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Framsida: Håll tungan rätt i mun. Foto: Eva-Britt Nilsson
Baksida:   Våren nalkas. Foto Eva-Britt Nilsson

 Ordföranden har ordet

Sisjö Golfklubbs styrelse

Säsong 2016 närmar sig med stormsteg, 
under vinter har det skett ganska mycket 
på vår bana.  Bunkarna har ändrat 
karaktär och några vattenhinder har 
rensats. Under försäsongen kommer det 
att ske en del arbeten på banan och ber 
er ha överseende med det. Kom ihåg att 
BANARBETAREN har alltid företräde.  
Vi har under den kommande säsongen 
2016 samarbete med Torrekulla GK. 
Du som medlem har möjlighet att spela 
på deras bana på samma villkor som på 
din hemmabana., Ordinarie medlemmar 
spelar utan att erlägga avgift och Green-
feemedlemmar erlägger samma avgift 
som Torrekullas Greenfeemedlemmar 
betalar på sin hemmabana. Samma 
förmån kommer Torrekullas medlemmar 
ha på vår bana . 
Tävlingskommittéer på respektive 
klubb kommer att försöka samordna 

tävlingskalendrarna så att någon bana i 
möjligaste mån alltid är tävlingsfri och 
därmed öppen för vanligt spel.
Jag vill också framföra ett stort tack till 
alla som arbetar frivilligt i klubben. De 
insatser dessa personer gör är nöd-
vändigt för att driva vår verksamhet 
framåt. Du som medlem har möjlighet 
att deltaga i kommittéarbetet.. Även en 
liten insats är välkommen.
Se till att dina uppgifter är korrekta 
på http://www.golf.se/ under ”MIN 
GOLF” så du får information med rätt 
adress från klubben. Uppgifterna där är 
varje medlems eget ansvar. 
Välkommen till en spännande säsong 
på Sisjö GK
Svinga Lugnt!
Bo Manelius
Ordförande Sisjö GK

Bo Manelius ordf., Ingemar Johansson vice ordf. Helena Sellstedt kassör, 
Anders Biveby ledamot, Lennart Christiansson suppl. Anita Jansson sekr.
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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
Hemsida www.sisjogolf.se

Klubbstyrelse 2015
Ordförande Bo Manelius
Vice ordför. Ingemar Johansson
Kassör Helena Sellstedt
Sekreterare Anita Jansson
Ledamot Anders Biveby
Suppleant Lennart Christansson

Valberedning 
Ordförande Egon Dahl
Ledamot Martina Schedvin
Ledamot Laila Björkenskär

Kommittéordförande 
Bankomm. Anita Jansson
Damkomm. Marita Andersson 
Elitkomm. Vakant
Hcp-komm. Kerstin Söderström
Herrkomm. Marek Malek
Juniorkomm. Mikael Jäder
Markn.komm. Lennart Andrén
Sponsorkomm. Roland Ekman
Medl.komm. Lisbeth Olin
Seniorkomm. Göran Carlunger
Tävl. komm. Anders Biveby
Utb. komm. Rebecca Tolie Elf  

IT-ansvarig Bo Lindwall 
 

Redaktion
Ansv. utgiv. Bo Manelius
Huvudredaktör Lennart Andrén
Redaktör Holger Petersson

 Glöm inte städdagen där alla medlemmar tillsammans 
med banpersonalen gör ett ”dagsverke”. Städdagen är 
den 2 april kl. 09.00-12.00 varpå grill & putt-tävling är 
planerat! 

Lite nyheter inför säsong 2016
Samarbete med Torrekulla GK 
I år har vi ett fördjupat sammarbete med Torrekulla Golfklubb. Du 
som medlem har möjlighet att spela på deras bana på samma villkor 
som på Din hemmabana., Ordinarie medlemmar spelar utan att erlägga 
avgift och Greenfeemedlemmar erlägger samma avgift som Torrekullas 
Greenfeemedlemmar betalar på sin hemmabana. Samma förmån kommer 
Torrekullas medlemmar ha på vår bana. För att boka spel på Torrekulla 
bokar du din starttid som vanligt via ”Min Golf”.

Golfakademin
Liksom förra året kommer våra populära pro´s Rolf Lossius och Nick-

las Nyström att hjälpa till med svingtekniken. De erbjuder kurser och 
privatlektioner på klubben. Nicklas fortsätter tillsammans med Mikael 
Jäder att utveckla 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 Roger & Co en fantastisk bana 

och de är fast beslutna att 2016 skall bli minst lika bra. Under vintern har 
de arbetat med bunkrar och dammarna och just nu står maskinvård och 
dressning överst på att-göra-listan. Vi hoppas presentera en kanonbana 
även i år. 
Greenfee 
Du som medlem har möjlighet att spela på deras bana på samma villkor 
som på din hemmabana., Ordinarie medlemmar spelar utan att erlägga 
avgift och Greenfeemedlemmar erlägger samma avgift som Torrekullas 
Greenfeemedlemmar betalar på sin hemmabana. 
Nytt för i år är att gäst till ordinarie medlem erbjuds 9 håls greenfee till 
ett reducerat pris. Vidare kommer vi också erbjuda greenfeehäften (9-
hål) med 10 checkar till ett reducerat pris.
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 be-
dömningen 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 öppet-
tider 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 Eva-Britt, Laila & Co. 
Vi ser framemot att få träffa er igen och hoppas vi kan hjälpa er på 

bästa sätt.
Välkomna till golfsäsong 2016.
Tereza Palm, Anläggningsansvarig Sisjö Golf
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Klubbens höstmöte 19 november 2015

Suveräna Anita Jansson vann klubb-
mästerskapet 2015 (36 hål) för damer. 
159 slag.

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

Klubbens ordförande Bo Manelius utsågs att 
leda höstmötet. Till sekreterare utsågs Anita 
Jansson. Lennart Christiansson och Göran Carl-
unger valdes att justera protokollet.

Helena Sellstedt, klubbens kassör, visade en 
preliminär resultatrapport för 2015. Budgeten 
för 2016 visades och godkändes av mötet. 

Vidare fastslogs att medlemsavgiften för 2016 
kommer att höjas med 100 kronor.

Verksamhetsplanen för 2016, som distribuerats 
tillsammans med klubbtidningen, godkändes.

Inga motioner och inga förslag från styrelsen 
fanns att behandla.

Av valberedningen förslagna och styrelsen 
godkända kommittéordföranden presenterades.

Avslutningsvis fick årets klubbmästare ta emot 
sina priser. Anita Jansson (tf.sekreterare)

De tre bästa i KM damer  blev:
Anita Jansson 159 slag
Helena Sellstedt 198 slag
Marita Andersson 198 slag

De tre bästa i KM herrar blev:
Nicklas Nyström 151 slag
Mattias Silverplats 158 slag
Daniel Johansson 169 slag

Nicklas Nyström vann klubbmästerska-
pet 2015 (36 hål) för herrar. 151 slag.

2015 års klubbmästare blev i 
olika kategorier: 
36 hål
Herrar Nicklas Nyström 151 slag
Damer  Anita Jansson 159 slag
Herrar H45 Claes Aspvid 171 slag
Herrar H55 Jing Wang 190 slag
Herrar H65 Rahlf Grönlund 181 slag

18 hål
Herrar H75 Egon Dahl   80 slag
Herrar H80 Lennart Andrén   98 slag
Damer D70 Solveig Johansson 116 slag

Helena fick ge sig för Anita men 
fick  ändå en välförtjänt utmärkelse.
(36 hål) och 198 slag.

D70 Solveig Johansson

H75 Egon Dahl H80 Lennart Andrén

H65 Ralhf Grönlund 

Säsongsmatchen 2015 32 st ställde upp på säsongsmatchen. Till final       
gick Anita och Rolf där Anita vann med 4/3.

Segraren Anita Jansson Tävlingsledare Roland Ekman 
gratulerar tvåan Rolf Lossius

H45 Claes Aspvid H55 Jing Wang



Årsredovisning 2015
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 Sisjö GK Specifikation av intäkter och kostnader 
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Verksamhetsberättelse 2015

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 
har distribuerats via Sisjöslaget, klubbens 
hemsida, facebook och mail.

