna 

till det omkullblåsta rangenätet upp och 
nytt nät slingades ihop från två stora 
nätrullar och hängdes upp med skylift. 
Det här tidsödande arbetet resulterade i 
att banarbetarna i mitten av februari låg 
cirka 8 veckor efter den normala tidspla-
neringen. Under vintern gjordes också 
dräneringsarbeten.  

En tidig vår gjorde att sommargreen-
erna öppnades redan i början av mars. I 
början av april hade vi en städdag och det 
kom många medlemmar för att hjälpa till 
med att göra banan fin. Sommaren gav 
oss lagom av både sol och regn. Föregå-
ende års oljeskador på 8:ans green läkte 
ihop och alla greenerna var generellt bra. 
Det var först på sensommaren som man 
kunde se en del små fläckar från svamp-
angrepp på några greener. Tee’erna blev 
som vanligt slitna, då de är lite för små 
för att tee-kulornas placering ska kunna 
varieras och några av dem saknar bevatt-
ning, men banarbetarna jobbade regel-
bundet med att dressa och jämna till dem. 
Fairway var väldigt tät och välklippt.

I oktober fick banan de första besöken 
av vildsvin och de bökade lite i semiruf-
fen på hål 6 och hål 7. Förhoppningen 
att det bara var en tillfällighet grusades 
snart och besöken fortsatte, men konstigt 
nog bökade de bara i halvhög semiruff 
och det mer kortklippta gräset lämnades 
i fred. Det var illa nog och semiruffen 
på 6:an och 7:an såg till slut ut som om 
en plog hade skenat där. En jägare satt 
på pass flera kvällar och några fåtal 
djur sköts. I december sattes det upp ett 
elstängsel för att hålla undan vildsvinen 
i fortsättningen. Det sträcker sig från 
3:ans tee, genom skogsbrynet och i vas-
sen längs med Söderleden och avslutas 
bakom 8:ans tee. Förhoppningsvis gör 
sig inte vildsvinen besväret att simma 
över ån längs med hål 8 och 1. Den 
sönderbökade gräsmattan i semiruffen 
jämnades till av Trygga Rundan-gänget 
och kommer att jämnas till ytterligare 
med maskiner nu i vår.  

Städdagen för 2015 är planerad till 
lördag 21 mars med start klockan 08.00. 
Kom och hjälp till att göra banan fin! 
Liksom förra året kommer det att fin-
nas flera olika sysslor att utföra och ni 
kan hoppa in och hjälpa till även om ni 
kanske inte hinner komma på plats förrän 
framåt 9-tiden. 

Anita Jansson

Damkommittén
Tävlingssäsongen startade som vanligt 

med ”Våryran” (norsk poängbogey) med 
lite information angående årets aktivite-
ter i samband med prisutdelningen.
Vi har haft tävlingar på tisdagar under 

maj-september. Vi spelade fjorton 9-håls-
tävlingar.
Tävlingen ”Får jag lov?” arrangerades 

av damkommittén. 
Vi har deltagit i två olika seriespel: 

handicapserien ”Klubbar emellan” för 
Damer 50+ samt ”Younggirls” Damer 
22-49 år.
En 2-dagars golfresa gjordes, denna 

gång till Varberg.
Vi avslutade säsongen med middag och 

prisutdelning på Hush-Hush.
Marita Andersson
HCP-kommittén
Hcp-justering har skötts automatiskt via 

GIT när spelaren deltagit i tävlingar eller 
gjort en föranmäld sällskapsrond. 
Individuell revidering har av olika an-

ledningar även gjorts. Enskild årsrevision 
har utförts enligt Europeiska Golfför-
bundets (EGAs) modell som baseras på 
minst åtta registrerade handicapronder. 
2014/2015 berörde revisionen 66 spelare: 
21 spelare - sänkning med 1 slag, 16 
spelare - sänkning med 2 slag, 9 spelare 
- höjning med 1 slag och 11 spelare - höj-
ning med 2 slag. För 9 spelare ändrade vi 
inte handicapet av olika anledningar.
Känner du att du ligger fel i handicap, 

tveka inte att höra av dig till Handicap-
kommittén. 
Kerstin Söderström

Medlemskommittén
Så var det dags att summera golfåret 

2014. En sommar som vi golfare hade 
stor glädje av då vi kunde spela många 
golfrundor.
Söndag 11 maj arrangerade vi traditions-

