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Sisjö Golfklubbs styrelse 

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

Under hösten 2013 togs beslut att köpa in en hjärtstartare. I maj 
gick klubben tillsammans med World of Golf igenom vilken typ 
av apparat som skulle användas och därefter gjordes beställ-
ningen.
Sisjö Golfklubb och World of Golf delade på kostnaderna.
I samarbete med SISU och Röda korset anordnades HLR-kurser 

i ”puttingtältet” under två lördagar i maj.
Både klubbmedlemmar och personal från World of Golf gick på 

kurserna.
Hjärtstartaren hänger innanför expeditionen för att vara åtkomlig 

dygnet runt.

Hjärt och Lungräddning

Ordföranden har ordet
Bästa medlem. En bra golfsäsong går 

mot sitt slut. 
Några går i vintervila och gömmer 

klubborna i en vrå, andra gör som flytt-
fåglar, tar sig till varmare breddgrader 
och fortsätter spela golf och några 
ihärdiga forsätter med vinter golf.
Det är en mycket trevlig upplevelse 

att i goda vänners lag ta en promenad 
på en golfbana med en järnsjua och 
en boll som enda utrustning en klar 
vinterdag med ”högluft”. 
Den gånga säsongen har varit bra på 

Sisjö Golfklubb och medlemsantalet är 
högre än på många år. Golf Sverige har 
också sett en trendförändring där totala 
antalet medlemmar har ökat för första 
gången på många år. 
Vår klubb blev under året rankad 

som nummer sex i Sverige när det 
gäller jämställdhet ur genusperspektiv 
vilket också återspeglar sig i sam-
mansättningen av styrelsen och andra 
volontära krafter.
Återväxten bland junior har varit 

god den gånga säsongen mycket tack 
vare engagemang från både frivilliga och 
professionella golfare. 
Golf är en billig sport att utöva för 

ungdomar i jämförelse med många andra 
idrotter. Den senaste undersökningen från 
RF toppar Ishockey med 10 740 kr/år, 
Golf kommer på 9:e plats av 10 med en 
årskostand på 3 500 kr/år, vilket mycket 
väl ligger i linje med uppfattningen som 
klubben har när det gäller juniorverksam-
heten. Dessutom bör vi ta i beaktande 
att vi utövar vår sport på en bana som är 
självfinansierad av oss som medlemmar, 
medan ishockey, fotboll och likande spor-
ter utövas på av samhället finansierade 
anläggningar. 
Jag vill rikta ett stort tack till medlemmar 

som deltagit i klubbens tävlingar, volon-
tärer som lagt egen tid för att främja klub-
bens verksamhet, sponsorer och personal 
på Sisjö Golf.

Med önskan om ett 
Gott Nytt Golfår 2015 

 Er ordförande Bo Manelius
Svinga Lugnt

- 2 -



Styrelse, kommittéer  m.m.

Klubbstyrelse 2014
Ordförande Bo Manelius
Vice ordför. Ingemar Johansson
Kassör Helena Sellstedt
Sekreterare Marie-Louise Burlin
Ledamot Anders Biveby
Suppleant Lennart Christansson
Suppleant Anita Jansson

Valberedning 
Ordförande Egon Dahl
Ledamot Martina Schedvin
Ledamot Kristina Friberg
Kommittéordförande 
Bankomm. Anita Jansson
Damkomm. Marita Andersson 
Elitkomm. Vakant
Hcp-komm. Oscar Andersson
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. Kristina Friberg  

IT-ansvarig Bo Lindvall 
 Peter Larsson

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

Reception och shop
För aktuella öppettider se vår 
hemsida.

Tidsbest, medlemsfrågor och
anmälan till tävling       
Telefon  031- 68 18 18 
eller e-post: 
receptionsg@sisjogolf.se             

Se även informaion här bred-
vid!

Klubbkansli
Telefon  031-748 25 16
Fax  031-748 25 16  

 Hemsida    www.sisjogolf.se

Framsida: Bollmagneten vid 9:an
Baksida: Greenkeeper???
Foto: Lennart Andrén

Banägarens information
Hoppas ni har haft en bra golfsäsong 
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.
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 receptio-
nen på World of Golf, 709 79 80. Koden 
kommer att ändras ett par gånger under 
vintern. Observera särskilt information i 
anslutning till första tee. Vi kommer t.ex. 
att 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
Drivingrangen på Sisjö Golf stänger 
fr.o.m. 26 oktober. För er som vill hålla 
igång svingen på Driving Rangen hänvi-
sar vi till World of Golf. Kom ihåg att ni 
som medlemmar på Sisjö GK har 20 % 
rabatt på alla bollkort.
Det är dock alltid tillåtet att på Sisjö-
rangen värma upp med egna bollar innan 
en golfrunda men var försiktig när du 
hämtar dina bollar! 
Reception, café och shop
Har öppet sista dagen den 26 okto-
ber. Om ni har några frågor angående 
exempelvis medlemskap e-posta sisjo@
worldofgolf.se
Putthuset
Är öppet med belysning. Värmarna 
går på gas och startas via mynt/pollett-
inkastet.

Golfakademin
Glöm inte bort att träning under 
vintern gör att man tidigare på året 
kommer igång med sin golf. En golf-
säsong 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-linebokning (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 tempera-
turen sjunka och risk för frost finns 
på morgonen. En bra regel är att all-
tid kolla temperaturmätaren hemma 
innan man åker till klubben. Är det 
mindre än +3 grader är det frostrisk. 
Vid frost är det ju som alla vet abso-
lut förbjudet att beträda greenerna. 
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 över-
vintra. Bilförbud gäller av säkerhets-
skäl för golfarna samt med hänsyn 
till golfbanan. Pegga gärna upp på 
de fairwaymattor som finns att ta 
med sig. Tack för visad förståelse!

Suzanne Westermark-Petersson har gått bort efter en lång tids sjukdom. Suzanne var 
mycket aktiv när klubben bildades 1991, då hon som ordförande 
i klubbhuskommittén hade till uppgift att inreda våra klubbloka-
ler. Hon blev också damkommitténs första ordförande och satt 
kvar till 1999, då hon avgick på eget begäran. Under tiden hon 
var aktiv introducerade hon ”Våryran”. En populär tävling som 
vi fortfarande spelar varje år. Hon intresserade även ett antal 
spelare så att vi fick ett lag i seriespelet ”Younggirls”. Hon blev 
även, som den duktiga golfspelare hon var, klubbmästare i både 
D40 och D50. Suzanne var mycket hängiven golfen och jag vet 

att hon hoppades att komma tillbaks till golfen en dag. Vi är många som tycker det är 
tråkigt att det inte blev så. Suzanne var alltid på gott humör, även de gånger jag träffade 
henne efter hon blev sjuk. Vi är många som saknar henne, och vi minns henne som en 
glad och aktiv medlem i vår klubb.

Marita Andersson
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Sisjö Golfklubb
Extra årsmöte – Höstmöte

Torsdagen 20 november 2014 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 2014
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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Kick-off 2015
Styrelseledamöter och kommit-

témedlemmar reste den 26 april till 
Varberg för att planera arbetet för 
den kommande golfsäsongen. Vi 
träffades klockan.12 då vi åt lunch 
på golfhotellet. Därefter startade 
vi vårt möte. Bo Manelius, vår 
ordförande, hälsade alla välkomna 
och presenterade antalet medlem-
mar i klubben och deras fördelning 
avseende på ålder och kön.
Fullvärdiga medlemmar: 
178 kvinnor och 344 män
Greenfee-medlemmar: 
257 kvinnor och 404 män
Hedersmedlemmar: 
3stycken f.d. ordförande. 
Passiva medlemmar: 
18 kvinnor och 15 män.
Bo Manelius informerar om vilka 

byggnationer kring Sisjö golfbana 

som planeras och ger lugnande besked 
angående banans framtid utifrån nu-
läget.
Helena Sellstedt, vår kassör, informe-

rade om klubbens ekonomi som anses 
vara under kontroll
Kommittéerna talade därefter om sina 

planer för kommande säsong Det dis-
kuterades tävlingsprogram, hemsidan, 
utbildning i GIT-systemet, klubbens 
underhåll och förändring av banan 
m.m.
Mötet avslutades klockan 16:30 
På kvällen åt vi en god måltid och 

hade trevligt tillsammans.
Konferensen avslutades i sedvanlig 

ordning med en match mellan damer 
och herrar på söndagen. Den spelades 
på Varberg GK Östra Banan. Vädret 
var strålande och banan var helt per-
fekt. Matchen avgjordes till herrarnas 
favör. Herrarna fick därmed behålla 
vandringspokalen ytterligare ett år.
Marie-Louise Burlin (sekreterare)

Gökottegolf 2015
Årets gökottegolf blev precis den tävling 

som alla morronpigga golfare kunde 
önska sig. Traditionsenligt på Kristi Him-
melsfärdsdag  som i år inföll den 29 maj 
sken solen från en molnfri himmel. Det 
var vindstilla och lagom varmt. Göken 
gol i buskarna och skrämde en och an-
nan mås. 13 par ställde upp, bejakande 
greensomespel i ottan, 9 hål och den 
rituella starttiden 06.00, shotgun.
Tävlingsledningen, Karl-Erik Westlund  

som till sin hjälp hade Elisabeth Persson, 
bjöd på fika och fralla. Det var ju 20-års-
jubileum. Dessutom hade prisbordet  
utökats i år. De tio första fick pris.
Dock var nyfikenheten stor särskilt  på 

resultatstoppen, som presenterades 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:
Glenvall o Biveby! Jo! Dom segra till 

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

KO - KOO!
Som tvåa kom Ingmar & Niklas! 
 Hurraaa!
Å trea blev Anders & Tomas! 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!
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 igen  KEW

1. Carl Ingemar Johansson/ 21,0
    Kent Olausson
2  Egon Dahl/Göran Carlunger 17,0
3  Peter Larsson/
    Niklas Andersen 14,0

Närmast hål på 9:an blev 
Rolf  Lossius (vår pro)                 286 cm

Ytterligare ett år har gått sedan jag 
färdigställde förra hösttidningen av 
Sisjöslaget. Det är material som jag 
får från er medlemmar som gör om 
tidningen blir läsvärd eller inte. Detta 
är ju som alla andra tidningar ett fo-
rum för åsikter och artiklar som är av 
allmänt intresse varför alla medlem-
mar är välkomna med bilder och be-
rättelser. Tyvärr så kommer det inte in 
mycket av den varan. Jag är övertygad 
om att det förekommer en hel del kul 
saker under de tävlingar som anordnas 
på vår egen bana och när vi besöker 
andra klubbar. Fotografera och be-
rätta! Alla har inte en kamera men alla 
har, med få undantag, en  mobiltelefon 
som tar bilder som är väl så godkända 
för tryck i vår tidning. 
Jag vänder mig speciellt till våra 

kommittéer som ju är involverade 
i respektive områden. Ni är ju våra 
korrespondenter som har till uppgift 
att berätta vad som händer. Jag har 
lärt mig att skriva ner vad som hänt 
så snart som möjligt. Då har man 
händelsen i färskt minne och det blir 
så mycket lättare. Välkomna med era 
bidrag! Vi lovar att göra en så bra tid-
ning som möjligt.
Vi förbehåller oss rätten att göra 

smärre redigeringar av era texter men 
låter er godkänna det före tryck
I redaktionen
Lennart Andrén  

Redaktörens spalt

Nyttiga regler 1
Provisorisk boll
Tror du att bollen är förlorad kan du, 

för att spara tid och ork, spela en pro-
visorisk 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 spela 
på den och ta upp den provisoriska.
Är första bollen förlorad skall du 

fortsätta på den provisoriska 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 pliktslag.

Kent och Carl-Ingemar      Egon och Göran       Niklas och Peter
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Seniorverksamheten

Silverbollen
 I Silverbollens höstomgång den 11 septem-
ber fick Gunnar Wieslander (t.h) lämna ifrån 
sig vandringspriset till Kurt Larsson som 
vann tävlingen med suveräna 70 p.

Säsongsmatchen 
2014

Årets matchspelstävling, Säsongsmat-
chen, som spelas under tiden maj-
september, genomfördes i mixad form 
d.v.s. damer och herrar i samma tävling 
med totalt 24 deltagare.
 Efter 25 matcher möttes i finalen 

Martina Schedvin och Lennart Christi-
ansson som blev mycket dramatisk. Det 
blev särspel på 19:e hålet där Lennart 
drog det längsta strået. Fem slag mot 
sju. Därmed stod Lennart som slutlig 
vinnare med 1-0. Vi gratulerar båda 
till en suverän match och hälsar båda 
finalisterna välkomna till höstmötet för 
att ta emot sina utmärkelser.
 Eftersom många damer är tveksamma 

till att spela mot herrar, trots att man 
spelar med handicap, är förhoppningen 
att tillräckligt många damer anmäler 
sig för att möjliggöra spel i en separat 
damklass.
Roland Ekman (Tävlingsledare)

Trygga Rundan startade för året i början 
av april och avslutas sista veckan i okto-
ber.

Under säsongen har 
vi delat upp Trygga 
Rundan i separata
18 och 9-hålstäv-

lingar.
I toppen för 18-hå-

larna ligger förnärva-
rande Rahlf Grönlund 
tätt
följd av Christer 

Grundh och Morgan Nilsson.
Bertil Kristiansson, Lennart Bäckberg och 

Lars-Erik Lindgren kämpar om tätpositio-
nerna i 9-hålstävlingen.
Slutresultat redovisas i Sisjöslaget 1/2015.

Trygga Rundan 
Matchspel
 Segrare i säsongens matchspel blev 

efter storartat spel Roger Bekkhus som i 
finalen vann över en fint kämpande Rolf 
Glennvall.

Torsdagen 26 juni besökte Trygga Rundan Vallda Golf & Country Club. 
Vi genomförde vår torsdagstävling i strålande solsken och på snabba och ondulerade 

greener. Den som behärskade underlaget bäst var Kurt Orröd (längst t.h. på bild) på fina 
76 slag.
Efter tävlingen intogs en uppskattad lunch och avslutades med sedvanlig prisutdelning.

1. Kurt Orröd 92 p
2.  Morgan Nilsson 88 p
3. Lennart Christiansson 79 p

Vinterputtligan
2013-2014

Rahlf erhåller sin inteckning i vandrings-
priset av kommittéordf. Göran Carlunger

Torsdagen den 2 oktober spelades för 
4:e året Bo Petterssons vandringspris. 17 
stycken  var anmälda men 3 stycken tyckte 
nog  att vädret på morronen var allt an-
nat än lockande för en tävling i scratch. 
Vädergudarna var dock vänliga nog att lätta 
på molnen och lät solen skina under hela 
tävlingen. Banan var kanske tung på grund 
av nattens nederbörd men resultaten är väl 
ända godkända.  I varje fall väldigt jämna.

Bo Petterssons
vandringspris

1	 Rahlf	Grönlund	 89	slag
2	 Egon	Dahl	 91	slag
2	 Lennart	Christiansson	 91	slag

Under året har seniorerna deltaget i GGF:s 
seriespel i kategorierna H55, H65 och H75.
Ett lag i H55+ klubbar emellan har också 

representerat Sisjö GK.
 Resultaten i årets seriespel finns inte 

mycket att yvas över, men vi kommer säkert 
att glädjas desto mer över fina prestationer i 
nästa års spel.

Seriespel

I årets upplaga av Guldtuppen kämpades 
om två tuppar.
Segrande 18-håls tupp blev Christer 

Björk 75 slag och 9-håls
tupp blev Lars-Erik Lindgren 39 slag.

Guldtuppen
Specialtävlingar

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

situation så kan du spela en 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 alter-
nativ. 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 pliktslag 

såvida han inte rubbar den när han hjälper 
dig leta.
Om bollen rubbas av något annat som inte 

tillhör din utrustning 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.
Källa:”Du som vill spela golf efter reglerna”

Nyttiga regler 2
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HIO 2014

Albatross!!
Johan Orröd, Sisjö 

GK gjorde det näst 
intill omöjliga. En 
Albatross den 23 juni 
2014 på hål 3 som är 
ett par-5-hål. Stort 
Grattis!

Mona Biveby och Laila Björkenskär gjorde 
var sin Hole-in-One under året.
Även Patrik Claesson, Morgan Nilsson och 

Rolf Lossius gjorde prestationen.
Samtliga tillhör Sisjö Golfklubb

Allas rätt att spela golf
På Sisjön har vi en PRO, Rolf Lossius, med många strängar 

på sin lyra. Av familjeskäl för ett antal år sedan uppstod ett 
behov av att lära sig teckenspråk som Rolf numera behärskar 
på såväl norska som svenska och han har en längre tid funderat 
på hur han ska kunna kombinera sin profession som golftränare 
med sin kunnighet i teckenspråket. Hans mål är att såväl döva 
som hörselskadade ska kunna ta det gröna kortet och bli aktiva 
golfspelare. En förebild är Rob Strano i USA som bedriver 
verksamhet för döva sedan ett antal år tillbaka och som har ett 
samarbete med Rolf.

Tisdagen den sextonde juni var det femton glada uppspelta barn samt fem ledare 
som provade på golfens fröjder och svårigheter och det märktes att dagen var 
mycket uppskattad. 
Kontakt hade skett via Stefan Wahlgren, svenska landslaget, som hänvisade till 

De Dövas Riksförbund. Gensvaret blev mycket gott och det planerades att starta 
en Gröna-kortetkurs den 9-10 augusti. Den blev dock inte av men samarbetet 
fortsätter och vi kommer att fullfölja våra ambitioner
De yngre i åldrarna åtta till fjorton år kommer att erbjudas juniorträning och 

förhoppningen är givetvis att de ska vilja gå vidare och utvecklas till goda golf-
spelare.
Marie-Louise	Burlin

Rolf Lossius

Damverksamheten

Resor
Vår årliga weekendresa gick i år till Var-

bergs GK. Vi var 11 st. damer som bilade dit. 
Vi spelade en dag på Varbergs Västra och en 
dag på Varbergs Östra, där vi också åt mid-
dag och övernattade. Väderprognosen inför 
den helgen var inte bra. Vi hade tur. Inte 
många droppar föll.
Vi avslutade säsongen med lite mat och 

dryck på ”Hush Hush”. Ett mycket trevligt 
ställe som är väl värt att rekommendera. 
Mycket trevlig personal. Där hade vi också 
prisutdelning för tisdagstävlingarna vi haft 
under hösten.
Glöm inte träna under vintern.
Vi ses till våren.
Marita Andersson
/ordf. damkommittén/ 

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 17 deltagare i år. 
Vinnare: Lisbeth Olin, som fick ihop hela 
50 poäng.
Damkommittén stod för arrangemanget 

runt tävlingen ”Får jag lov” som gick av 
stapeln söndagen den 29 juni (inledning-
en på Golfveckan).  Tävlingsformen var 
mixed greensome. 
Segrare: Madeleine Sydh-Ahlbäck och 

Peter Ahlbäck som fick ihop hela 49 
poäng.
Förutom dessa tävlingar har vi på 

tisdagskvällar spelat 14 tävlingar över 9 
hål. En tävling var vi tvungna att ställa 
in på grund av åska, regn samt hård vind. 
Vi har spelat en gång med 3 klubbor, 
en gång poängbogey, en gång 2-manna 
scramble, övriga tisdagar slaggolf. Vi 
hade prisutdelning en gång på våren och 
en gång på hösten. Segrare av vårtävling-
arna blev Jill Martin och av hösttävling-
arna Anita Jansson.
  För andra året i rad har deltagarantalet 

ökat på våra tisdagsträffar. Många nya 
medlemmar har också dykt upp vilket är 

väldigt kul. Hoppas att den trenden fortsätter 
även nästa år. Det är väldigt bra att spela våra 
tisdagstävlingar 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.

Tävlingar

Seriespel
Damerna har deltagit i två olika seriespel. 

Damer 50+  samt ”Younggirls”  22-49 åringar.
D 50+ gick återigen till final som spelades på 

den svåra Mölndals GK. Där kom vi 6:a av 
8 deltagande lag. Vann gjorde Stenungsunds 
GK.
Ett extra stort GRATTIS till ”Younggirls” 

som för första gången tog hem segern i den 
serien.
Dessutom. För andra året i rad tog Damer 

50+ hem vandringspriset i denna lagtävling. 
Alla som representerat Sisjö GK i något serie-
spel under året blir inbjudna till denna tävling. 
Vi tävlar lagvis och de 3 bästa resultaten 
räknas.

Puttning i vinter – 
för damer
Föregående vinter träffades ett antal damer 

i tältet för att träna puttning och chippning. 
Vi hade också en liten tävling i samband med 
det. Anita Jansson höll i detta. Hon har även 
denna vinter tänkt göra detsamma. (startar 
troligen på söndagar efter nyår.) Alla klub-
bens damer är välkomna. Man behöver inte 
vara med alla gånger om man inte kan eller 
vill. Mer info kommer.

Slutet gott. Allting gott

Glada segrare

Småkallt i Varberg men kul ändå
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”Stjärnorna på slottet Thorskog” bjöd festligt glimrande 
festbord, med glasvägg mot naturen
Mellan förrätten och varmrätten en spers: (Taube: Mel:Som 

stjärnor små)
Som stjärnor på ett slott vi är, om blott ett litet tag
För brigebatalj, å kvällssupé å golf i morgon dag!
Se sån glansfull kväll vi har
Med bordet skönt 
Vid utegrönt
Ja, än en skål vi tar.   Sedvanlig spers av KEW

Introcup 11 maj 2014

1. Anders Östling 22,0 p 
2  Nou Li 20,0 p
3  Fredrik Liljeros 17,0 p

När årets deltagare, som är nya medlemmar för året, vaknade den gråmulna 
morgonen då årets Intro Cup skulle gå av stapeln undrade man säkert om 
man skulle delta eller inte. Tillräckligt många kom i varje fall till introduktio-
nen där styrelse och funktionärer talar om vad klubben står för. Ordföranden 
Bo Manelius talade lugnande ord om banans fortbestånd. Därefter talade 
respektive kommittéordförande om vad man hade ansvar för. Tävlingar som 
anordnas för både äldre och yngre, damer och herrar och till och med för de 
som drabbats av sjukdom i form av Stroke eller annat handikapp som inte 
har att göra med golfens HCP.
Under tiden vi satt i vårt puttält smattrade regnet på vårt plåttak och många 
undrade säkert om vi skulle kunna spela den utlovade tävlingen men vi 
skulle bli glatt överraskade. Solen började faktiskt visa sig mer och mer och 
vi fick till sist en helt solig runda.
Ett stort tack till medlemskommittén som dessutom hade vädergudarna på 
sin sida.

Den 12 augusti lyfte Birdie Bridge sina vingar och tog sig 
till Thorskogs Slott. Det var dags för vår årliga utflykt då vi 
samlas och får möjlighet att umgås i en ny miljö varje år. Att 
få sitta och spela bridge i slottsmiljö ger ju även det en extra 
krydda. Att sedan få bo i slottsmiljön gör resan naturligtvis 
ännu bättre. Vi spelade bridge på eftermiddagen i ett par av de 
fina rummen som ställts gratis till vårt förfogande.
Före supén kl. 19.00 serverades mousserande vin i ett av de 

många vackra rummen. Thorskogs Slott är ju känt för sin goda 
mat och på det gjordes inget avkall med oss som gäster. Det 
blev en fullträff, både vad gäller mat och vin. En kunnig och 
trevlig servitör/sommelier tog väl hand om oss. Dagen efter 
spelade vi golf på Ale GK. Vi var fyra fyrbollar och spelade 
poängbogey, damer mot herrar där det gällde att spela till sig 
bästa snittresultat. Efter en, minst sagt, blöt start där alla käm-
pade på väl, klarnade det efter 5-6 hål upp någorlunda och det 
blev genast roligare att spela. Vädret höll sig ganska bra i stort 
sett resten av ronden, men det var trötta golfare som samlades 
vid 19:e innan det var dags att skiljas åt inför hemfärden.

Birdie Bridge

Ale GK är en krävande bana. Man kan luta sig mot forntida stenar

          Ettan      Tvåan   Trean

I väntan på dagens resultat

Lexus Junior Tour

Den 1 augusti 2014 samlades inte mindre än 34 flickor och pojkar  för att 
göra upp i Lexus Junior Tour livligt uppmuntrade av föräldrar och vänner. 
En strålande dag som gjorde att sex stycken till och med sänkte sitt handi-
cap.

Grattis till alla 
”coming girls & boys”

                                                                          

Resultat Pojkar 11-12 år
1. Fabian Lysell Skaftö GK  37,0 p
2  Anton Ljungqvist Orust GK 38,0 p
3  Gustav Bäckevall St. Lundby GK 38,0 p

Resultat Flickor 9-10 år
1. Fia Lindblom Gullbringa GC  34,0 p
2  Nelly Wiktorsson Öijared GK 35,0 p
3  Alexandra Berglund Bryttsätter GK 35,0 p
Resultat Flickor 11-12 år 1 deltagare
 Lisa Dackhammar Gräppås GK 36,0 p

Resultat Pojkar 9-10 år
1. Philip Söderberg  Torslanda GK 30,0 p 
2  Simon Hovdal Gräppås GK 33,0 p
3  Erik Andreasson Sjögärde GK 35,0 p

Bo Lindvall har utdelats förtjänst-
tecken för sitt mångåriga arbete som 
ordförande i IT-kommittén. Han 
lämnade sitt uppdrag 2013 men står 
fortfarande till förfogande som den 
duktiga konsult han fortfarande är.

- 8 -



De tre bästa i KM damer  blev:
Anita Jansson 153 slag
Martina Schedvin 185 slag
Malin Theodorsson 189 slag

De tre bästa i KM herrar blev:
Rolf Lossius 157 slag
Peter Larsson 165 slag
Christoffer Palmqvist 168 slag

KM-mästarinna 2014

KM-mästare H75 2014

KM-mästare H80 2014

Lördag och Söndag 9-10 augusti var det 
åter dags att tävla om klubbmästerskapet. 
Utöver KM Damer och KM Herrar an-
ordnades klubbmästerskap för D40, H45, 
H55, H65. 
I KM Damer blev Anita Jansson klubb-

mästare för 11:e gången.
I KM Herrar blev vår PRO, Rolf Lossius 

klubbmästare.
Herrar H75 hade spelats torsdagen före i 

samband med Trygga Rundan. I år hade vi 
också ett klubbmästerskap för våra verk-
liga seniorer. De över 80 år. I denna klass 
hade vi sju som startade och segrare blev 
Lars-Erik Lindgren.
Tyvärr saknades juniorklasserna Flickor 

och Pojkar, vilket vi tycker är tråkigt.

Totalt hade 39 medlemmar anmälts till 
KM. 
37 av dessa fullgjorde tävlingen.
Tävlingsledare för årets klubbmästerskap 

var Anders Biveby med Marita Andersson, 
Bo Lindvall och Marie-Louise Burlin som 
assistenter. Båda dagarna gynnades av bra 
väder. För att uppmuntra deltagarna hade 
medlemskommittén traditionsenligt ordnat 
fika med en massa hembakade kakor på 
lördagen, vilket naturligtvis var mycket 
uppskattat.
Klubbmästerskapet bör vara årets golfhän-

delse i klubben, men då fordras att många 
fler ställer upp i våra Kategoriklasser. Kan 
vi hoppas på ännu bättre anslutning nästa 
år?
Anders Biveby (ordf. i tävlingskommittén)

Årets klubbmästare har korats. Från vänster Kent Jonsson, Morgan Nilsson, Anita Jansson och Rolf Lossius

KM-mästare 2014

 Klubbmästerskapet 2014

2014 års klubbmästare blev i olika 
kategorier: 36 hål
Herrar Rolf Lossius 157 slag
Damer  Anita Jansson 153 slag
Herrar H45 Rolf Lossius 157 slag
Herrar H55 Kent Jonsson 176 slag
Herrar H65 Morgan Nilsson 188 slag

18 hål
Herrar H75 Bo Lindvall   80 slag
Herrar H80 Lars-Erik Lindgren   93 slag
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Golfveckan 2014

Vi har trevligt tack vare att det finns så många frivilliga krafter 
som hjäper till. Tack till alla dessa.

Som vanligt blev Golfveckan en lyckad 
tillställning. Under de fem dagar som  
Golfveckan består av var det liksom förr 
om åren de olika kommittéerna och styrel-
sen som stod för  regi och arrangemang. Vi 
spelade 2-mans poängbogie, greensome, 
poängbogie singel och scramble, under 
lekfull stämning. Sista dagen gick den mer 
seriösa traditionella matchspelstävlingen, 
Ryder Cup, av stapeln under ledning av 
Marek Malek och Carl-Ingmar Johansson. 
Vid förra årets ”Ryder Cup” gick fina-
len kuriöst nog tlll mor och son , Martina 
och Emil, som fick avgöras med särspel 
där Emil drog det längsta strået. Golfens 
vägar däremot är, som många fått erfara, 
outgrundliga och det fick Emil erfara i 
år. Efter 9 hål står de 14 bästa kvar till de 
nio kvarande hålen där spelarna reduceras 
vid varje hål. Då händer det som många 
förvånades över. Emil slog ut sig redan på 
hål 1 och Martina vann hela matchen. Stort 
Grattis! 
Veckan avslutades traditionsenligt på 

fredagen med stort tårtkalas som medlems-
kommittén hade ordnat till allas förnöjelse. 

Resultat ”Tre klubbor” 
Lennart Christiansson  19 p 
Ingalill Fagring 18  p
Madeleine Sydh-Ahlbäck 18 p
Kristina Friberg 18 p
Lennart gjorde 3 par + 1 birdie

Resultat 2-mans poängbogie
H Petersson/M Schedvin 22 p
Martina Schedvin 
Holger Petersson 
M Rawsthorne/M Silverplats 19 p
Mattias Silverplats 
Margona Rawsthorne 
M Burlin/C Palmqvist 18 p
Marie-Louise Burlin 
Christoffer Palmqvist 
M Sydh Ahlbäck/M Nilsson 18 p
Madeleine Sydh Ahlbäck
Morgan Nilsson 
L Andrén/I Fagring 18 p
Ingalill Fagring 
Lennart Andrén 

Resultat Matchspel
1. Martina Schedvin
2. Susan Lindblad
3  Karl-Erik Westlund
4  James Rawsthorne

Scramble
Ingegerd Winqvist 27.0
Emil Österberg 
Ingegerd Winqvist 
Ingalill Fagring 
Arne Johnson 30.0
James Rawsthorne 
Marek Malek 
Arne Johnson 
Berit Johnsson 30.0
Berit Johnsson 
Martina Schedvin 
Susan Lindblad 

Poängboogie
1 Christer Björck 21 p 
2 Kent Olausson 17 p 
3 Morgan Nilsson 17 p 
4 Ulf Johansson 17 p 
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Sisjöträffen 2014

Ett stort tack till alla generösa tävlingssponsorer!                                                                          

Askims Rostfria, Blomsterlandet, Dormy, Hantverket Frisör &Shop, 
Intense, Kaffekompaniet, Lennart Lindholm Slipteknik, Ljusab,

Donald Mölndal, Rasta, Svetsteknik, World of Golf

Det var nionde gången denna popu-
lära tävling gick av stapeln. Tidigare 
har vi alltid haft tur med fint väder, 
men i år hade vi både regn och solsken. 
Kraftiga regnskurar de första timmarna 
fick deltagarna att bli lite sura, men 
så kom solen tillbaka och lättade upp 
stämningen. På grund av det ostadiga 
vädret tvekade vi länge om vi kunde ha 
prisutdelningen utomhus. Det gick bra 
för himlen sprack upp och solen sken 
på de väntande och förväntansfulla 
tävlingsdeltagarna Tack vare frikostiga 
sponsorer kunde vi även i år presentera 
ett prisbord med många och fina priser. 

Ingen deltagare behövde därför gå lottlös från 
tävlingen. Som alltid spelades poängbogey 
med en dam- och herrklass, där vinnarna fick 
likadana priser och en vacker bukett rosor. 
Dessutom fick Anita Jansson som hade lägsta 
bruttoscore en bukett. Efter att priser delats 
ut till samtliga deltagare lottade vi ut ett antal 
McDonalds värdemenyer som gäller för en 
måltid.
Klubben vill framföra ett stort tack till alla 

sponsorer, som med sina fina priser gör 
tävlingen så uppskattad och lockar så många 
deltagare. Innan prisutdelningen nämndes alla 
sponsorer vid namn 
Holger/Marknadskommittén

De flesta av de 31 deltagarna samlades till en  fika efter tävlingen i väntan på prisutdelningen.

På pallen år 2014 kom:
Herrar 
1:a Gert Ekberg  Hcp 11 35 poäng 
2:a Gunnar Wieslander   Hcp 15 34 poäng
3:a Christer Grundh  Hcp 20 34 poäng
Damer
1:a Laila Björkenskär  Hcp 30 33 poäng
2:a  Elisabeth Blomsterwall Hcp 31 32 poäng
3:a Anita Jansson Hcp 3 29 poäng 
  
Lägsta bruttoscore
Anita Jansson 82 slag !!!

Anita Jansson tog priset som bästa 
bruttoscore. Med suveräna 82 slag med 

tanke på det ostadiga vädret

Damklassen vanns av Laila Björkenskär, 
som fick motta en vacker bukett rosor 

från Blomsterlandet.

Herrklassen vanns av Gert Ekberg, 
Även han fick en bukett rosor.
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HerrkommitténTävl.kommittén
Under 2014 genomfördes 21 täv-
lingsdagar i klubbens regi med varie-
rande deltagareantal. Mest välbesökt 
var Golfveckan där närmare 200 
deltog under de 5 dagarna och tra-
ditionsenligt avslutades veckan med 
stort tårtkalas som medlemskommit-
ten ordnade till allas förnöjelse.
Golfåret startade med Sisjöspexet, en 
skojtävling som utmanade med ovan-
liga former av spel och att använda 
olika klubbor.
Därefter var damerna ute i Våryran. 
Upptakten spelades den 1 maj.
Klubben arrangerade också junor-
tävlingarna Lexus Junior Tour och 
Göteborg Golf Cup i samarbete med 
GGF och detta utföll mycket bra.
 Årets Klubbmästerskap genomför-
des 9-10 augusti. Klubben deltog 
också i seriespel för Damer 22-49 
och D50+ hcp och för herrar i H35, 
H45,H55,H65 och H75 samt H55+ 
hcp med varierande framgångar.

Resultat kan ses på annan plats i 
tidningen.  
 Det genomfördes också regelbundna 
tävlingar varje vecka med Mixen på 
måndagar samt Dam och Herrgolf på 
tis- och onsdagar.
Trygga Rundan för herrar över 55 år 
på torsdagar är mycket välbesökt och 
Senior Damer spelar på  fredagar.
 Det finns tillfälle för alla att spela en 
runda i goda vänners lag och planerna 
finns att även starta en Juniortävling.
 Tävlingsverksamheten är god  och år 
2014 deltog klubben i Olympiagolfen.
Segrare med 193 netto över 5 ronder 
blev Luping Tang som klämde till 
med 43 poäng i augusti och vann 
därmed en fin driver.
Anders Biveby (tävlilingskommittén

Bankommittén
Året inleddes med att Sisjöns golfbana 

såg väldigt underlig ut… hela rangenätet 
längs hål 1 låg nedblåst efter en storm 
i december och man förundrades över 
naturens krafter som hade fått staket-
stolparna att vika sig som tändstickor. I 
slutet av januari kunde staketstolparna 
sättas upp igen men något förkortade 
mot innan. Sedan följde jobbet med att 
slinga ihop nytt nät från två gigantiska 
nätrullar och hänga upp det med skylift. 
Det här tidsödande arbetet resulterade i 
att banarbetarna i mitten av februari låg 
cirka 8 veckor efter den normala tidspla-
neringen. Under vintern gjordes också 
dräneringsarbeten bakom rangen och 
tvärs över i höjd med 2:ans dam-tee till 
en ny brunn intill 8:ans green.  De som 
tränade inomhusputtning i början av året 
märkte nog skillnad mot tidigare vintrar 
att det har blivit behagligare nu med en 
riktig dörr i puttinghuset. Den sattes in 
där i slutet av förra året och nu blåser det 
inte in så mycket höstlöv och skräp som 
innan, värmen håller sig bättre och vi 
slipper slamrandet från plastlamellerna 
som förut slog i väggen när det blåste.Vi 
fick en tidig vår och sommargreenerna 
öppnades redan i början av mars. I början 
av april hade vi en städdag och det kom 
många medlemmar för att hjälpa till med 
att göra banan fin. Gamla uppslagsmär-
ken på fairway fylldes igen, det krattades 
upp nerblåsta kvistar och löv, grusvägar 
lades ut intill 1:ans och 6:ans tee där det 
har varit så blött innan, bänkar lagades 
och målades. Avståndsplattorna ute på 
banan lyftes upp och rengjordes från gräs 
för att göras mer synliga. Sommaren har 

varit väldigt fin och vi har haft lagom av 
både sol och regn. Förra årets oljeskador 
på 8:ans green har läkt ihop och alla 
greenerna har generellt varit bra. Det är 
först på sensommaren som man har kun-
nat se en del små fläckar från svampan-
grepp på några greener. Tee’erna får ta 
mycket stryk men banarbetarna jobbar 
regelbundet med att dressa och jämna till 
dem. Fairway har varit väldigt tät och 
välklippt. Hösten har hittills bjudit på 
ett ovanligt ljumt sensommarväder men 
snart kommer frostnätterna. Vintergreen-
kopparna är redan utplacerade. Ta hänsyn 
till vad som gäller vid frost och spela mot 
vintergreenerna istället. 
Här följer några fler önskemål till alla 

spelare:
- Laga nedslagsmärkena på green, både 

ditt egna och om du ser något som har 
blivit ”bortglömt”.   
- Laga ditt eventuella uppslag på tee med 

den sand som finns utställd i de gröna 
lådorna men notera att lådan INTE ska 
användas till avbrutna peggar.
- Bunkerkrattorna ska läggas tillbaka 

i bunkern så att HELA krattan ligger i 
bunkern. Banpersonalen ska inte behöva 
lägga tid på att kliva av klipparna och 
flytta krattan när de klipper gräset runt 
bunkern.
- Ställ tillbaka hinkarna vid bollautoma-

terna när ni har slagit en hink med bollar 
på rangen. 
En filur som inte är något vidare på att 

visa vår golfbana någon hänsyn är ett 
vildsvin som nu i början av oktober har 
bökat sönder mark på banan, främst i 
semiruffen på hål 6 och hål 7. Vi får hop-

pas att den vandrar vidare till något annat 
område snart. 
Troligen är det en ensam galt men GP 

rapporterade i slutet av september att 
en sugga med kultingar en tidig morgon 
jagade upp en man i ett bullerplank inte 
långt härifrån.
Lite kuriosa om dessa marodörer: 

Vildsvin är allätare och ca 90 % av födan 
utgörs av växter och växtdelar. De äter 

gärna rötter, ekollon, bokollon, fallfrukt 
och odlade grödor. Den animaliska födan 
består av maskar, larver och andra in-
sekter men de kan även äta smågnagare, 
fågelungar och fågelägg.
Vildsvin har inte så bra syn men bra 

hörsel och extremt bra luktsinne. De är 
nattaktiva och brukar vara igång cirka 6-8 
timmar om dygnet med start strax efter 
solnedgången. 
Brist på föda kan få dem att röra på sig 

även i dagsljus men oftast håller de sig 
undan på dagen eftersom de är skygga för 
människor.
Anita Jansson (ordf. Bankommittén)

Klubben har under våren och sommaren 
deltagit i GGF:s seriespel för herrar 45 med 
ett spel som gick lite upp och ner.
Herrkommittén arrangerade även onsdags-
golfen över nio hål
Vi spelade som vanligt olika singelformer 
från alla tillgängliga tee med fullt eller 
reducerat golfset 
Fantastisk uppslutning i år med många nya 
och gamla deltagare 
Alfonspokalen (fem bästa rundorna under 
vår och höst) erövrades av Jan Wernbom 
efter en spännande final på Ale GK

Årets resultat
Vårsäsongen
1)  Wessam Saleh       93p
2)  Jan Wernbom       90p 
3) Magnus Lönnroth   88p 
Höstsäsongen
1) Roger Hansson    97 p
2) Jan Wernbom      95 p 
3) Kent Jonsson       84 p
Vinnare av Alfonspokalen
Jan Wernbom  185 p



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

för er medverkan under 2014
Sisjö Golfklubb

Tack även till Per-Martin som ansvarar för att 
banan ser så fin ut som den gör.

Hej alla medlemmar på på Sisjö 
Golfklubb!
Jag heter Per-Martin Ekberg och är an-

svarig Headgreenkeeper på Sisjön sedan 
två år tillbaka.
Jag har jobbat med golf i 18 år och allt 

började på Ekerum. Det är en 36 håls 
anläggning hemma på Öland.
Övriga banor som jag har jobbat på är. 

Losby. En 27-hålsbana, 2 mil öster om 
Oslo, för att sedan flytta till Göteborg 
och Albatross år 2001 och 2012.
Jag har även jobbat 10 år på Sankt Jör-

gen som ansvarig Headgreenkeeper där 
jag har varit med och utvecklat banan till 
var den är idag.

På fritiden blir det mycket fotboll med 
min son och renovering av hus.
Självklart spelar jag golf även om det 

inte har blivit något av det på Sisjön. Det 
ska jag ändra på till nästa KM.
Tack för denna säsong önskar vi på 

banan.
Stephan, Krister och Per-Martin

HSFF:s ”Sisjöslaget” 2014
Förra året skrev vi inledningsvis ”I år 

hade vi verkligen tumme med väder-
gudarna”. Hur ska man då uttrycka sig 
när vädret var ännu bättre i år? Årets 
tävling gick i bästa tänkbara sommar-
väder på en golfbana i utmärkt skick 
med nyklippta och snabba greener. 
HSFFsTävlingen genomfördes 

liksom de senaste åren som 9-håls 
scrambletävling  i 3-mannalag, 
poängbogey, med shotgunstart. Detta 
tävlingskoncept infördes av förre 
kanslichefen Per-Axel Andrén år 2010 
och har blivit mycket omtyckt. Som 
extra inslag tävlades om längsta drive  
samt närmast flaggan på hål 4. 
Innan tävlingen startade samlades 

alla deltagare för att avnjuta Restau-
rang Aquarelles utsökta lunchbuffé 
med grillade rätter och sallader av 
olika slag samt kaffe med kaka. Som 
arrangör för tävlingen inbjöds Sisjö 
GK att delta med ett lag, som i år 
representerades av Lennart Christians-
son från styrelsen, Roland Ekman, 
tävlingsledare och Holger Petersson, 
marknadskommittén. Nye kansliche-
fen Lars Holst hälsade alla välkomna 
och hoppades på en fin och spännande 
tävling. 

Kl. 13.00 avfyrade Ditte Blom, från 
HSFF startskottet.  Efter drygt fyra 
timmars spännande kamp var det 
dags för Roland Ekman att knappa 
in alla resultat i datorn, som på 
decimalen när räknar ut slutresulta-
tet med hänsyn till de olika lagens 
spelhandicap. Sedan tog Daniel 
Carlsson HSFF vid för att förrätta 
prisutdelning.
Holger Petersson/Markn.kommittén

Tävlingsresultat:
1. Team Harry Sjögren 30,6 sl
Leif Andersen Albatross GK
Mats Strid Kungsbacka GK
Mikael Käck Albatross GK
2. Team Arkipelagen 31,0 sl
Helena Sellstedt Sisjö GK
Mikael Carlsson Göteborgs GK 
Peter Blom Bryttsätter GK
3. Team Jetpak  32,0 sl
Niklas Carlström Ale GK
Börje Hansson Lysegården GK
Martin Engdahl Bryttsätter GK
4.  Nordea
Mathias Cedergrund Bryttsätter GK
Crister Muregård
Helena Petersson
5. Högsbo-Sisjö Företagarförening
Måns Löfgren  Hamra GK
Daniel Carlsson Hovås GK
Danne Eklind Hills G&C Club

Längsta Drive: Hans Kihlén
Närmast Flagg: Magnus Berntsson; 5,97 m.

Samtliga foto: Måns Löfgren, HS-nytt

Team Harry Sjögren Team Arkipelagen Team Högsbo-Sisjö Företagarförening



Skaldjursfrossan De 10 bästa som fick priser
Christer Björck 75 poäng
Ove Lindblom 76 poäng
Marek Malek 76 poäng
Anders Biveby 76 poäng
Lars Jedermark 77 poäng
Kent Jonsson 81 poäng
Rolf Wigertz 82 poäng
Roger Bekkhus 82 poäng
Marita Leijon 82 poäng
Kerstin Söderström 83 poäng

Den sista tävlingen för sä-
songen var Skaldjursfrossan 
som spelades lördag den 27 
september. 29 spelare ställde 
upp på en solig men mycket 
blåsig tävlingsrunda. Vinnare 
var Christer Björck med 75 
slag. Han vann både en hum-
mer och räkor. Sex skaldjurs-
priser och fyra presentkort på 
Rasta delades ut till vinnarna.

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

1. Lag Henrik Thomsen 54,4 sl
Marie Andersson Sisjö Golfklubb
Jan  Bäckberg Sisjö Golfklubb
 Henrik Thomsen Sisjö Golfklubb

2. Lag Jan Sjödin  58,8 sl
Niklas Andersen Sisjö Golfklubb
Jan Sjöding Sisjö Golfklubb
Peter Larsson Sisjö Golfklubb

3. Lag Ove Lindblom  58,9 sl
Ove Lindblom Sisjö Golfklubb
Kent Olausson Sisjö Golfklubb
Laila Björkenskär Sisjö Golfklubb

4. Lag James Rawsthorne 61,6 sl
James Rawsthorne Sisjö Golfklubb
Jasmine Rawsthorne Sisjö Golfklubb
Emely Albrektsson Sisjö Golfklubb

Höstslaget (scramble)

Jan Bäckberg med segercigarr 

Årets Höstslag blev en tävling i under-
bart väder hela dagen.
18 tremannalag ställde upp i årets 

scramble med shootgunstart den 20 
september. Tävlingsform var tremanna 
Scramble/slagspel.
Banan hade nyklippta greener och alla 

deltagare var på ett strålande humör.
Några lyckades dock bättre än andra. 
De fyra bästa resultaten ser vi här till 
vänster i rutan.
Stort tack till alla tävlande från täv-

lingsledarna 
Ingemar Johansson och Marek Malek.

Henrik Thomsen och Maria Andersson 
delar segern 
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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

Sisjön
Störst sortiment
Prisvärd kvalitet

Direkt från odlaren
Ekonomivägen 1
Tel 031-720 86 20

För mer information
www.blomsterlandet.se
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- din samarbetspartner
Skalldalsvägen 18

436 52 Hovås
Tel 031-68 00 80

Fax 031 - 68 35 88
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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





SISJÖ GOLFKLUBB
S. Långebergsgatan 26 A

 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA


