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Framsida: Foto Carl-Ingemar Johansson
Baksida: Våren nalkas. Foto okänd

 Ordföranden har ordet

Sisjö Golfklubbs styrelse

Bo Manelius ordf., Ingemar Johansson vice ordf., Helena Sellstedt kassör, Anita Jansson sekr
Anders Biveby ledamot, Lennart Christiansson suppl. Torborg Juntti suppl.

Bästa medlem! Vi är på väg mot en ny 
spännande säsong. Tävlingskalendern 
är fastslagen med många spännande 
tävlingar. Alla är varmt välkomna. 
Höga som låga handicap, ringrävar och 
nybörjare. Handicapet ser till att resul-
tatet blir ganska jämnt i alla fall.
Under våren kommer vi att ha olika 

aktiviteter på banan. Arbetsdag, re-
novering av våra utslagsplatser och 
Golfens Dag.
Själv tog jag en promenad med en 

klubba och boll lördagen den 25 
februari kl.8 på morgonen. Jag hade 
banan för mig själv och njöt av den 
krispiga morgonen men efter en timme 
hade även andra vaknat och nu var 
vi många som njöt och längtade efter 
vårsolen och nyklippta fairways.

Det kommer att bli en bra säsong i år 
igen för optimisten lever alltid denna 
tid på året  :-).
Ett bra sätt att följa utvecklingen 

inom klubben är på vår hemsida  
http://www.sisjogolf.se/  Det händer 
också litet mindre officiellt på vår Fa-
cebooksida. Sök på Sisjö Golfklubb
 Se till att dina uppgifter är korrekta 

på ”MIN GOLF” http://www.golf.
se/ så att du får den information från 
klubben som skickas till dig. Upp-
gifterna där är varje medlems eget 
ansvar.
 Askim den 17 februari 2017
 Din klubbordförande
 Bo Manelius
Svinga Lugnt
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Sisjö Golfklubb 

 
Årsmöte 

 
Golfklubbens medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte  

torsdagen den 16 mars 2017, kl 19:00  
på World of Golf, Västra Frölunda 

(från kl 18.30 serveras kaffe och smörgås) 
 

  
Föredragningslista 
   

1 Mötets öppnande 
2 Fastställande av röstlängd för mötet 
3 Fråga om mötet blivit i laga ordning utlyst 
4 Fastställande av föredragningslista 
5 Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet 

7  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016  
 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för år 2016 
8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 
9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive 

underskott i enlighet med balansräkningen 
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
11 Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det 

kommande verksamhets- och räkenskapsåret 
12  Val av  
   a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år 
  b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år 
  c) Två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år 
 d) En (1) revisor jämte suppleant för en tid av (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej 

delta    
 e) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av (1) år, av vilka en skall utses till 

ordförande 
  f) Ombud till GDF-möte 

13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
14 Övriga frågor  
15 Mötets avslutande 
 
Välkomna!    
 
Styrelsen 



Göteborg
Datavägen 20
436 32 Askim          www.kaffekompaniet.se

Välkommen till
Göteborgs närmaste

Golfklubb

Lennart Bäckberg har till vår stora  
sorg lämnat oss. För kamratskapet 
inom vår klubb och kanske speciellt 
i  ”Trygga Rundan” tillförde Lennart 
mycket glädje. Som golfspelare var 
han väldigt duktig. Han vann många 
klasser under sin långa tid som med-
lem på Sisjö GK. Vi saknar honom 
men tänker på honom med glädje

Minnesord
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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

Klubbstyrelse 2016-2017
Ordförande Bo Manelius
Vice ordför. Ingemar Johansson
Kassör Helena Sellstedt
Sekreterare Anita Jansson
Ledamot Anders Biveby
Suppleant Lennart Christansson
Suppleant Torborg Juntti
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. Martina Schedvin  
IT-ansvarig Bo Lindwall 
 
Redaktion
Ansv. utgiv. Bo Manelius
Huvudredaktör Lennart Andrén



• 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
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Klubbens höstmöte 17 november 2016
Höstmötet hölls i restaurangen på World of Golf.  Före mötet serverades kaffe och smörgås. 
Klubbens ordförande Bo Manelius utsågs att leda mötet. Helena Sellstedt, klubbens kassör, visade en prognos över 

det ekonomiska resultatet för 2016. 
Styrelsen meddelade att medlemsavgifterna för ordinarie medlemskap 2017 kom-

mer att bli 3800 kr för seniorer som har betalat en kapitalinsats, 4500 kr för övriga 
seniorer och 2200 kr för juniorer. Greenfeemedlemskapet försvinner 2017 och de som 
var greenfeemedlemmar 2016 kommer att erbjudas ordinarie medlemskap 2017 till 
reducerat pris. Samarbetat med Torrekulla förändras så att det kommer att kosta 100 kr 
i greenfee för ordinarie medlemmar att spela på varandras bana. 
Bo Manelius berättade minnen om hedersmedlemmen Holger Petersson som avled 
2016 och som under flera år var klubbens ordförande. Under övriga frågor diskutera-
des det kommande arbetet med tee-renovering samt förbundets beslut om en övergång 
till hektometer-systemet istället för olika tee-färger som kommer att bli aktuellt inom 
något år. Avslutningsvis delades priser ut till vinnaren av Säsongsmat chen och årets 
klubbmästare.



Årsredovisning 2016
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 Sisjö GK Specifikation av intäkter och kostnader 
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Verksamhetsberättelse 2016

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 8 protokoll förda 
sammanträden samt ett antal mailkontakter.
Ordinarie årsmöte hölls torsdagen den 17 mars 2016 på World 

of Golf .
Kick-off-möte genomfördes på Lydinge Golf klubb  den 23-24 

april med styrelseledamöter, kommittéfunktionärer och valbe-
redningens ledamöter. 
Höstmöte hölls den 17 november 2016 på World of Golf. På 

mötet fastställdes medlemsavgiften för det kommande verksam-
hetsåret 
Ordinarie  4500:- 
Ordinarie  3 800:- vid inbet. engångsavgift, 
Junior  2 200:-
Verksamhetsplan och budget för 2017 presenterades och 

godkändes.
Ordföranden eller representant för honom har deltagit i GGF:s 

och SGF:s årsmöte och ordförandekonferenser.

Styrelsen

Kommittéverksamhet
Under året har klubben haft 10 kommittéer:
Ban-, Dam-, Hcp-, Herr-, Junior-, Marknads-, Medlems-, 
Senior-, Sponsor- och Tävlings-kommitté. Respektive kommitté 
redogör här kortfattat för sin verksamhet under det gångna 
verksamhetsåret.

Damkommittén
Tävlingssäsongen startade med "Våryran" (norsk poängbogey).
Vi har spelat 19 st damtävlingar över 9 hål och arrangerat 

partävlingen "Får jag lov".
Vi har deltagit i seriespelet "klubbar emellan" Damer 50+. 
En 2-dagarsresa gjordes till Vänersborg då vi spelade på 2 

olika banor, Onsjö GK och Ekarnas GK.
Säsongen avslutades med prisutdelning och middag på restau-

rang Da Vinci.
Marita Andersson

HCP-kommittén
Hcp-justering har skötts automatiskt via GIT när spelaren del-

tagit i tävlingar eller gjort en föranmäld sällskapsrond.
Individuell revidering har av olika anledningar även gjorts. 

Enskild årsrevision har utförts enligt Europeiska Golfförbun-
dets (EGAs) modell som baseras på minst åtta registrerade 
handicapronder. 2015/2016 berörde revisionen 73 medlemmar. 
41 medlemmar fick sänkt handicap. 24 medlemmar fick höjt 
handicap. För 8 medlemmar ändrade vi inte handicapet av olika 
anledningar. 
Känner du att du ligger fel i handicap, hör gärna av dig till 

handicapkommittèn för en diskussion.
Kerstin Söderström

Juniorkommittén
Juniorerna på Sisjö GK blir fler och fler, tack vare våra tränare 

Nicklas Nyström och Rolf Lossius.Vi har under 2016 haft igång 
130 juniorer i åldrarna 6-18 år.
Nytt för 2016 och för undertecknad veterligen så är det första 

året som vi har haft ett juniorlag i juniorserien J16. Genom 
seriespelet fick många juniorer prova på tävlingsgolf och ett 
första besök utanför den egna hemmabanan.
Juniorträningen har legat måndag-torsdag varannan vecka på 

Sisjö GK och varannan vecka på World of Golf.
Under sommaren har klubbens medlemmar haft chansen att 

gå på golfläger med Nicklas samt vara med på SGF:s tävling 
Skandia Cup, som i år firade 40-års jubileum.
Säsongen avslutades med klubbmästerskap och korvgrillning.
Juniorerna fick 2 veckors semester innan vinterträningen bör-

jade och många har tagit chansen och gjort vår trevliga idrott 
till en året-runt idrott, kul.
Inför 2017 blickar vi framåt och öppnar upp för fler juniorer 

och på sikt även fler klubbtävlingar för våra juniorer.
Mikael Jäder

Administration
Klubben har inte haft några anställda under året. All bokföring 
och redovisning har handlagts av kassören. Övrig administra-
tion har skötts av funktionärer i styrelse och kommittéer.
Med arvodestjänst har banägaren, Kastimar AB, ansvarat för 
administration och medlemsservice. Medlemsinformation har 
distribuerats via Sisjöslaget, klubbens hemsida, Facebook och 
mail.
Medlemsutvecklingen
Den 31 december 2016 var medlemssituationen följande, jäm-
förelse med föregående år:

Noteras kan att Sisjö GK ligger tio i topp i Sverige när det gäl-
ler andelen kvinnliga medlemmar.

Medlemstyp 2015 2016
Fullvärdiga medlemmar 635 755
Greenfeemedlemmar 784 421
Passiva medlemmar 27 22
Hedersmedlemmar 3 2
Totalt 1449 1200

Bankommittén
2016 började milt men så småningom föll det stora mängder 

snö som låg i någon vecka.  I början av året röjdes de vatten-
dammar som var mest igenvuxna med vass. Leran som grävdes 
upp ur dammarna användes för att fylla igen flera bunkrar helt 
eller delvis. Banpersonalen fäste färdigt rangenätets nederkant  
i slipers under början av året. 
I början av april hade vi en arbetsdag med omkring 60 delta-

gare. Senare på våren fick uteserveringen fler bord och stolar.
I slutet av maj och början av juni var det väldigt torrt och de 

igensådda bunkrarna fick inte tillräckligt med regn för att gräset 
skulle gro så bra som det var tänkt. Men på hösten kunde vi se 
att gräset växte upp nästan överallt i de före detta bunkrarna och 
säsongen 2017 lär det vara perfekta avrinningsytor där. 
Ytterligare en arbetsdag i slutet av september hade omkring 30 

deltagare.    
Tyvärr fick vi besök av vildsvin även år 2016 och i slutet av 

augusti bökade de sönder den igensådda bunkern bakom 5:ans 
green och vid slutet av året bökade de omkring 1:ans green. 
Även om elstängslet hjälper till viss del så finns det vildsvin 
som kommer in på banan, antingen över ån vid sidan av hål 8, 
eller också trotsar de obehaget av en strömstöt och går igenom 
stängslet ändå. 
Greener och fairway har varit jämna och fina under säsongen. 

I slutet av året påbörjades renovering av ungefär hälften av 
banans tee ‘er. De jämnades till med grävskopa och under våren 
2017 ska det rullas ut färdig gräsmatta. Samtidigt gjordes även 
ett arbete på 6:ans green där krönet mellan de två platåerna 
rundades ned en aning och nytt greengräs torvades dit.      
Anita Jansson

Herrkommittén
Klubben har deltagit i GGFs seriespel i klasserna H30, H40 

och H50.
Herrkommittén arrangerade som vanligt den populära onsdags-

golfen. Vi spelade några av omgångar från olika tee eller med 
reducerat antal klubbor. Sista omgången spelades på Delsjö 
GK. 
Även 2016 var det fantastisk uppslutning med omkring 20-30 

deltagare varje omgång. 
Vinnare av onsdagsgolfen 2016 blev Tomas Yang.
Marek Malek 
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Verksamhetsberättelse 2016
Marknads/Sponsor-kommittéerna
Vår medlemstidning Sisjöslaget som har utkommit från starten 

av Sisjö Golfklubb beslöts av marknadskommittén, med tanke 
på att sättet att kommunicera har fått ny karaktär, att avvecklas  
som pappersupplaga och i stället endast publiceras  som PDF-fil 
på vår nya hemsida. Vi vill också göra en utredning för att se 
om beslutet blev det rätta.
I samband med utskick av klubbtidning nr 1 fakturerades de 

sponsorer som klubben har avtal med samt företag som annon-
serade i tidningen. Tyvärr har två tidigare sponsorer, Grolls och 
Blomsterlandet, avstått från att förlänga samarbetet. 
Översyn av sponsortavlan, tee- och bänkskyltar föranledde 

några reparationsarbeten.
Marknads- och Tävlingskommittéerna tillsammans med repre-

sentanter för Högsbo-Sisjö Företagarförening, planerade och 
genomförde golftävlingen SISJÖ-slaget. Hela upplägget med 
stor utomhus buffé, serverad av restaurang Aquarelle, och ef-
terföljande niohålstävling, scramble med 3-mannalag är mycket 
populär bland företagen i föreningen.
Sponsorer och annonsörer fick, i samband med utskick av 

höstnumret av medlemstidningen, brev med information om 
årets händelser på vår klubb. Där nämndes också hur värdefullt 
vi ser på vårt samarbete med förhoppning om att det ska kunna 
fortsätta.
Lennart Andrén/Roland Ekman

Medlemskommittén
En av medlemskommitténs  uppgifter är att anordna Intro Cup 

som i år var den 5:e maj. Klubbens nya medlemmar bjöds in 
och klubbens ordförande samt övriga funktionärer presenterade 
sina uppgifter i klubben. Därefter spelades en 9-hålstävling där 
någon av klubbens tidigare medlemmar deltog i bollen. 
På golfveckans sista dag bakade vi traditionsenligt jordgubbs-

tårta där alla lät sig väl smaka .
Under KM:s första dag bjöd vi efter 9 hål på kaffe och bulle 

som alltid uppskattas av de tävlande.
I år avgick tråkigt nog Ingrid Andrén som varit en tillgång i 

medlemskommittén under många år.
Lisbeth Olin

Seniorkommittén
Seniorverksamheten har bedrivits enligt verksamhetsplan  för 

2016.
”Trygga Rundan” har genomförts med vardera 25 ronder i 18- 

och 9- hålsklasser. Cirka 35 flitiga seniorer har deltagit varje 
vecka. 

”Vinterputtligan” startade traditionsenligt i november och av-
slutas sista veckan i mars 2017. Även här deltar ca 30 seniorer 
varje torsdags-morgon.
Förutom Trygga Rundan och Vinterputtligan har vi programen-

ligt genomfört följande tävlingar:
-Silverbollen vår- och höstomgång
-Bo Petterssons Vandringspris
-Guldtuppen
-Trygga Rundan Matchspel
I september besökte Trygga Rundan Sjögärde Golfklubb. I ett 

fantastiskt fint sensommarväder avgjordes vår torsdagstävling 
och en god lunch intogs efter väl genomförd tävling.
Under året har Sisjöseniorerna deltagit i GGF:s seriespel i ka-

tegorierna H60, H70 och H75. Ett lag i H55+ klubbar emellan 
har också representerat Sisjö GK. 
Seniorkommittén har under året representerat klubben vid 

GGF:s seniormöten.
Göran Carlunger

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

www.skogtradgard.se

Allt inom Skog- och trädgårdsprodukter
Service och reparationer
även Robotgräsklippare

Tävlingskommittén
Under 2016 genomfördes 20 tävlingar i klubbens regi med 

varierande deltagarantal. Golfveckan var mycket välbesökt 
med c:a 250 deltagare. ”Ung cancer” fick ett stort bidrag från 
tävlingen under golfveckan och ett antal armband delades ut till 
de första i tävlingen.
Golfåret startade traditionellt med Sisjöspexet där man spelar 

med olika klubbor och med annorlunda hål. Bland annat spelar 
man med drivern hela hål 8 inkl. puttning. Gökottegolf genom-
fördes men i år fanns inte göken på plats.
Tyvärr blev det inga juniortävlingar arrangerade av GGF då 

deltagarantalet var för litet. 
KM genomfördes i början av augusti med Nicklas Nyström 

som segrare på 159 slag i herrklassen. I damklassen blev Anita 
Jansson segrare igen för 12:e gången med 161 slag, bara ett slag 
före Maria Sjögren.
Under året har mer än 2000 startat i någon tävling vilket är 

mycket  bra. Klubben har även arrangerat företagsgolf för 
Högsbo Sisjö FöretagarFörening traditionsenligt med 45 del-
tagare i scramble.
Det genomfördes också regelbundna veckotävlingar med Mix-

en på måndag samt dam- och herrgolf på tisdagar och onsdagar. 
Trygga Rundan för herrar över 55 år spelades på torsdagar och 
var mycket välbesökt. Senior damer spelade på fredag förmid-
dag och juniorer på eftermiddagen. Det finns alltså tillfälle för 
alla att vara med och spela en runda i goda vänners lag!
Anders Biveby



ÅRSMÖTE 2017-03-16
Valberedningens förslag

Beträffande ombud till GDF-mötet föreslår valberedningen att årsmötet uppdrar åt styrelsen att 
inom sig utse sådant ombud.
Göteborg 2016-02-22
För valberedningen enligt uppdrag
Egon Dahl

Årsmötet skall enligt stadgarna utse klubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen. styrelsen i 
övrigt, revisor jämte suppleant, 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:

Ordförande på 1 år           Bo Manelius                                 (omval) på 1 år
Det antecknas att styrelseledamöter:
Styrelseledamot         Ingemar Johansson                       (omval) på 2 år
Styrelseledamot          Anders Biveby                              (omval) på 2 år
Styrelseledamot        Anita Jansson                                (kvarstår till 2018)
Kassör Thomas Andersson (nyval) på 1 år
Suppleant på 1 år Lennart Christiansson                    (omval)
Suppleant på 1 år               Torborg Juntti                  (omval)
Suppleanterna föreslås valda med angiven turordning

Revisor på 1 år                   Björn Börjesson                             (omval) 
Revisorssuppleant Per Norberg (omval) 

Tina - Helen - Khin 
Cathrine - Sanna - Jenny

önskar alla
VÄLKOMNA!

Tidsbeställning: (ävrn omlinebokning)

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

Frisör & Shop
HANTVERKET

Gulinshuset
www.hantverket.com

Vi stödjer
Sisjö Golfklubb

Frölunda & Mölndal
McDrive
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För23:e året i rad

GÖKOTTEGOLF
på Sisjö GK /tävlingen öppen/
     Kristi Him 25 MAJ 
      9 hål, parspel /greensome/ 
    shotgunstart prick 07.oo
     Prisutdelning vid 10-tiden

       Kolla partner & almanackan! 
      Anmälan på nätet eller på klubben

Extra: Par där båda är födda 1992 eller senare får ett 
särskilt pris i spel mot minst ett annat ungdomslag.  
          K-E	 	 	
	 	 	 						Tävlingsledare

SE HIT ALLA DAMER!
Damernas 9-hålstävlingar börjar tisdagen den 2 maj kl. 17.00
Glöm inte att anmäla er till ”Våryran” som går av stapeln söndagen den 7 maj. Våry-

ran” är en kul tävling som vi spelar lite lättsamt med ”norsk poängbogey” Hög- som 
låghandikacapare är lika välkomna.
Tänk på att våra tävlingar är öppna för medlemmar från andra klubbar. Tipsa era vän-

ner att vara med. Gäst-greenfee vid tävling är endast 50 % av ordinarie greenfee. 
Vi kommer även i år att delta i seriespel för damer 50-plus. Hoppas att många har 

möjlighet att vara med. Det behövs.  
Anmälan till tävlingar görs på golf.se
Vi ses snart.
Marita Andersson
ordf. Damkommittén

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 års medlemsmatriklar.



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

- din samarbetspartner

Skalldalsvägen 18
436 52 Hovås

Tel 031-68 00 80
Fax 031 - 68 35 88
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Tee-renovering
I slutet av november pågick arbetet med att 
jämna till omkring hälften av banans tees. 
Frank Johansson från FJ Dika AB hanterade 
grävmaskinen med imponerande skicklig-
het och greenkeeper Roger Johansson var 
”pinnpojk” och kontrollerade med hjälp av 
ett laserinstrument att jorden lades ut helt 
jämnt.  
Jag stod nedanför 9:ans tee och såg när den 
stora grävmaskinen långsamt rullade fram 
över banan och närmade sig. När maskinen 
var omkring 20-30 meter ifrån mig började 
marken att skälva. ”Det skakar under föt-
terna ända hit”, sa jag till Roger som förkla-
rade att hela banan ligger på lerjord så det 

var inte konstigt att det kändes. ”Men den där maskinen har extra breda larver så att fastän den väger 
mycket blir det ändå lågt marktryck”, berättade Roger. ”Den skulle faktiskt kunna köra över din fot utan 
att du känner det”, fortsatte han och log finurligt. ”Nä, det ska vi INTE prova”, sa jag.
Till våren ska det rullas ut färdigt gräs där arbeten har gjorts vilket gör att vi under en period i början 
av säsongen 2017 kommer att ha tillfälliga utslagsplatser.   
Anita Jansson

Du ska väl vara med i Säsongsmatchen.
Matchspel är en rolig och spännande spelform där kampen om varje hål blir som 
en minitävling. Det gäller att inte bara ha toppat dagsformen - du måste kunna 
hålla nerverna i styr också. 
Säsongsmatchen är Sisjö GK:s matchspel för damer och herrar. Det lottas vilka 

spelare som möts i första omgången och därefter går vinnaren i 
varje omgång vidare till nästa omgång tills det bara är en slutlig 
vinnare kvar. Säsongsmatchen spelas med handicap. Spelaren 
med det högre spelhandicapet erhåller skillnaden mellan de båda 
spelarnas spelhandicap. De erhållna slagen fördelas på hålen 
efter hcp-index.
Håll utkik efter en anmälningslista som sitter i början av våren 
på anslagstavlan i klubbhuset. 

              Roland Ekman (tävlingsansvarig)
2016 års vinnare
Marita Andersson



En 9-håls runda på banan ska inte ta mer än 
max 2 timmar men ibland kan den ta längre tid 
för att man får vänta mycket och det kan skapa 
irritation. Men det är inte bara nybörjare och 
s.k. höghandicapare som kan spela långsamt, 
det finns många syndare bland oss andra också. 
Vi måste alla medverka till ett snabbare spel-
tempo men var ödmjuk – alla har varit nybör-
jare! Här följer några tips.  
Smit aldrig ut på banan utan att ha bokat tid. 
Det förekommer tyvärr att folk springer upp 
på 1’a eller 3’e tee bara någon minut innan de 
som har en inbokad tid ska spela och ursäktar 
sig med ”det ser tomt ut nu och jag lovar att 
spela snabbt”. Efter några hål hamnar de ofta ”i 
kläm” mellan 2 bollar och orsakar onödig vän-
tan för bakomvarande boll. Boka alltid tid, även 

om du inte känner de andra som du kommer att 
få spela med. Omvänt får du inte neka någon 
att spela i din boll med motiveringen ”vi vill 
helst spela själva”. Sträva efter fulla 4-bollar 
eller åtminstone 3-bollar när det är högt tryck 
på banan.     
Viktigast av allt – TITTA I BACKSPE-
GELN! Har ni en boll bakom er som spelar 
snabbare än ni, svälj stoltheten, vinka fram och 
släpp igenom! Detta måste göras om ni har tap-
pat tempo så att ni har ett tomt hål framför er, 
men det kan göras annars också. Passa gärna på 
vid ett par 3-hål.
Var beredd när det är din tur att slå. Du ska 
redan ha bestämt dig för vilken klubba du ska 
använda. Gör max 2 provsvingar. Slår du eller 
någon annan lite snett, ta riktmärke på träd eller 

annat fast föremål så att ni snabbare hittar 
bollen. Hjälps åt att leta.  
Har du slagit ut bollen i tjock ruff eller 
bland träd och buskar så den kan bli svår 
att hitta? Slå först en provisorisk boll så du 
slipper att gå tillbaka om du inte hittar den. 
Sedan när du börjar leta efter första bol-
len har du i och för sig 5 minuter på dig att 
hitta den men redan efter max 1 minut ska 
du vinka fram och släppa igenom bakomva-
rande boll. Därefter får du leta färdigt, eller 
om den inte hittas förklara bollen förlorad 
och mot plikt spela vidare på din proviso-
riska boll. 
Vet du att du har slagit ut bollen i ett 
vattenhinder? Om du inte direkt ser den i 
vattnet och kan plocka upp den, ta fram en 
ny boll ur bagen eller fickan, droppa mot 
plikt och spela vidare. Börja inte leta i vas-
sen och fiska i vattnet när ni ser att andra 
spelare närmar sig.  
Spelar du poängbogey eller slaggolf och 
slagen har sprungit iväg så du inte kan få 
något poäng alls eller har fått max slag på 
hålet? Plocka upp bollen och gå vidare till 
nästa hål.
Ställ bagen på den sida av green som är 
närmast nästa tee innan du börjar putta. Låt 
den som ligger strax utanför green spela in 
på green först även om han/hon inte ligger 
längst ifrån hålet och ta sedan ur flaggan. 
Behöver flaggan passas görs det av den spe-
lare som är närmast hål. Läs puttlinjen men 
inte från alla håll och kanter som de gör på 
TV. Reparera nedslagsmärken under tiden 
som någon annan puttar men naturligtvis 
utan att störa. 
Håla ut istället för att markera korta put-
tar, under förutsättning att du inte behöver 
ställa dig i någons puttlinje för att stå or-
dentligt. Den som först har hålat ur tar upp 
flaggan från marken och ser till att den sätts 
tillbaka så snart sista spelaren har hålat ur.  
Dröj dig inte kvar på eller bredvid green 
för att räkna ihop och diskutera hur många 
slag det blev. Räkna och fyll i scorekortet 
på nästa håls tee eller på väg dit. 

SNABBARE SPELTEMPO 
tips om hur du blir populär hos bollen bakom dig 
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Provisorisk boll
Tror du att bollen är förlorad kan du, för att spara tid och 

ork, spela en provisorisk boll från samma plats som du 
slog innan du går fram för att leta.
Hittar du första bollen i tid dvs. inom fem minuter så 

måste du fortsätta på den och ta upp den provisoriska.
Är första bollen förlorad skall du fortsätta på den provi-

soriska med ett pliktslag och räkna de slag du slagit på 
båda bollarna.
Obs! du måste säga att du tänker spela en provisorisk 

boll före du slår annars sätter du en ny boll i spel 
På green får du
markera, lyfta och rengöra din boll
laga nedslagsmärken och hålpluggar även om din boll 

inte är på green
försiktigt ta bort lösa naturföremål i puttlinjen
försiktigt ta bort lös sand och jord i puttlinjen
På green får du inte
laga spikmärken och andra skador som kan påverka ditt 

spel
trampa i eller röra vid din puttlinje
stå grensle över eller på puttlinjen eller i denna linjes 

förlängning bakom bollen när du puttar pröva greenytans 
beskaffenhet
spela medan annan boll är i rörelse 
låta någon stå bakom eller framför din puttlinje som 

hjälp när du skall slå.
Bryter mot något av dessa förbud så får du två plikt-

slag

Några ord om ospelbar boll och tillfälligt vatten i bun-
ker. Regel 28 resp. 25-1
Om bollen i en normal torr bunker ligger så illa till att du 
inte tror dig kunna spela vidare, har du möjligheten att 
förklara bollen ospelbar enligt regel 28.
Då har du tre möjligheter:
A. Gå tillbaka och spela om bollen från föregående plats.
B. Droppa en boll i flagglinjen i bunkern
C. Droppa en boll inom två klubblängder, och inte när-
mare hål, i bunkern
Alla alternativ kostar ett pliktslag.
När	det	finns	tillfälligt	vatten	i	bunkern	öppnar	sig	
andra	möjligheter.
Ligger bollen i tillfälligt vatten eller blir din stans i 
vattnet när du skall slå bollen får du, utan plikt, droppa 
den i bunkern, så nära som möjligt, där det är torrt (inte 
närmare hål) eller om det inte finns något torrt ställe, på 
en plats som ger största möjliga lättnad men inte närmare 
hål. Detta betyder i klartext att om bollen t.ex. ligger i 
vatten har du rätt att droppa i grundare vatten (kanske 2-5 
cm).
Dessutom, när det är störande inverkan av tillfälligt vatten 
i en bunker ges ytterligare en möjlighet. Du har rätt att 
droppa i flagglinjen bakom bunkern med ett slags plikt. 
Linjen skall gå genom bollens ursprungliga placering i 

bunkern. Du avgör själv vilket 
alternativ du tycker är bäst, men 
i bunkern är alltså utan plikt och 
bakom bunkern kostar det ett slag.
Följande scenario är alltså tänk-
bart.
Din boll sitter pluggad i främre 
bunkerkanten och du tror dig inte 
kunna slå upp bollen ur bunkern. 
Normalt hade du då kanske förkla-
rat bollen ospelbar och agerat en-
ligt A, eller C ovan, men tack vare 
att stans råkar bli i litet tillfälligt 
vatten på botten i bunkern, får du 
nu möjlighet att droppa i bunkern 
utan plikt och alldeles bakom med 
ett slags plikt.

Lite nyttigheter angående golfregler

Alternativ boll
Är du osäker på vad reglerna säger i en viss situation så 

kan du spela än andra boll med en alternativ lösning. Du 
måste i förväg tala om att du vill spela en alternativ boll. 
Du måste även säga vilken av bollarna du vill skall räknas 
om reglerna tillåter detta alternativ. Innan du lämnar in 
"scorekortet skall du tala om för tävlingsledningen att du 
spelat en alternativ boll.

Boll i vila rubbad
Om din boll är i spel och du orsakar att den rubbas får 

du ett pliktslag. Om en medtävlare råkar rubba din boll så 
pliktar han inte men i match får din motspelare ett plikt-
slag såvida han inte rubbar den när han hjälper dig leta.
Om bollen rubbas av något annat som inte tillhör din ut-

rustning får du inga pliktslag. I samtliga fall måste bollen 
återplaceras. Om bollen inte återplaceras så spelar du från 
fel plats och får två pliktslag.
Om det är du som rubbar bollen och inte återplacerar den 

får du 1+2 pliktslag, men lite rabatt eftersom det bedöms 
som ett fel och summan av 1+2 =2 pliktslag
Anm. Boll som rubbas av vind eller vatten skall spelas 

från sitt nya läge utan plikt
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