enligt Intro Cup. 319 nya medlemmar, in-
klusive greenfeemedlemmar, hade bjudits 
in. Tyvärr kom endast ett 25-tal till den 
genomgång av föreningens verksamhet 
som ordföranden och funktionärer från 
de flesta kommittéerna hade. Därefter 
anordnades en niohålstävling där de 
nya medlemmarna tävlade. I varje boll 
medföljde en av Sisjö GK:s etablerade 
medlemmar. Alla deltagare bjöds på 
kaffe och fralla efter tävlingen. 
Golfveckan i juli blev som alltid lyckad 

med många deltagare. Vår uppgift på 
den sista tävlingsdagen var att baka den 
traditionsenliga jordgubbstårtan. 
Till klubbmästerskapet i augusti bjöd 

kommittén på kakor och bullar som 
serverades efter 9 hål. Det är en trevlig 
tradition som uppskattas av många. 
Lisbeth Olin

Hjälp till med att snygga till din golfbana.
Årets städdag är planerad till 

lördagen den 21 mars klockan 08.00.
Anmälningslista kommer att finnas i receptionen i god tid.

 



- 9 -

Verksamhetsberättelse 2014

Resultat av årets tävlingar 
ordnade av Seniorkommittén.

Trygga rundan (10 bästa ronderna)
1:a  Rahlp Grönlund   73,4 sl/sn
2:a  Christer Grundh    73,4 sl/sn
3:a  Rolf Glennvall      74,4 sl/sn
Silverbollen 
Våromgången: Gunnar Wieslander
Höstomgången: Kurt Larsson
Guldtuppen
18 hål  Christer Björk  75 sl
  9 hål Lars-Erik Lindgren  39 sl
Bo Petterssons vandringspris
1:a  Ralph Grönlund 89 sl
2:a  Egon Dahl 91 sl
3:a  Lennart Christiansson 91 sl
Vinterputtligan
1:a  Kurt Orröd  92 p
2:a  Morgan Nilsson  88 p
3:a  Lennart Christiansson  79 p
Trygga Rundans matchspel
Segrare: Roger Bekkhus

Herrkommittén
Klubben har deltagit i GGFs seriespel 

för Herrar 45 med lite upp och ner spel.
Herrkommittén arrangerade även Ons-

dagsgolfen över nio hål.
Vi spelade som vanligt olika singelfor-

mer från alla tillgängliga tee med fullt 
eller reducerat golfset. 
Fantastisk uppslutning i år med många 

nya och gamla deltagare. 
Alfonspokalen (fem bästa rundorna 

under vår och höst) erövrades av Jan 
Wernbom efter en spännande final på Ale 
GK. (se faktaruta)
Marek Malek

Årets resultat blev:
Vårsäsongen
1. Wessam Saleh  93 p
2. Jan Wernbom 90 p
3. Magnus Lönnroth 88 p
Höstsäsongen
5. Roger Hansson 97 p
6. Jan Wernbom 95 p
7. Kent Jonsson 84 p
Årets vinnare: 
Jan Wernbom  187 p

Juniorkommittén
Under 2014 gjorde vi en liten uppstart 

med ett golfprojekt som heter Skandia 
kids, där ungdomarna erhåller förbere-
dande juniorträning inklusive bag. Det 
blev mycket lyckat och 19 barn fortsatte 
sedan sin golfutbildning i Sisjö GK under 
Rolf Lossius vingar. 
Sedan säsongen kommit igång på allvar 

har 34 barn tränat i Sisjö GK:s regi. 
Barnen har tränat på måndagar med PGA 
Pro Rolf Lossius och sedan fått möjlighet 
att spela på banan på fredagar (korthåls-
banan på WoG). Till 2015 kommer mer 
spelträning att förläggas till Sisjö GK 
under lågbelastade greenfeetider. Efter 
säsongen har Micke fortsatt träningen 
under hösten och vintern för de juniorer 
som varit med två år i träning och fått 
grönt kort – sving på Word of Golf, putt 
och chip på Sisjön samt fysträning i en 
gymnastiksal. 
Till våren skall vi rekrytera juniorer från 

skolor runt Askim, Hovås, Järnbrott samt 
Eklanda genom Skandia Kids-projektet. 
Vi satsar på att minst 65 nya juniormed-
lemmar skall börja träna under 2015 års 
säsong. 

 Klubben har inför 2015 rekryterat en 
ny juniortränare Niclas Nyström som 
närmast kommer från Partille GK.
Mikael Jäder

Marknads/Sponsor-kommittérna
Utskick genomfördes till alla sponsorer 

med tack för det gångna året samt med 
information om planerade aktiviteter 
under året.
Efter utskick av Sisjöslaget 2014/1, 

fakturerades annonsörer samt sponsorer 
enligt gällande avtal.
Tee- och bänkskyltar samt sponsortavlan 

uppdaterades varvid en del trasiga skyltar 
ersattes.

Under året tecknades samarbetsavtal 
med fyra nya sponsorer:
Rasta - Restaurang- och hotellverksam-

het
Grolls - Arbets- och skyddskläder
Intens - Ekonomi & konsultverksamhet
Ångtvättbilen - Mattvätt, golvvård och 

golvslipning
Tillsammans med marknadskommittén 

och representanter för Högsbo-Sisjö fö-
retagarförening planerades och genom-
fördes golftävlingen SISJÖ-slaget med 
stort deltagande av medlemsföretag.
Lennart Andrén/Roland Ekman
Seniorkommittén
Seniorverksamheten har bedrivits enligt 

plan för 2014, dvs ”Trygga Rundan” har 
genomförts med 25 ronder i 18 håls och 
9-hålsklass.
”Vinterputtligan” 2014 avslutades i slu-

tet mars och 2015 års upplaga påbörjades 
i november och pågår fram till slutet 
mars.
Antalet deltagare på torsdagstävlingarna 

under året har varit 30-35.
Efter avslutad vår och höstsäsong åt vi 

en gemensam lunch på World of Golf.
Förutom ”Trygga Rundan” och ”Vinter-

puttligan” har följande tävlingar ge-
nomförts: Silverbollen vår och höst, Bo 
Petterssons Vandringspris, Guldtuppen, 
Trygga Rundan matchspel
Trygga Rundan besökte i juni Vallda 

Golf & Country Club, där vår torsdags-
tävling avgjordes.
Under året har Sisjö-seniorerna deltagit i 

GGF:s seriespel i kategorierna H55, H65 
och H75. Ett lag har också representerat 
Sisjö GK i H55+ klubbar emellan.
Under senhösten deltog ett antal idoga 

seniorer under ett par måndagsför-
middagar med arbete på banan för att 
tillrättalägga de skador som vildsvinen 
förorsakat. 
Seniorkommittén har representerat klub-

ben vid GGF-möten.
Göran Carlunger/Tävlingskommittén

Tävlingskommittén
Under 2014 genomfördes 21 tävlingsda-

gar i klubbens regi med varierande delta-
garantal. Mest välbesökt var Golfveckan, 
där närmare 200 tävlande deltog under de 
fem dagarna. Traditionsenligt avslutades 
veckan med stort tårtkalas som Medlems-
kommittén ordnade till allas förnöjelse. 
Golfåret startade med Sisjöspexet, en 

skojtävling som utmanade med ovanliga 
former av spel och att använda olika 
klubbor. Bland annat fick man bara 
använda puttern på hål 2 hela vägen från 
tee till hål. Därefter var damerna ute i 
Våryran och sedan följde Upptakten den 
1 maj. Gökottegolfen startade kl 06:00 
med många morgonpigga. 
Klubben arrangerade också juniortäv-

lingarna Lexus Junior Tour och Göteborg 
Golf Cup i samarbete med GGF och 
detta utföll mycket bra.  
Årets Klubbmästerskap genomfördes 

9-10 augusti. Förutom KM Damer och 
Herrar, spelades även KM i kategorierna 
H45, H55, H65 och H75. Nytt för året 
var klassen H80 med 7 deltagare och 
91-åringar som de äldsta. 
Klubben deltog också i seriespel för 

Damer 22-49 och D50+ hcp och för her-
rar i H35, H45, H55, H65 och H75 samt 
H55+ hcp med varierande framgångar. 
Det genomfördes också regelbundna 

tävlingar varje vecka med Mixen på 
måndagar samt Dam- och Herrgolf på 
tisdag och onsdag. Trygga Rundan för 
herrar över 55 år på torsdagar är mycket 
välbesökt och Senior Damer spelar på 
fredagar. Det finns tillfälle för alla att 
spela en runda i goda vänners lag och 
planerna finns att även starta en Junior-
tävling. 
Tävlingsverksamheten är god och under 

2014 deltog klubben i Olympiagolfen. 
Segrare med 193 netto över 5 ronder blev 
Luping Tang som klämde till med 43 
poäng i augusti och vann en fin driver.
Anders Biveby

Utbildningskommittén
Under 2014 arrangerades det ett antal 

utbildningsaktiviteter. För 31 av dessa 
fick vi föreningsstöd av SISU - Idrotts-
utbildarna.  
Vi genomförde exempelvis kurser i GIT, 

regelkurser/regelvandringar och kurs i 
hjärtlungräddning.
SISU stod även för kostnaden för att 

utbilda en person till distriktsdomare 
samt bidrog till 2014 års ”kick-off” med 
styrelse samt kommittéledamöter. 
För att utveckla Sisjö GK hade styrelsen 

och kommittéledamöter en arbetsdag i 
slutet av förra verksamhetsåret. Med pro-
fessionell handledning av SISU togs det 
fram en ”styrka – svaghetsanalys” med 
tillhörande handlingsplan, vi genomförde 
en s.k. SWOT-analys. Denna kommer 
att ligga till grund för fortsatt arbete att 
stärka Sisjö GK med dess medlemmar.
Kristina Friberg
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SE HIT ALLA DAMER!
Glöm inte att anmäla er till ”Våry-

ran” -  damernas första tävling för 
säsongen som går 
av stapeln sön-
dagen den 3 maj. 
Då börjar vi lite 
lättsamt och spelar 
”norsk poängbo-
gey”. Efteråt ges 
lite information  om 
sommarens akti-
viteter. Vi hoppas 
få med oss många 
nya medlemmar i 
tävlandet även i år.

Tänk på att alla våra tävlingar är 
öppna även för greenfee-medlemmar. 
”Våryran” är en kul tävling att börja 
med. Hög- som låghandikappare är 
välkomna.

Vi kommer i år att delta i seriespel 
för damer 50+ ,  samt ”Younggirls” 
22-49 år. Hoppas att många har möj-
lighet att vara med – det behövs.  

Damernas 9-hålstävlingar börjar 
tisdagen den 5 maj. Anmälan görs på 
golf.se

Vi ses snart.
Marita Andersson/ordf. Damkom-

mittén

Sisjö GK:s damer vann 
”Young Girls”-serien

”Young Girls 22-49” är en handi-
capserie för damer i åldern 22-49 år. 
Serien har funnits sedan år 2000 och 
Sisjö GK har deltagit nästan varje 
år. Antalet deltagande klubbar har 
minskat genom åren och säsongen 
2014 var vi fem klubbar och vi spelade 
fem omgångar. I varje omgång spelade 
fyra tjejer i laget och de tre bästa netto-
scorerna räknades ihop. Vi spelade 
stabilt i de fyra första omgångarna 
och inför sista omgången hade vi en, 
trodde vi, snudd på ointaglig ledning 
före 2:an Lerjedalen med 24 slag. 
Sista omgången spelades på Öijared. 
Ingen i vårt lag hade någon bra dag 
och hamnade alldeles för ofta i den 
sega täta semiruffen samtidigt som 
Lerjedalens tjejer storspelade. Det 
blev en nervös väntan under tiden som 
tävlingsledningen räknade ihop alla 
resultaten. Det visade sig att vi hade 
hållit undan för Lerjedalen med ETT 
enda ynka slag och vi vann serien för 
första gången. 

På söndag förmiddag träffas damerna för putt- och chipträning under ledning av Anita Jansson.
Med tanke på att man lägger åtskilliga slag på green under tävling så är det naturligtvis nyttigt 
med övning.

Årets gökottegolf.!       
Kristi himmelsfärdsdag, 14 maj 2015
Sisjö GK kl.07.00  OBS! Ny starttid

Shotgunstart prick 07.00 
i parspelet greensome, slaggolf, 9 hål.

Tävlingen går för  21a gången !
Prisutdelning före kockan 10. 

Prisbord med spelbara lergökar till vinnarparet.
Sedan ligger dagen öppen för mer golf eller annat. 

Boka dag & spelkompis i almanackan.
Sista anmälningsdag 11/5 kl. 12:00 på klubben 

eller på nätet.
KE
Greensome,  slaggolf spelas med partner & med 
reducerat hcp, här 9 hål, (60 % av det lägre, 40% 
av det högre hcp-et i paret), Båda spelarna slår 
ut på alla hål men bestämmer sedan vilken av 
de två utslagna bollarna  som ska användas till 
fortsatt spel.  Den andra bollen tas ur spel för det 
spelade hålet. Om spelare B:s boll väljs, slår A 
nästa slag och påföljande slag slår B, etc. Plikt-
slag ändrar inte spelordningen.
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Sisjön
Störst sortiment
Prisvärd kvalitet

Direkt från odlaren
Ekonomivägen 1

Tel 031-720 86 20
För mer information
www.blomsterlandet.se

Uppgifter i medlemsmatrikeln
Det är fortfarande många som har fel uppgifter i vårt system. Det gör att klubben 

inte kan nå dessa medlemmar med vår tidning eller kan skicka meddelanden som kan 
vara till nytta. Om det blir förändringar i dina adress- eller telefonuppgifter så gör 
följande. 
Logga in på golf.se och gå till ”mina sidor > mina inställningar > mina uppgif-

ter” och gör dina förändringar.
Då kommer det också att vara rätt i kommande medlemsmatrikel när den går i tryck.

Datavägen 21 A, 436 32 ASKIM
Telefon 031-68 38 80  Fax 031-68 38 86

www.skogtradgard.se



• Mätdon och Verktygstillverkning

• Legoslipning av de flesta förekommande   
  material

• Spec: Slipning och läppning med krav på   
  mycket stor noggrannhet

Tel 031 - 40 02 05
Fax 031 - 40 02 09

Åvägen 17 B, 412 51 GÖTEBORG
e-post   lls@slipteknik.se

- din samarbetspartner

Skalldalsvägen 18
436 52 Hovås

Tel 031-68 00 80
Fax 031 - 68 35 88
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Göteborg
Datavägen 20
436 32 Askim          www.kaffekompaniet.se

Vi stödjer 
Sisjö 

Golfklubb.

Frölunda & Mölndal
McDrive

Frisör & Shop

Tina - Helen - Khin 
Madeleine - Sanna  

Cathrine
önskar alla

VÄLKOMNA!
Tidsbeställning:

Telefon 031 - 28 00 27
Hantverksvägen 15,  436 33 ASKIM

HANTVERKET

Gulinshuset
www.hantverket.com
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ASKIMS ROSTFRIA STÅL AB

Ett grossistföretag med:

- Göteborgs mest kompletta     
   lagersortiment av rostfritt stål

- Snabba leveranser

- Erfarenhet och bra service

Reningsverksgatan 6  421 47 Västra Frölunda  tel  031- 28 98 30, fax  031- 68 23 70

www.askimsrostfria.se

Ordförande på 1 år  Bo Manelius   (omval)
Det antecknades att Anders Biveby och Ingemar Johansson kvarstår till årsmötet 2016  
Styrelseledamot på 2 år  Helena Sellstedt  (omval)                                                        
Styrelseledamot på 2 år  Marie-Louise Burlin  (nyval)             
Suppleant på 1 år  Lennart Christiansson   (omval)
Suppleant på 1 år  Anita Jansson  (nyval)
Suppleanterna föreslås valda med angiven turordning
Revisor på 1 år  Björn Börjesson  (omval)
Revisorssuppleant  Per Norberg   (omval)

ÅRSMÖTE 2015-03-19
Valberedningens förslag

Årsmötet skall enligt stadgarna utse klubbens ordförande och styrelsen i övrigt, revisor jämte supp-
leant, tre ledamöter i valberedningen samt ombud till GDF-mötet.
Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter i styrelsen samt två 
suppleanter.
Ordförande och suppleanterna väljs för en tid av ett år .Övriga ledamöter i styrelsen väljs med halva 
antalet för en tid av två år. För suppleanterna skall fastställas turordning.
Revisor jämte revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. I detta val får styrelsen inte deltaga.
Tre ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till ordförande, väljs för en tid av ett år.
Mot denna bakgrund lämnar valberedningen följande namnförslag:

Beträffande ombud till GDF-mötet föreslår valberedningen att årsmötet uppdrar åt styrelsen att 
inom sig utse sådant ombud.

Göteborg 2015-02-24
För valberedningen enligt uppdrag
Egon Dahl

- 14 -



- 15 -

Ångtvättbilen är ett golvvårdsföretag som grundades 1984, med tvätt av heltäckningsmattor 
som specialitet. Idag är Ångtvättbilen Nordens marknadsledande företag inom golvvård för 
alla typer av golv (trä, linoleum, plast, sten, betong osv) samt tvätt av heltäckningsmattor och 
textila möbler. Ångtvättbilen rekommenderas av ledande golvtillverkare och är miljö- och 
kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och 9001

DANIEL MAGNUSSON
E-post: daniel.magnusson@angtvattbilen.se
Telefon: 031-28 20 04
Mobiltelefon: 0709-699 816



SISJÖ GOLFKLUBB
S. Långebergsgatan 26 A

 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA