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 - 

Styrelsen
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 

10 protokollförda sammanträden samt ett 
antal mailkontakter. 
Ordinarie årsmöte hölls torsdagen den 

19 mars 2015, kl. 19:00 på World of 
Golf. 
 Kick-off-möte genomfördes på Var-

bergs golf klubb den 18-19 april med 
styrelseledamöter, kommittéfunktionärer 
och valberedningens ledamöter. 
Höstmöte hölls den 19 november på 

World of Golf. På mötet fastställdes att 
medlemsavgiften för det kommande 
verksamhetsår Ordinarie 3 800: - inbe-
tald engångsavgift, Ordinarie 4 400: -, 
Greenfeemedlemskap 1 680:- 
Verksamhetsplan och budget för 2016 

presenterades och godkändes. 
Ordföranden eller representant för 

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

Medlemsutvecklingen
Den 31 december 2015 var medlems-
situationen följande i jämförelse med 
föregående år:
 2014 2015
Fullvärdiga medlemmar 540 635
Greenfee-medlemmar 782 784
Passiva 30 27
Hedersmedlemmar 4 3
Totalt antal medlemmar 1356 1449
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-, 
och Tävlingskommitté - Respektive 
kommitté redogör här kortfattat för sin 
verksamhet under det gångna verksam-
hetsåret.

Bankommittén 
 Vintern var mild och sommargreenerna 
öppnades i mitten av mars. Tidigare på 
året gjordes arbeten med banans broar, 
de rätades upp, fick nya lägre räcken och 
gröna mattor. 
 I slutet av mars hade vi en städdag med 
omkring 60 deltagare. Det trasiga stake-
tet mellan uteserveringen och infarten 
togs ner och resultattavlorna vid uteser-
veringen flyttades till motsatta sidan. En 
ny plastvägg vid rangen började sättas 

upp. Uppslagna torvor på fairway fylldes 
igen med sand. Löv och kvistar räfsades 
upp. Asfaltsgrus lades ut på vägarna. En 
grupp från Trygga Rundan byggde två 
separata omklädningsrum på övervå-
ningen i klubblokalen. 
 Gräsmattan på 6:an och 7:an som blev 
sönderbökad av vildsvin hösten 2014 
växte ihop så det knappt gick att se ett 
spår av skadorna. På hösten i år fick vi 
tyvärr nya besök, trots elstängslet som 
sattes upp i slutet av 2014. Det blev ändå 
mindre skador hösten 2015 än hösten 
2014 vilket visar att stängslet ändå har 
hjälpt. 
 I somras fick banan en ny greenkeeper, 
Roger Johansson. Banpersonalen gav oss 
en otroligt jämn och tät fairway under 
säsongen och greenerna är numera om-
gärdade av en stor uppklippt yta som gör 
att aningen för långa inspel rullar iväg 
betydligt längre än man har tänkt sig. 
 På hösten hade vi ytterligare en städdag. 
Vi var omkring 25 deltagare som stä-
dade, räfsade löv, ansade träd och körde 
undan grästorvor från bunkrarna som 
nyss hade kantskurits. Senare på hösten 
satte banpersonalen fast rangenätets 
nederdel i de träslipers som låg utlagda. 
Året avslutades med en ovanligt mild 
jul och flera av oss spelade en runda på 
nyårshelgen. 
 I skrivande stund, början av februari 
2016, är vintern mild och snöfattig igen 
efter ett isande kallt snökaos under nå-
gon vecka mitt i januari. Banpersonalen 
har nyss rensat ur vass i dammarna runt 
3:ans fairway och förändrat eller fyllt 
igen en del bunkrar.
Anita Jansson

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

Herrkommittén 
 Klubben har deltagit i GGF:s seriespel 
för herrar över 45 med lite upp och 
nerspel 
 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 Daniel 
Johansson efter en spännande final på 
Lerjedalens GK 
 Vårens vinnare Daniel Johansson 89 p 
 Höstens vinnare Kent Jonsson 91 p 
Årets Vinnare! Daniel Johansson
Marek Malek

Juniorkommittén  
Säsongen 2015 fortsatte klubbens sats-
ning på juniorverksamheten, denna 
säsong med en ny ansvarig Pro för junio-
rerna, Nicklas Nyström. Vi fortsatte att 
rida på vågorna från Skandia Kidspro-
jektet. 
 Från fjolårssäsongens ca 35 spelare har 
vi under säsongen 2015 ökat till ca 90 
juniorer. Vi fick under säsongens höra 
positiva tryck från fler juniorer att även 
ta hjälp av Rolf Lossius för att klara av 
att hålla en hög kvalitet på juniorernas 
träning. 
 Några av klubbens juniorer har även pro-
vat på att börja tävla till 2016 års säsong.
Vi kommer att satsa hårt på att få fler 
juniorer in i distriktets juniortour. Vi 
har även anmält ett lag till Göteborgs 
Golf Cup, motsvarigheten till fotbollens 
Gothia cup. 
 Barnen har tränat på måndagar, tisdagar 
och torsdagar med PGA Pro Nicklas Ny-
ström, samt onsdagar med Rolf Lossius. 
Juniorerna har sedan fått möjlighet att 
spela på banan på fredagar (på Sisjö GK 
samt korthålsbanan på WoG). Till 2016 
kommer vinterträning att förläggas till 
WoG 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 100 juniormedlem-
mar skall träna under 2016 års säsong. 
Mikael Jäder

Marknads/Sponsor-kommit-
téerna 
Vår medlemstidning Sisjöslaget har 
utkommit i samband med höstmöte och 
årsmöte. I anslutning till kallelse till 
höstmötet skickades ett exemplar, med 
verksamhetsplan för det kommande 
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Verksamhetsberättelse 2015
året som en bilaga, till samtliga 1276 
registrerade familjer/medlemmar. Detta 
med hjälp av ett stort antal hjälpsamma 
seniorgolfare. 
 Hösttidningen läggs endast in på vår 
hemsida och trycks upp i en mindre 
upplaga till sponsorer och annonsörer 
och fås i mån av tillgång till intresserade 
medlemmar. 
 Brev till alla sponsorer med tack för det 
gångna året och med information om 
planerade aktiviteter under 2015. 
Efter utskick av Sisjöslaget 2015/1, fak-
turering av annonser samt enligt gällande 
sponsoravtal 
 Tee- och bänkskyltar samt sponsortav-
lan uppdaterades varvid en del trasiga 
skyltar ersattes. 
Tillsammans med marknadskommittén 
och representanter för Högsbo-Sisjö fö-
retagarförening, planerades och genom-
fördes golftävlingen SISJÖ- slaget med 
stort deltagande av medlemsföretag 
 Sponsorer och annonsörer fick, i 
samband med utskick av höstnumret av 
medlemstidningen, brev med information 
om årets händelser på vår klubb.
Det påpekades hur värdefullt vi ser på 
vårt samarbete med förhoppning om att 
det kan fortsätta.
 Lennart Andrén/Roland Ekman

Medlemskommittén 
Så var det dags att summera golfåret 
2015. Golfåret 2015 kunde väl väder-
mässigt varit bättre 
 Den 15/5 arrangerade vi i medlemskom-
mittén Intro cup, dit nya medlemmar in-
bjudits. Information om klubben gavs av 
ordförande, och av funktionärer från de 
flesta kommittéer. Därefter anordnades 
en 9-hålstävling för de nya medlemmar-
na. I varje boll följde en "van medlem” 
med . Alla deltagare bjöds på kaffe och 
fralla efter tävlingen . 
Golfveckan i juli spelades i strålande 
solsken. Avslutningen på fredag blev 
en härlig dag med 25 graders värme. 
Medlemskommittén bjöd traditionsenligt 
på hembakad jordgubbstårta till allas 
förtjusning. 
Till KM i augusti hade vi i kommittén 
bakat kakor och bullar, som serverades 
efter 9 hål. Det är en mycket uppskattad 
tradition.
 I år firade Sisjö Golfklubb 25 år. Dagen 
började med en 9-håls tävling. Däref-
ter en puttävling och korvgrillning. På 
kvällen fortsatte firandet på Jungman 
Jansson med middag och dans till Haz-
zes orkester. 
Lisbeth Olin

Seniorkommittén 
Seniorverksamheten har bedrivits enligt 
verksamhetsplan för 2015. 
 ”Trygga Rundan” har genomförts med 
vardera 26 ronder i 18-håls och 9-håls-
klass. 
”Vinterputtligan” 2015 startade i början 
av november och avslutas sista veckan i 
mars 2016. 

Torsdagstävlingarna under året engagerar 
30-35 seniorer per tillfälle. 
 Förutom Trygga Rundan och Vinterputt-
ligan har vi genomfört följande tävlingar: 
Silverbollen vår- och höstomgång, Bo 
Petterssons Vandringspris, Guldtuppen 
och Trygga Rundan Matchspel.
Trygga Rundan besökte i september 
Gullbringa Golf & Country Club, där vår 
torsdagstävling avgjordes. 
 Under året har Sisjöseniorerna deltaget i 
GGF:s seriespel i kategorierna H55, H65 
och H75. Ett lag i H55+ klubbar emellan 
har också representerat Sisjö GK.
Seniorkommittén har representerat klub-
ben vid GGF möten. 
Göran Carlunger

Tävlingskommittén 
Under 2015 genomfördes 20 tävlings-
dagar i klubbens regi med varierande 
deltagarantal. Mest välbesökt var Golf-
veckan, där närmare 240 tävlande deltog 
under de sex dagarna. Traditionsenligt 
avslutades veckan med stort tårtkalas 
som medlemskommittén 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 i år kl. 07:00 för 
att få med flera morgonpigga.
 Sista tävlingen för året var Skaldjurs-
frossan där de främsta fick hummer och 
räkor. 
 Klubben arrangerade också juniortäv-
lingarna Lexus Junior Tour och Göteborg 
Golf Cup i samarbete med GGF och 
detta utföll mycket bra. 
 Årets Klubbmästerskap genomfördes 
8-9 augusti. Förutom KM Damer och 
Herrar, spelades även KM i kategorierna 
D50,H45, H55, H65 över 36 hål. För de 
äldsta i H75 klassen spelades det över 18 
hål med 7 deltagare och för andra året 
fanns klassen H80 med 4 deltagare och 
91-åringar som de äldsta. 
Klubben deltog också i seriespel för 
Damer 22-49 och D50+ hcp och för 
herrar i H35, H45, H55, H65, H75 samt 
H55+ hcp 
Anders Biveby

Angående Hcp-registrering.
Vi i handicaps-kommittén kan inte nog 
poängtera vikten av att registrera golfrun-
dor. Vid årets början görs en obligatorisk 
handicapsrevision för föregående år. Har 
man då bara registrerat sina ”bra” gol-
frundor så rättar sig revisionen efter det. 
Registrera därför så många som möj-
ligt av era golfrundor. Vid bedömning 
för höjning/sänkning jämförs spelarens 
medianresultat i pb-poäng med förväntat 
genomsnittligt resultat för den av sju EGA 
(European Golf Association) hcp-klasser 
som spelaren tillhör. Det här är naturligt-
vis inte något som vi godtyckligt gör utan 
vi får uppgifter från GIT-systemet. Detta 
följer vi av rättviseskäl utom i fall där det 
anses olämpligt. 
Hcp-kommittén
Kerstin Söderström, Lena Fagerström, 
Eva-Britt Nilsson

Resultat av 2015 års tävlingar 
ordnade av seniorkommittén 
Trygga Rundan 18-hål 10 bästa  
1. Gunnar Wieslander 74,0 sl/sn             
2. Rahlf Grönlund 74,5 sl/sn
3. Kurt Orröd 74,9 sl/sn
Trygga Rundan 9-hål
1 .Morgan Nilsson 38,0 sl/sn             
2. Lennart Christiansson 38,5 sl/sn 
3. Bertil Kristiansson 38,5 sl/sn  
Guldtuppen 18 hål
1. Kurt Orröd 75 sl
2. Björn Friedrichsen 77 sl
3. Rolf Glennvall 78 sl
Guldtuppen 9-hål
1. Lennart Bäckberg 38 sl
2. Lars-Erik Lindgren 41 sl
3. Kurt Larsson 42 sl
Silverbollen våromgång
1.Martti Kettunen 74 sl
2. Egon Dahl 76 sl
3. Sievert Ohlson 77 sl
Silverbollen höstomgång
1. Martti Kettunen 68 sl
2. Thomas Yang 72 sl
3. Bo Rörqvist 74 sl
Bo Pettersons Vandringspris
1. Ove Lindblom 83 br.
2. Gunnar Wieslander 87 br.
3. Kurt Orröd 91 br.
Trygga Rundan Matchspel
Efter en hård match vann  Lennart Christians-
son över Roger Bekkhus på 19:hålet.
Vinterputtligan 2015/2016 pågår för fullt.
Kurt Orröd leder för närvarande men kampen är 
jämn och 5-6 spelare kämpar om slutsegern. 
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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.

Sisjö GK kom på tredje plats i 
”Young Girls”

Säsongen 2015 ställde Sisjö GK åter 
igen upp med ett lag i handicap-serien 
”Young Girls” för damer i åldern 22-49 
år. Denna gång slutade vi på tredje 
plats av fem deltagande lag. Lerjedalen 
vann serien som så många gånger tidi-
gare. Vi hade hoppats kunna delta med 
ett lag även säsongen 2016 men efter-
som några damer blir överåriga och 
någon byter klubb får vi dessvärre inte 
ihop något lag.Inte heller vår närmaste 
granne, Torrekulla, får ihop lag och 
tävlingsledningen för Young Girls-se-
rien har därför beslutat att lägga serien 
på is under 2016. Vi får hoppas att de 
tjejer i Sisjö GK som är tävlingssugna 
och som hade tyckt att det skulle varit 
roligt att spela i serien istället anmäler 
sig till klubbens egna tävlingar.    
Anita Jansson

GÖKOTTEGOLF
      som vanligt Sisjö GK /tävlingen öppen/

     Kristi Him 5 MAJ i år 
      9 hål, parspel /greensome/ 
    shotgunstart prick 07.oo
     Prisutdelning före kl.10

       Kolla partner & almanackan ! 
      Anmälan på nätet eller på klubben

Nytt för i år: Par där båda är 25 år eller 
yngre tävlar dessutom om ett extra pris 
under förutsättning att minst tre sådana 
par ställer upp.       K-E  
      Tävlingsledare

SE HIT ALLA DAMER!
Glöm inte att anmäla er till ”Våryran” -  

damernas första tävling 
för säsongen som går 
av stapeln söndagen 
den 8 maj. Då börjar vi 
lite lättsamt och spelar 
”norsk poängbogey”. 
Efteråt ges lite informa-
tion  om sommarens 
aktiviteter. Vi hoppas 
få med oss många nya 
medlemmar i tävlandet 
även i år.

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

Vi kommer i år att delta i seriespel för da-
mer 50-plus. Hoppas att många har möjlig-
het att vara med. Det behövs.  

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

Vi ses snart.
Marita Andersson
ordf. Damkommittén

OBS! Damernas tisdagstäv-
lingar blir torsdagstävlingar
Med anledning av att vi nu har 
fritt spel på Torrekulla GK flyttar 
vi våra damtävlingar på Sisjö 
GK till torsdagar. Möjlighet ges 
då att vara med både på Sisjöns 
och Torrekullas damtävlingar. 
Sisjö GK på torsdagar och Tor-
rekulla GK på tisdagar. 
Marita Andersson
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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 2016 års medlemsmatrikel som snart 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
e-post   lls@slipteknik.se

Åvägen 17 B, 412 51 GÖTEBORG
www.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

Frisör & Shop

Tina - Helen - Khin 
Cathrine - Sanna - Jenny

önskar alla

VÄLKOMNA!
Tidsbeställning:

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

HANTVERKET

Gulinshuset
www.hantverket.com

Vi stödjer
Sisjö

Golfklubb

Frölunda & Mölndal
McDrive
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ÅRSMÖTE 2016-03-17
Valberedningens förslag

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

Göteborg 2016-02-14
För valberedningen enligt uppdrag
Egon Dahl

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

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:

Namnförslag
Ordförande på 1 år           Bo Manelius                                 (omval)
Det antecknas att              Helena Sellstedt kvarstår till år 2017
Styrelseledamot 2 år          Ingemar Johansson                       (omval)
Styrelseledamot 2 år          Anders Biveby                              (omval)
Styrelseledamot 2 år          Anita Jansson                                 (nyval)
Suppleant på 1 år               Lennart Christiansson                   (omval)
Suppleant på 1 år               Torborg Juntti                  (nyval)
Suppleanterna föreslås valda med angiven turordning
Revisor på 1 år                   Björn Börjesson                            (omval)
Revisorssuppleant              Per Norberg                                    (omval)
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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


