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Banägarens information
Hoppas ni har haft en bra golfsäsong hos 
oss på Sisjö Golfklubb. Nu närmar vi oss 
mörkare och kallare tider och då kanske 
inte golf är det första vi tänker på, men 
för er som håller igång året runt är nedan 
information viktig.
Banan och i synnerhet greenerna och fair-
way har kanske aldrig varit bättre och så 
välmående. Vår förhoppning är att vi har 
en bana som kommer övervintra bra och 
möjliggöra för ett riktigt bra 2014. Var 
så säkra att Per-Martin & Co har koll på 
läget.  Från administrationen är vi mycket 
nöjda med året som hittills varit. Vi kan se 
flera positiva trender som t.ex. att vi är fler 
ordinarie medlemmar än föregående år och 
samtidigt något färre greenfeemedlemmar. 
En annan värdemätare att vår golfklubb 
mår bra är att vi har upp emot 5 % mer spel 
på banan än föregående år och kanske det 
absolut roligaste är att vi har nästan 20 % 
bättre uppslutning på våra tävlingar (bäst 
utveckling i Sverige kanske?). 
Vi har många att ge en klapp på axeln för 
att säsongen varit så pass bra som den varit. 
Tack alla fast och ideellt arbetande som 
möjliggör allt detta.
LITE OM SENHÖSTEN & VINTERN
Från och med måndagen den 27 oktober 
gäller följande:
Banan
Bollränna istället för tidsbokning. För att 
få tillgång till banan krävs en kod. Denna 
kod får ni genom att ringa till receptionen 
på World of Golf, 709 79 80. Koden kom-
mer att ändras ett par gånger under vintern. 
Observera särskilt information i anslutning 
till första tee. Vi kommer t.ex. ha perioder av 
frost som gör att vi periodvis tvingas stänga 
banan för spel. Läs gärna sista stycket om 
Frosttider.

Greenfee
För alla Greenfeemedlemmar och gäster 
kommer det nu finnas möjlighet att betala 
greenfee vid entrédörren till receptionen.

Driving Range
För er som vill hålla igång svingen på Dri-
ving Range hänvisar vi till World of Golf. 
Kom ihåg att ni som medlemmar på Sisjö 
GK har 20 % rabatt på alla bollkort där.
Det är dock alltid tillåtet att på Sisjörangen 
värma upp med egna bollar innan en golf-
runda, men var försiktig när du hämtar dina 
bollar!  

Reception, café, shop
har öppet sista dagen den 27 oktober.
Fakturorna med årsavgiften för 2014 kom-
mer att skickas ut i december.
Om	ni	har	några	frågor	angående	
exempelvis	medlemskap	maila	till	
sisjo@worldofgolf.se

Putthuset
Är öppet med belysning. Värmarna går på 
gas och startas via mynt/polett-inkastet.

Golfakademin
Glöm inte bort att träning under vintern gör 
att man tidigare på året kommer igång med 
sin golf, en golfsäsong är ganska kort och 
genom att vinterträna får du tidigare bättre 
golfspel. 
Våra instruktörer jobbar på som vanligt. Alla 
lektioner och kurser kommer att hållas på 
World of Golf. 
Du kan lätt boka dem genom vår on-line-
bokning (via hemsidan) eller  ringa World 
of Golf . Tfn 709 79 80.

 Vår ambition är att öppna Driving Range, 
reception och café den 20 februari. Allt 
beroende på väder och vind.
Vi ses!
Vänliga hälsningar
Eva-Britt & Tereza
Sisjö Golf

Frosttider
Vid fint och klart väder kan temperaturen 
sjunka och risk för frost finns på morgo-
nen. En bra regel är att alltid kolla tempe-
raturmätaren hemma innan man åker till 
klubben. Är det mindre än +3 grader är 
det frostrisk. Vid frost är det ju som alla 
vet absolut förbjudet att beträda green-
erna. Det betyder också att banpersonalen 
inte kan klippa. Anledningen till att man 
inte skall gå eller köra på gräs vid frost är 
att vattenpartiklar fryser till is i plantan. 
Går man sedan på gräset så skär de vassa 
ispartiklarna hål på cellväggarna i gräset. 
Denna skada blir sedan en inkörsport för 
olika skadesvampar och annat som gör att 
gräset får svårare att övervintra.  Bilför-
bud gäller av säkerhetsskäl för golfarna 
samt med hänsyn till golfbanan. Pegga 
gärna upp på de fairwaymattor som finns 
att ta med sig. Tack för visad förståelse!

Minnesord
Roland	Jonsson
Det är alltid saknad när en god vän går bort. Ännu mer känns det 
när en så´n härlig kille som Roland lämnar oss. Han var alltid så 
repliksnabb när tillfället dök upp. Det finns en uppsjö av hans 
repliker som jag kan roa andra med. Han var även med i vår 
bridgeklubb där han var en glädjespridare. Man kan lugnt säga 
att han var populär var han än kom någonstans. Både golf- och 
bridgeklubben kommer att ha honom i gott minne. 
Vännen Lennart Andrén 

Vi vill även hedra våra trogna deltagare i Trygga Rundan, 
Bengt Wikman och Eddy Schönemann, som tyvärr ej 
längre finns bland oss. 
Vännerna i Trygga Rundan 
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Ordföranden har ordet
Höstdagjämning. Tid att se i 

backspegeln. Hur har denna sä-
song varit på vår golfklubb?
Strålande kort och gott.
Banan har under säsongen varit i 

mycket bra kondition tack vare ett 
gott arbete från vår greenkeeper 
och hans stab samt även pga. arbe-
te som utförts av vår bankommitté. 
Vi har under hösten även provat på 
att ha en kortare tee ”Orange Tee” 
för att underlätta spelet för den 
grupp av medlemmar som inte slår 
så långa utslag. En utvärdering 
av detta kommer att göras under 
vintern med berörda parter så att 
vi kan ta ställning till om denna 
tee skall permanentas till nästa 
säsong.
Vi är i skrivande stund över 1400 

medlemmar som under säsongen 
spelat mer än 12 000 bokade 
ronder, Klubben har arrangerat 93 

tävlingar under säsongen. Man kan 
alltså med gott samvete dra slut-
satsen att klubben har haft en hög 
aktivitetsnivå under 2013. 
STORT TACK TILL ALLA SOM 

MÖJLIGGJORT DETTA.
Höstmötet, som det finns kallelse 

till i detta nummer av Sisjöslaget, 
är uppstart inför säsongen 2014.
Klubbens ryggrad i form av kom-

mittéordförande väljs vid detta 
möte och jag hoppas att denna 
grupp av volontärer får den hjälp de 
behöver av medlemmar så att detta 
frivilligarbete inte blir för betung-
ande.
Nu är det en utmärkt tid att njuta 

av trevliga golfronder i hög höst-
luft ! 
Svinga lugnt in i år 2014
Er ordförande 
Bo Manelius

Sisjö Golfklubbs styrelse 2013

Bo Manelius ordförande, Ingemar Johansson vice ordförande, Anders Biveby ledamot, 
Ingalill Fagring sekr., Helena Sellstedt kassör, Marie-Louise Burlin suppl, Lennart Christiansson suppl.  

Medlemsmatrikel 2014
År 2014 kommer vår medlemsmatrikel att uppdateras. För att den skall bli 
så korrekt som möjligt ber vi våra medlemmar att se i upplaga 2012 att de-
ras uppgifter är de rätta. Det kommer enbart att tryckas ett (1) telefonnum-
mer på varje medlem varför vi vill ha reda på vilket som är mest lämpligt.
Medlemsmatriklar finns i receptionen i klubbhuset. Uppgifter som skall 
ändras skickar ni till IT-ansvarig bosse@lindvall.nu Tel. 070-899 65 68.
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Sisjö	Golfklubb
Extra	årsmöte	–	Höstmöte

Torsdagen 14 november 2013 kl 18.30 
på World of Golf 

(Klubbvägen, Västra Frölunda)

Preliminär	föredragningslista

1.   Mötets öppnande
2.   Fastställande av röstlängd för mötet
3.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
4.   Fastställande av föredragningslista
5.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
6.   Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
7.   Styrelsens preliminära resultatrapport för 2013
8.   Fastställande av medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret
9.   Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11. Av valberedningen  föreslagna och styrelsen tillsatta kommittéordföranden
12. Övriga frågor
13. Årets klubbmästare och vinnare av säsongsmatchen får motta sina utmärkelser
14. Mötets avslutande.

Välkomna!
(Från klockan 18.00 serveras kaffe och smörgås)

Styrelsen
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Gökottegolf 2013
Den sena våren hade omsider torkat upp 

banan till början av maj. Ombytligt väder 
tillförde regn lagom till gökottegolfen 
Kristi Him som mulet uppenbarade sig 
med milda vindar och kvarhållen varm-
luft från söder. Bara 7 par ställde upp, 
bejakande greensomespel i ottan, 9 hål 
och den rituella starttiden 06.00, shotgun.
Det blev en regnfri vandring, riktigt 

skönt på morgonen.
Vi blev klara att fika bortåt halvnio, när-

mast överraskade av att banan inte hade 
så många sjöar. Dock var nyfikenheten 
stor särskilt  på resultatstoppen, som pre-
senterades på en av signaturmelodierna 
för denna tävling med en prisvisa:
Mel: (Alptoppens ros)
Väl alla nu frågar sej: Hur har det gått!?
Å rondresultatet i näven jag fått.
Me' nöje å glädje ja' ropar nu uuuut:
Carl Ingmar å Kent! Jo! Dom segra 

till slut!
Jode-la-idej, Jode-la-idej, Jode-la-idej, 

KO - KOO!
Som tvåa kom Anders å Rolf!  Hip! 

Hurraaa!
Å trea blev Susan å Eva! Va' braaaa!
Men alla fick gökottemorrron i daaaaa'!
De´ priset vi delar! Å sjunger! Är glá:
Jode-la-idej, Jode-la-idej, Jode-la-idej, 

KO - KOO!

Emellertid syntes inte toppens dramatik i 
de slingorna.
Precisering följde:
Snygga siffror på 9 hål denna dag.
Nästa	år	firar	SGK:s	gökottegolf	20	år.	
Det vore kul att i traditionens namn få ett 
upplägg som attraherar riktigt många till 
parspel early in the morining (en gång om 
året …). Ottetid på den banan, särskilt i 
godväder, är en upplevelse.
När solen står upp över Mölndalsbergen. 

Söderleden är tyst.
Fåglarna sjunger och göken gal, kontrakts-

enligt.
Vi ses då!  KEW

1. Carl Ingemar Johansson/
    Kent Olausson 29,8 
2  Rollf Glennvall/Anders Biveby 29,8
   - spelhcp avgjorde
3  Susan Lindblad/Eva Gribing 36,0

Närmast hål på 9:an var 
Carl Ingemar Johansson

En	mångsidig	
jubilar.

Under året, närmare 
bestämt den 7 juli, 
fyllde vår tidigare 
ordföranden Holger 
Petersson 90 år.
När man uppnått en 

sådan aktningsvärd 
ålder har man med stor 

sannolikhet fyllt sin ”påse”, som pastor 
Jansson, alias Hasse Alfredsson, liknade 
livet vid, med en hel del.

En senare del av fyllningen har utgjorts 
av livet vid Sisjö Golfklubb och det blev i 
detta sammanhang som jag 1991 träffade 
och sedan dess haft glädjen att samarbeta 
med Holger.

Med entusiasm, idérikedom och kun-
nande blev Holger tidigt involverad i 
klubbens uppbyggnad. Det första upp-
draget som sekreterare följdes av enga-
gemang i olika kommittéer och under 
en åtta lång period var han klubbens 
ordförande. Parallellt med detta upp-
drag var han fortsatt också ordförande i 
Marknadskommittén samt chefredaktör 
för, och producerade vår klubbtidning, 
som då trycktes på vårt eget kansli under 
Holgers övervakning.

Som om detta inte var nog, utbildade sig 
Holger till distriktsdomare samtidigt med 
undertecknad. Med detta följde, förutom 
domaruppdrag vid tävlingar runt omkring 
i distriktet, att vi fick ansvar för att höja 
nivån på regelkunskapen hos våra klubb-
medlemmar. Med regelkursen ”FORE” 
som initierades av Holger, har under en 
lång följd av år många medlemmar fått 
lära sig att ett basiskt regelkunnande kan 
vara till stor nytta och glädje.

Under Holgers tid i klubben har vi firat 
såväl 10års- som 20årsjubileum och det 
är inte många arrangemang som undgått 
hans närvaro. Alltid intresserad och öppen 
för förbättringar har hans engagemang 
haft en stor betydelse för klubben och dess 
utveckling.   

Holger är i högsta grad ”still going 
strong” och ses på banan flera gånger i 
veckan. Kraven på sig själv som golfare 
har han kanske lättat på litet, men fortfa-
rande hör man honom tycka att det borde 
gå att slå drivern några meter längre.

Svinga lugnt!
Vännen Roland

Kick-off 2013

Styrelseledamöter och kommittémed-
lemmar reste den 20-21 april iväg till 
Falkenberg för att planera arbetet för 
den kommande golfsäsongen. 
På lördagen hade vi konferens och 

gick bland annat igenom klubbens 
ekonomi, som såg bra ut. Klubbens nya 
kassör, Helena Sellstedt, presenterade 
sig. Kommittéerna berättade om sina 
planer för säsongen och vi diskute-
rade tävlingsprogram, golfveckan och 
Olympiagolfen. På kvällen åt vi en god 
middag tillsammans.

Konferensen avslutades i sedvanlig ord-
ning med en match mellan damerna och 
herrarna på söndagen. Den spelades på 
Falkenbergs GK. Vädret var gott och 
banan i bra skick trots att det var tidigt på 
säsongen och vintern varit lång. Det blev en 
mycket jämn match i år. Till sist fick lotten 
avgöra. Den utföll till herrarnas fördel och 
de fick därmed behålla vandringspokalen 
ännu ett år.
Ingalill Fagring (sekreterare)

Deltagarna redo för kvällens festligheter
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Seniorverksamheten

Silverbollen
 I Silverbollens våromgång den 16 maj tog 
Gunnar Wieslander hem segern och  vid 
höstomgången den 19 september  blev Hans 
E. Berg segerherre

Vinterputtligan
Vinterputtligan hösten 2012/våren 

2013 tog Morgan Nilsson hem med 
utmärkta 92 poäng efter en jämn kamp 
med Kurt Larsson, 89 poäng. På tredje 
plats kom Egon Dahl med 77 poäng.
Inför höstens start av vinterputtningen 

har ny tävlingsledare efter Lennart 
Christiansson utsetts, nämligen Egon 
Dahl. Lycka till! Vi tackar Lennart för 
ett mångårigt fint ledarskap. 

Seriespel
Under året har seniorerna deltaget i 
GGF:s seriespel i kategorierna H45, 
H55, H65 och H75.
Ett lag i H55+ klubbar emellan har 
också representerat Sisjö GK.
Vårt starka H75 lag spelade till sig en 
utmärkt 2:a plats i div. 2 och avancerar 
därmed
till div. 1 nästkommande säsong. 
Grattis!
Övriga lag i seriespelet kommer säkert 
att bli mer framgångsrika till nästa års 
spel.
Göran Carlunger/ordf.seniorkommittén

Resor 
Ett antal seniorer intog i maj Haverdals fina 
golfbana. En slagspelstävling genomfördes.
Den vanns denna regntunga dag av Anders 
Biveby.

Specialtävlingar
2013 års upplaga av ”Guldtuppen	” 
den 4 april vanns av Kurt Lövgren 

”Trygga rundan” pågår 
när detta skrivs och av-
slutas först vid oktober 
månads utgång.
För närvarande leder 
Lennart Christiansson, 
tätt följd av Rahlf Grön-
lund och Gunnar Wies-
lander.
Inför säsongen 2013-års 

”Trygga rundan” har seniorerna haft möjlig-
heten att välja att antingen spela18 eller 9 hål, 
vilket har fungerat tämligen väl.  

På grund av för få anmälda damer 
spelades Säsongsmatchen i en mix-
ad klass. Gunnar Wieslander fick 
sin första inteckning på vandrings-
pokalen genom att i finalen med 
Egon Dahl som motspelare vinna 
med 5/4. Vi gratulerar!
Roland Ekman, tävlingsledare

Säsongsmatchen 
2013

Den uppmärksamme läsaren av 
Sisjöslaget upptäcker naturligtvis att 
nedanstående artikel har förekommit i 
ett tidigare nummer. Jag har valt att göra 
en upprepning för att ge vår syn på hur 
tidningen är tänkt att se ut.

Redaktionens målsättning är att göra 
en bra och läsvärd tidning. Men det 
klarar vi inte utan styrelsens och öv-
riga funktionärers hjälp. På vår önske-
lista står att varje kommitté på ett så 
lättsamt och trevligt sätt som möjligt 
redogör för sin verksamhet under året. 
Vi vill inte ha informationen som en 
kortfattad verksamhetsberättelse. Den 
ska lämnas till styrelsen inför ordina-
rie årsmöte i mars. Försök istället att 
berätta om viktiga, gärna roliga eller 
intressanta händelser i samband med 
olika tävlingar och utflykter under 
året. Om ni har synpunkter eller öns-
kemål om verksamheten i klubben så 
berätta gärna det. Och ta så mycket 
bilder ni kan. Om ni inte har någon 
egen kamera så be om hjälp med foto-
grafering. 
Vi vet att ni gör så gott ni kan men i 

vår ambition att göra tidningen ännu 
mera läsvärd måste vi få ha önskemål. 
Eftersom redaktionen har en dead-line 
för inlämning av tidningen till tryck, 
så ber vi er också respektera att lämna 
era bidrag i god tid. Det är först när vi 
fått in alla bidrag som vi kan göra den 
sista redigeringen och lay-outen.
Vi måste också förbehålla oss rätten 

att göra smärre redigeringar av era 
texter.
Välkomna med era bidrag! Vi lovar 

att göra en så bra tidning som möjligt.
I redaktionen
Lennart Andrén  

Redaktörens spalt

1.  Morgan Nilsson 91 slag
2.  Gunnar Wieslander 93 slag
3.  Rahlf Grönlund 94 slag

Den 3 oktober spelades för 3:e året av Bo 
Petterssons vandringspris. Tävlingen gick i 
strålande sol med 22 deltagande.
Reultatet blev väl inte direkt överaskande. 

Duktiga killar alla tre.

Bo Petterssons
vandringspris

Göteborgs Golfförbunds distriktsmästerskap på Sisjö GK

Tisdagen den 3 september hade Sisjö GK fått uppdraget att arrangera Göte-
borgs Golfförbunds distriktsmästerskap för seniorer i klasserna H65 och H75. 
Tävlingen spelades som slagtävling från röd tee. Tävlingen spelades i vack-
ert väder och på en golfbana i mycket fint skick. Tävlingsledare var Anders 
Biveby och Göran Carlunger.

Segrare i klass H65 Dennis Pettersson Öijared GK

Segrare i klass H75 Svante Bursie Göteborgs GK  

Segrare i klass H65 Segrare i klass H75
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Damverksamheten

Vi startade som vanligt damsäsongen 
med Våryran, då vi spelade ”norsk 
poängbogey”. Det innebär att man får 
kasta bollen en gång per hål, som inte 
räknas som slag. Vi var 16 deltagare i år. 
Vinnare – Anita Jansson, som fick ihop 
hela 48 poäng.

Damkommittén stod för arrangemanget 
runt tävlingen 
Får jag lov, som gick av stapeln 

söndagen den 30 juni (inledningen 
på Golfveckan).  Tävlingsformen var 
mixed greensome. Segrare – Helena 
Sellstedt och Bo Stenberg, 38 poäng

Förutom dessa tävlingar har vi på tis-
dagskvällar spelat 14 tävlingar över 9 
hål. En tävling var vi tvungna att ställa 
in på grund av åska. 
Total segrare både under våren och 

hösten blev Anita Jansson

  
Vi har märkt en viss ökning i år vad gäller 

deltagarantalet på våra damtävlingar. Många 
nya medlemmar har också dykt upp  vilket är 
väldigt kul. Hoppas att den trenden fortsätter 
nästa år.
Det är väldigt bra att spela våra tisdagstäv-

lingar, om man vill lära känna andra damer 
i klubben, speciellt om man är ny medlem. 
Vi startar ju dessutom så pass sent så att de 
flesta hinner efter arbetets slut.

Seriespel
Damerna har deltagit i två olika seriespel. 

Damer 50+  samt ”Younggirls” – 22-49 
åringar.
D 50+ kom tvåa i sitt gruppspel och spe-

lade final på Lerjedalen. Där kom vi fyra, ett 
futtigt slag från 3:e platsen och  5 slag från 
2:a platsen. Vann gjorde Lysegårdens damer 
ganska överlägset. ”Younggirls” laget kom 
3:a i år och Öijared vann totalt.

Vår årliga weekendresa gick i år till Äpplegår-
dens GK utanför Båstad. Vi var 10 st damer 
som bilade dit. Vi spelade bägge dagarna på 
Äpplegården, varav en dag i regn. Resultaten 
var inte speciellt lysande,vilket man kan för-
stå med dessa sluttande faiways och hemskt 
ondulerade greener. Vi hade trevligt ändå 
och festade till det på kvällen med god mat 
och dryck
Vi avslutade säsongen med het middag på Res-
taurang Chilli. Då hade vi också prisutdelning 
för tisdagstävlingarna vi haft under hösten.
Vi ses till våren.

Resor

Marita Andersson
/ordf. damkommittén/ 

Tisdagsvinnarna ( höstens 1:a 2:a och 3:a)

En	fjäder	i	hatten	för	Sisjö	Golfklubb
För några år sedan drabbades Björn Sjö-

berg av en stroke som ledde till att han inte 
längre kunde spela på bana längre. Han 
ville ändå få utöva sin älskade sport och 
ringde runt till olika klubbar i Göteborg 
med omnejd och frågade om han kunde 
starta en grupp med strokedrabbade som 
skulle träna puttning. Samtliga tillfrågade 
klubbar avböjde tills han lyfte luren och 
ringde Sisjö Golfklubb. Jodå, ni är hjärtligt 
välkomna och sedan några år tillbaka är 
Strokeputtarna ett stadigt återkommande 
gäng som tränar och tävlar på tisdagar 
mellan klockan tio och tolv. De spelar 
arton hål på övningsgreenen och avslutar 
med en fika i klubbhuset.
Puttningen är en mycket bra rehabilite-

ringsform efter att sjukvården har gjort 
sitt både för att samordna den sjuka med 
den friska armen och träna upp balans och 
koncentration. Flertalet har kunnat lämna 
såväl rullstol som rollator och kryckan har 
ersatts med en putter.
Den 10 september i år var det tävling 

mellan Skaraborg, Fyrbodal och Göteborg med 
många glada tillrop och skratt. Tyvärr vet inte 
skribenten vem som vann.
I Strokeputtarnas inbjudan står det. Du är mer 

än välkommen, även din käpp och rollator. 
Detta för att överbrygga tanken ”nämen inte 
kan väl jag…”
Eftersom Sisjö Golfklubb har en puttinggreen 

inomhus kan verksamheten fortlöpa även un-
der bistra höst- och vinterdagar och därmed 
locka till aktivitet och gemenskap när kung 
Bore härjar som värst.
Som medlem i Sisjö Golfklubb är jag både 

stolt och glad över att Strokeputtarna hittade en 
klubb att känna sig hemma och välkomna på.
Marie-Louise Burlin

Strokegruppen   

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Birdie Bridge

Minnesbitar	2013	av	Karl-Erik	Westlund
April: Kall vår, kall, hård bana. Långrull. Vintergreener.
Torsdagsgolf 130401
(Mel: Helgdagskväll i timmerkojan)
De´ va´ nollgradigt, kallvind å mulet vä´r
Över banan vår, torrgul och hård.
Trots en sol som har verkat i veckor här
Men i tjälens, å nattkylans vård
Å så plötsligt far snöflingor runt i en dans!
I små virvlar! Men i ett ´farväl´
För ett ögonblick-senare alls-inte de-fanns
När en gradstegring tog dem ihjäl.
 Skål för den perioden!

Maj månad  (Mel: Flickan hon går i ringen)
Å först fram-i-månad-maj gick ju tjälen där bort!
Vi skådade nya sjödistrikt, men-bara-helt-kort!
De´ rättade till sej, å banan mer grööön!
Å bollrullen fortgick! Den känslan va´ skööön!  SKÅL!

Längre fram (Mel. Sov du lilla videung)
Sen tog supersommarn vid! Vecka efter vecka!
Banan torr! Nytt liv i gräs! Rörhönan den häcka!
Festlig blev golfveckan vår. (Nestorn fyllde 90 år..)
Julisolen gassa´ Snacka om de´ passa´ 
 Lyckad period va´!?  Skål för den!

(Mel: Flickan hon går i ringen)
Därefter-de´-flutit-på, lite´ växlande dock
Emellanåt funnits regnmoln, å nåra i flock.
Men banan har klarat ett störtregn, eller tvååå?!
I år kan´te vi klaga! De´ skålar vi på!!!

I augusti gjorde klubbens bridgegäng sin traditionella resa. 
I år reste vi till Orust. Vi spelade bridge på Hotell Sjögården. 
Åt en härlig måltid och hade kul tillsammans. Vår mästare på 
”spersar” (spontana versar), Karl-Erik Westlund hade plitat 
ihop nedanstående rader som stämdes upp i matsalen.
Dagen efter spelade vi golf på Orust GK. En vacker bana och 

solen sken på oss.

Introcup 5 maj 2013

1. Jan Lindberg  21,0 p 
2  Sirpa Larsson 18,0 p
3  Emma Gao 17,0 p

Den 5 maj samlades nya medlemmar för att få information om Sisjö 
GK. Klubbens ordförande och kommittéernas ordförande berättade 
om sin del i klubbens verksamhet. 
Därefter anordnades en tävling över nio hål. Där deltog 13 spelare.. 
I varje boll medverkade även etablerade medlemmar för att svara på 
eventuella följdfrågor. 
Efter tävlingen bjöd klubben på kaffe och fralla.
Ingrid Andrén (ordförande i medlemskommittén)

Golfens vett och etikett
Alla har vi varit nybörjare i golf. Då fick man lära sig 
hur man ska uppträda på banan och tips om vad man ska 
iaktta för att spelet ska gå snabbare. Tyvärr ser man ändå 
många syndare på banan. Här kommer några enkla regler 
som alla bör följa.
1.  Stå stilla och var tyst när någon ska slå ut, slå ett slag på banan eller putta.
2.  Stå eller gå aldrig i någon spelares puttlinje
3.  Laga nedslagsmärken på green
4.  När du passar flaggan se till att din skugga inte skymmer hålet och att du  
    lätt kan ta upp flaggan
5.  Borttagen flagga ska inte läggas i någon spelares puttlinje eller dess 
    förlängning
6.  Lägg tillbaka uppslagen torv
7.  Ropa Fooore! om det finns minsta risk att någon kan träffas av din boll.
8.  Kratta i bunkern när du slagit en boll därifrån och lägg tillbaka krattan
    i bunkern
9.  Dra aldrig din vagn på green
10. Dra fram din vagn mot nästa tee innan du börja putta
11. Släpp igenom snabbare parti
12. Om du avser att leta efter din boll ska du vinka fram väntande boll 
      först innan du börjar leta
13. Om din boll hamnat i vattenhinder och du inte omedelbart ser den 
     bör du först droppa en ny boll och spela innan du börjar leta efter din 
     boll i vattenhindret
14. Slå alltid en provisorisk boll om det finns risk att du inte hittar din första boll
15. Se till att du är beredd att spela när det är din tur
16. Vid nästa tee bör den som har honnören först slå ut och sedan göra 
      notering   i sitt scorekort
17. Innan ni slår ut på nästa tee bör du och din markör vara överens om 
      hur många slag man hade på det nyss spelade hålet.

   Holger Petersson

Kent Olausson blev först i år att 
göra en HIO. På den svåra 7:an 
skedde det den 5 maj 2013.
Nästa man blev Staffan Ceder-

qvist på hål 4 från svart tee den 29 maj 2013. Han har 
tidigare även gjort en Albatoss på 8:an.
Nästa man var en kvinna. Ritva Hottinen på hål 4 den 9 
juni 2013.
Grattis alla tre till prestationen.

HIO 
2013
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Lördag och söndag 10-11 augusti var det åter 
dags att tävla om klubbmästerskapet. Utöver 
KM Damer och KM Herrar anordnades klubb-
mästerskap för D60, H45, H55, H65. Herrar 
H75 hade spelats torsdagen före i samband 
med Trygga Rundan. Tyvärr saknades junior-
klasserna flickor och pojkar, vilket inte är så 
positivt. Totalt hade 34 st. medlemmar anmälts 
till KM. 26 av dessa fullgjorde tävlingen.
Tävlingsledare för årets klubbmästerskap var 

Anders Biveby, ordf. i tävlingskommittén, med 
Per Björnekull som assistent. Båda dagarna 
gynnades av bra väder. För att uppmuntra delta-
garna hade medlemskommittén traditionsenligt 
ordnat fika med en massa hembakade kakor 
på lördagen, vilket naturligtvis var mycket 
uppskattat
Klubbmästerskapet bör vara årets golfhändelse 

i klubben, men då fordras att många fler ställer 
upp i våra s.k. kategoriklasser. Kan vi hoppas 
på bättre anslutning nästa år?                                                      

De tre bästa i KM damer  blev:
Anita Jansson 164 slag
Martina Schedvin 190 slag
Lena Fagerström 194 slag

De tre bästa i KM herrar blev:
Per Björnekull 159 slag
Johan Orröd 162 slag
Peter Larsson 174 slag

Holger Petersson (ordf. Marknadskommittén)

KM-mästare 2013 KM-mästare 2013

 Klubbmästerskapet 2013

Årets klubbmästare har korats. Från vänster Gösta Thorstrand, Lisbeth Olin, Per Björnekull, Anita Jansson, Carl-Ingemar Johansson och Morgan Nilsson

2013	 års	 klubbmästare	 blev	 i	 olika	
kategorier:
Herrar Per Björnekull 159 slag
Damer  Anita Jansson 164 slag
Herrar 45 Per Björnekull 159 slag
Damer 60 Lisbeth Olin 201 slag
Herrar H55 Carl Ingemar Johansson 189 slag
Herrar 65 Morgan Nilsson 178 slag
Herrar H75 Gösta Thorstrand 186 slag

- 9 -



Golfveckan	2013

Stor uppslutning men tårtan ser ut att vara slut

Av årets tävlingar var Golfveckan mest 
välbesökt där närmare 200 deltog under 
de fem dagarna. Golfveckan gick liksom 
förra året i styrelsens och kommittéernas 
regi och arrangemang. Varje kommitté 
ansvarade för sin dag. Det  blandades med 
scramble, poängboogie och andra lite 
lekfulla tävlingar. Sista dagen gick den tra-
ditionella matchspelstävlingen, Ryder Cup, 
av stapeln under ledning av Marek Malek 
och Carl-Ingmar Johansson. Mer om detta 
här intill.  Veckan avslutades traditions-
enligt på fredagen med stort tårtkalas som 
medlemskommittén hade ordnat till allas 
förnöjelse. Dagen till ära hyllades också 
hedersmedlemmen Holger Pettersson som 
på fredagen fyllde 90 år och fick en egen 
liten tårta.

Martina Schedvin, glad tvåa

Vid årets ”Ryder Cup” gick finalen kuriöst 
nog tlll mor och son. Inte nog med detta. 
Det blev en väldigt spännande kamp. 
Avgörandet kom först när de hade spelat 
särspel två gånger på hål 9. Vinnaren blev 
då till slut sonen. På bilden överst t.h. ser 
vi vinnaren Emil Österberg flankerad av 
tävlingsledningen. Emil blev då årets golf-
veckas matchvinnare. Stort	Grattis!	
Jag tror att mamma Martina, trots förlus-

ten, är ganska stolt över sin son.

Trygga Rundan gratulerar

Vi har trevligt på grund av att det finns så många frivilliga krafter 
som hjäper till. Tack till alla dessa.

Det gäller att visa sin vackraste sida. Bo Manelius. Holger Pettersson, James RawsthorneMedlemskommittéen ser till att vi trivs och bakar vår tårta



Sisjöträffen	2013

Marknadskommitténs tävling 
Sisjöträffen spelades i år för åttonde 
gången  i strålande solsken, vilket 
naturligtvis  skapar förutsättningar för 
en fin stämning bland deltagarna under 
hela tävlingen. Poängbogey, shotgun-
start och separata klasser för damer och 
herrar är ett tävlingskoncept som nu 
är etablerat och tycks vara uppskattat 
av alla. 
Separata klasser ger också en rättvis 

fördelning mellan damer och herrar av de 
mycket fina priserna. 
 Klubben vill än en gång framföra ett stort 

tack till alla sponsorerna, som med sina 
fina priser gör tävlingen så uppskattad. 
Målsättningen att alla deltagare ska få pris 
uppnådde vi tack vare dessa även i år! Vid 
prisutdelningen, som förrättades av under-
tecknad, nämndes självklart alla sponsorer vid 
namn. 
Holger/ Marknadskommittén

Lisbeth Olin och Harry Noole lade beslag  
på andraplatserna, men båda hade                                   

segern inom räckhåll

Damklassen vanns än en gång av Anita Jansson, 
som fick motta en hotellvoucher från Scandic 

Hotell, Mölndal och en vacker blomsterkorg från 
Blomsterlandet.

Herrklassen vanns av Jue Wang, 
som fick samma priser som Anita.

Tack vare våra sponsorers frikostighet kunde Holger åter visa upp ett mycket fint prisbord

Ett stort tack till alla generösa tävlingssponsorer!                                                                          
Askims Rostfria, Balders Fastighetsbolag, Blomsterlandet, 

Hantverket Frisör &Shop, Hills Golfklubb, 
Kaffekompaniet, Konrev Konsultation & Revision, 

Lennart Lindholm Slipteknik,  Ljusab, Mc Donald Mölndal,  
Rasta, ScandicHotell Mölndal, Svetsteknik, World of Golf



Bankommittén
I vintras gjordes stora arbeten på banan 

då nya dräneringar och brunnar grävdes 
och gamla igenslammade dräneringsrör 
byttes. Våren inleddes med frystorka 
som inte bara drabbade landets golfbanor 
utan även skog och trädgårdar. Vattnet i 
växtligheten avdunstar i solskenet men 
ersätts inte från marken p.g.a. frusna 
rötter.  I kombination med blåst blev det 
riktigt torrt och gräset knastrade under 
golfskorna när vi gick på banan.
I början av april arrangerades en städdag 

då det blev deltagarrekord jämfört med 
tidigare år.
Gångvägarna bättrades på med asfalts-

grus, staketet på parkeringen målades 
och det krattades och snyggades till ute 
på banan.
Greenerna tog sig så småningom men 

det torra vädret gjorde att det tog ett tag 
innan hålpiporna från tidigare luftning 
växte ihop. Även om det blir svårputtat 
under en tid är luftning med hålpipning ett 
nödvändigt ont som vi måste stå ut med 
om greenerna ska må bra, och egentligen 
skulle banarbetarna vilja lufta dem oftare 
än vad som görs. Tyvärr fick en greenklip-
pare ett läckage av olja på 8:ans green. De 
skadorna ska åtgärdas med torvning av 
färdigt greengräs under hösten.
Sommaren har varit ovanligt torr och 

förutom en del åskskurar på försommaren 
har det varit mestadels uppehållsväder.  
Banarbetarna har fått en ny klippare som 
har gjort fairway tät, jämn och kortklippt. 
Även ruffen har hållits relativt kortklippt.
Tee’erna har inte hållit samma fina stan-

dard som fairway och greener. Det finns 
flera anledningar till att de är så slitna: Det 
blir naturligt dubbelt så mycket slitage på 
en 9-hålsbana jämfört med en 18-håls-
bana. Flera utslagsplatser (tee´s) främst 
de för damer, saknar bevattning. Utslags-
platserna är relativt små vilket inte gör 
det möjligt att variera tee-markeringarnas 
position så mycket som skulle behövas 
för att ge gräset chans att återhämta sig. 
Banarbetarna försöker att laga och dressa 
dessa en gång i veckan. 
Nu närmar sig hösten och vintern. Res-

pektera det som gäller när vinter-tee och 
vinter-greener placeras ut.    
Anita Jansson (ordför. i Bankommittéen)

  

Under 2013 genomfördes 18 tävlingar 
i klubbens regi med glädjande nog ett 
ökat deltagarantal. Mest välbesökt var 
Golfveckan där närmare 200 deltog un-
der de fem dagarna och traditionsenligt 
avslutades veckan med stort tårtkalas 
som medlemskommittén ordnade till 
allas förnöjelse.
Golfåret startade med Sisjöspexet 

där K-E Westlund vann ”närmast hål” 
på två slag. Priset var en liten tomt i 
Hongkong som han blev mycket glad 
över. Han blev så glad att han skrev en 
dikt om detta. (se denna här intill) 
Traditionsenligt gav sig damerna ut i 

den traditionella ”Våryran”.
Upptakten skedde den 1 maj och var 

också starten på Olympiagolfen. En ny 
tävling som lockat 25 medlemmar att 
delta. Här finns chansen att vinna en 
resa till Olympiaden i Rio 2016.
Andra tävlingar som hade många delta-

gare var ”Sisjöträffen” med 54 deltaga-
re och ”Höstslaget” med 63 deltagare
Vi avslutade säsongen med 

”Skaldjursfrossan”.
Årets Klubbmästerskap genomfördes 

11-12 augusti där Anita Jansson blev 
mästare för damer för 10:e gången!! 
och Per Björnekull blev mästare 
för Herrar och H45. Carl Ingemar 
Johansson blev mästare för H55 ytterli-

gare en gång innan han blir H65.
Ralph Grönlund blev mästare för H65 igen 

trots att han kan spela i H75-klassen.
Lisbeth Olin blev mästare i D60 och Gösta 

Thorstrand för H75 efter en stark ronda.
 Klubben deltog också i seriespel för Damer 

22-49 och D50+ hcp och för herrar i H45, 
H55, H65 och H75 samt H55+ hcp med va-
rierande framgångar.
 Det genomfördes också regelbundna täv-

lingar varje vecka med Mixen på måndagar 
samt Dam och Herrgolf på tisdag och onsdag.
Trygga Rundan för herrar över 55 år på tors-

dagar är mycket välbesökt och Senior Damer 
spelar på fredagar.
Det finns många tillfällen för alla att spela en 

runda i goda vänners lag.
26 maj fick klubben äran att arrangera Lexus 

Junior Tour med 30 deltagare samt Göteborg 
Golf Cup, en lagtävling med samma upplägg 
som Gothia Cup och vi hade 20 deltagande 
3-mannalag med både flickor och pojkar.
Juniorverksamheten har startat med kurser 

och träning ledda av Rolf Lossius och Micke 
Jäder vilket är bra för återväxten i klubben.
 Vidare har det spelas Distriktsmästerskap 

för Herrar H65 och H75 med flera deltagare 
från klubben. Gösta Thorstrand blev tvåa i 
H75
Anders Biveby (Tävlingskommittén)

 
Mel: På Arendorffs tid
Fastän ännu novis
-ja som bliven Markis-
har jag upptänts av erhållen mark!
Den är inte så stor
men ja' hoppas å tror
att den duger till mer än en- ~ park!
Man kan bygga på höjden, som andra!
Eller låta ens drömmar få vandra!!
En så'n markbit, min vän,
har, bestämt, jag på känn
-de' e' allt något särskilt me'de'

K-E Westlund, nybliven Markis i Hongkong
vinnare av närmast flagg och tomt i Hong-
kong

Herrkommittén

Klubben har deltagit i GGFs seriespel 
för herrar 45 med lite knackigt spel 
men  324 hål senare så lyckades vi med 
två slag ligga kvar i samma serie, div 3. 
Så tajt är det!  
Intresserad av att spela i H45-laget? 

Kontakta undertecknad. 
Herrkommittén arrangerade även ons-

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

former från alla tillgängliga tee med 
fullt eller reducerat golfset. Fantastisk 

uppslutning i år med många nya och gamla 
deltagare. I genomsnitt har vi varit 20 st. och 
vi har i år testat en våravslutning på 18 hål 
vid midsommartid, vilket fungerade bra efter 
en inställd final p.g.a. skyfall. 
Alfonspokalen (fem bästa poängbogey-

rundorna på vår & höst) erövrades av Per 
Björnekull efter en spännande final på 
Forsgården golfklubb. Jan Bäckberg blev sla-
gen fast han fick samma poäng som vinnaren 
då vi avgör vinst med bättre handicap. Otur 
Janne men nya tag nästa år! 
Fler resultat finns på hemsidan 
www.sisjogolf.se/ under Klubben/herrkom-

mittén
Marek Malek (ordf. Herrkommittén)

Årets segrare med Alfonspokalen

Årets	resultat	blev:
1)  Per Björnekull 182 p
2) Jan Bäckberg 182 p
3) Peter Larsson 171 p

Vårsäsongen
1) Jan Bäckberg 92 p
2) Per Björnekull 90 p
3) Johan Orröd 80 p

Höstsäsongen
1) Jue Wang 97 p
2) Per Björnekull 92 p
3) Peter Larsson 92 p

Tävl.kommittén
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Ett	varmt	tack	till	alla	våra	klubb-	och	
tävlingssponsorer	samt	annonsörer	

för	er	medverkan	under	2013
Sisjö	Golfklubb

Oh en sån buffé! Och aptiten var det inget fel på!

Daniel Carlsson & Per-Axel Andrén höll i trådarna

Ted Olsson har varit behjälplig med foton

HSFF:s	”Sisjöslaget”	2013
I år  hade vi verkligen tumme med 

vädergudarna. Sisjöslaget 2013 kunde 
genomföras i ett underbart sommar-
väder och på en fantastisk fin golf-
bana. Tävlingen genomfördes med 
det koncept som nu är väletablerat, 
d.v.s. 9-håls scramble, poängbogey, 
med shotgun-start för 3-mannalag. 16 
lag hade anmälts, varav två lag från 
Sisjö GK. Anders Biveby, Roland 
Ekman och Marie-Louise Burlin i lag 
1 samt Lennart Christiansson, Göran 
Carlunger & Holger Petersson i lag 2.

Innan tävligen startade samlades alla 
deltagare för att avnjuta Restaurang 
Aquarelles utsökta lunchbuffé. Det 
serverades grillade rätter av olika slag, 
sallader och som avslutning kaffe med 
kaka. En underbar doft från grillen 
satte fart på smaklökarna.

Kl. 13.00 gick startskottet för täv-
lingen. Alla deltagare var taggade 

till tusen för att vinna tävlingen, 
men konkurrensen var hård, så det 
gällde att sätta birdieputtarna om 
laget skulle vinna.

Efter drygt fyra timmars spännan-
de kamp på banan, var det dags för 
Roland Ekman från Sisjö GK och 
Daniel Carlsson HSFF att redovisa 
det med stor spänning emotsedda 
resultatet. Daniel kunde nu på sitt 
lättsamma och trevliga sätt förrätta 
prisutdelning från ett överfullt 
prisbord. Priser från deltagande 
företag.

Sisjö GK och World of Golf upp-
skattar att få vara med att arrangera 
HSFFs företagstävling för ”sving-
ande företag” inom Högsbo-Sisjö-
regionen. Vi hoppas att få vara med 
även i framtiden.
Holger Petersson

Tävlingsresultat:
1. Team Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
2. Team Annonsbolaget
3. Team Alaska Fastigheter AB
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Skaldjursfrossan
 

De	tio	bästa:
1.  Jue Wang (Myra GK) 73 slag
2. Harry Nole 74 slag
3. Stefan Dellbratt 75 slag  
4. Xiaoye Li 75 slag
5. Marie Andersson 76  slag
6. Roger Bekkhus 76  slag
7. Marita Leijon 76 slag
8. Niklas Andersen 77 slag
9. Marcus Meyer (Lysegårdens GK) 78 slag
10. Jan Bäckberg 78 slag

Den 5 oktober avslutades tävlingssä-
songen med Skaldjursfrossan. 30 spelare 
ställde upp i den, som det blev, blöta 
tillställning där Jue Wang segrade med 
73 slag. Han fick en fin hummer och 
ett presentkort som pris. Ytterligare nio 
priser delades ut och dessutom fick fem 
spelare pris för birdies.

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

Höstslaget (scramble)

21 tremannalag ställde upp i årets scramble den 14 september. Där alla trivdes men några 
lyckades bättre än andra. De tre bästa lagen ser vi här.

Henrik Thomsen, Maria Andersson, Jan Bäckberg.

Tomas Broberg, Anders Engvall, 
Joakim Theodorsson 

i reglementsenlig klädsel.

Jan Sjödin, Peter Larsson, Niklas Andersen
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• 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

Ekonomivägen 1
Tel 031-720 86 20

För	mer	information
www.blomsterlandet.se

Sisjön
	 Störst sortiment
	 Prisvärd kvalitet
	 Direkt från odlaren
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- din samarbetspartner
Skalldalsvägen 18

436 52 Hovås
Tel 031-68 00 80

Fax 031 - 68 35 88





Vi stödjer 
Sisjö 

Golfklubb.

Frölunda & Mölndal
McDrive

Frisör & Shop

Tina - Helen - Khin 
 Ullis - Cathrine  

Sanna - Madeleine 
önskar alla

VÄLKOMNA!

Tidsbeställning:

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

HANTVERKET

 Gulinshuset
www.hantverket.com

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

www.skogtradgard.se
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Årets trevligaste erbjudanden för senior- 
och damkommittén, kamratgänget eller 
någon annan sammanslutning av golfare.

Ni spelar 18 hål på Äppelgårdens 
roliga, utmanande, kuperade, flacka, 
spännande och vackra golfbana som 
är i jättefin kondition med snabba 
ondulerade greener och fina fairways. 
Det bjuds självklart på kaffe & macka 
när ni kommer! Efter golfen äter ni vår 
hemlagade lunch.

Sedan avslutas naturligtvis dagen med 
kaffe & punschmarinerad äppelkaka från 
Äppelgården som är känd för sitt goda kök!

                                        
         Båstad

Golfklubben med trivsel & gemyt i en unik miljö    0431-223 30    www.appelgarden.se

                         Äppelgårdens GK

                        VARMT VÄLKOMNA!
Kontakta Sten eller Malin för bokning och info på tel: 

0431-223 30 eller mail: infogk@appelgarden.se

DAGSUTFLYKT

395:-

Två
erbjudanden

du bara inte

kan missa!!!

Golfspel på Äppelgårdens spännande 18 
håls golfbana med övernattning vid 18:e 
hålets green. 

Upplev den hänförande utsikten, njut av 
hemlagad mat med bra service och en 
stämning i trivsel & gemyt.

Ni bor i våra nya trivsamma dubbelrum, 
med tv, dusch och toalett på rummet. 
Frukost ingår i vistelsen.

Vi garanterar att er vistelse kommer 
att bli en härlig upplevelse då miljön är 
oslagbar i detta mysiga boende mitt i en 
fruktträdgård med golfbana.

GOLFWEEKEND

695:-
från
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SISJÖ GOLFKLUBB
S. Långebergsgatan 26 A

 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA


