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Välkommen till höstmötet 19 nov. då budget
 och verksamhetsplan skall fastställas!   
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Ordföranden har ordet

Sisjö Golfklubbs styrelse

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

Hösten är här, första indikationen på 
nattfrost har redan visat sig och löven 
byter färg. Vi lämnar snart bakom oss 
ett gammalt gott golf år. Klubben mår 
bra, medlemsantalet är stabilt kring 
1400 medlemmar, i olika kategorier, 
äldre och unga. Sisjö Golfklubb är ur 
genus perspektiv en förebild i Sverige. 
En av de tio mest jämställda klubbar 
i landet.
Banan har under säsongen varit i 

mycket bra kondition tack vare ett gott 
arbete från vår greenkeeper och hans 
stab samt även arbete som utförts av 
vår bankommitté, STORT TACK till 
alla som medverkat.
Tävlingsaktiviteten har varit hög 

hela säsongen, med veckotävlingar 
för olika grupper, damer som herrar 
i olika åldrar, Tävlingskalender har 
även den dragit till sig många tävlande 
så att alla inte alltid fått möjlighet att 
deltaga, vilket kan ses som ett lyx 
problem, som vi skall försöka hantera 
inför 2016 års säsong. 

STORT TACK TILL ALLA DELTAGARE i 
denna sociala samvaro som är ett av klub-
bens varumärken.
Klubben har också deltagit i det av 

Göteborgs Golfförbunds arrangerade serie-
spel i klasserna H30,H45,H55,H65,H75, 
där vill jag gratulera extra mycket H75 och 
H45 som vann sina respektive divisioner 
och kommer att spela i en högre division 
nästa år. 
Höstmötet som det finns kallelse till i 

detta nummer av Sisjö Golf, är uppstart 
inför säsongen 2016.
Klubbens ryggrad i form av 

Kommittéordförande väljs vid detta möte 
och jag hoppas att denna grupp av volontä-
rer får den hjälp de behöver av medlem-
mar så att detta frivilligarbete inte blir för 
betungande.
Nu är det en utmärkt tid att njuta av trev-

liga golfronder i hög höstluft! 
Svinga lugnt in i år 2016
Er Ordförande 
Bo Manelius
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Styrelse, kommittéer  m.m.

Klubbstyrelse 2015
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 Laila Björkenskär
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. Rebecca Tolie Elf  

IT-ansvarig	 Bo Lindvall 
 

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:  Foto: Eva-Britt Nilsson
Baksida:    Foto: Eva-Britt Nilsson

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.
LITE	OM	SENHÖSTEN	&	VINTERN
Från och med måndagen den 26 oktober 

gäller följande:
Banan
Bollränna istället för tidsbokning. För 

att få tillgång till klubblokalen krävs en 
kod. Denna kod får ni genom att ringa till 
receptionen på World of Golf, 709 79 80. 
Koden kommer att ändras ett par gånger 
under vintern. Observera särskilt informa-
tion i anslutning till första tee. Vi kommer 
t.ex. ha perioder av frost som gör att vi pe-
riodvis 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 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 tillåtet att på Sisjörangen 

värma upp med egna bollar innan en golf-
runda men var försiktig när du hämtar dina 
bollar!  
Reception,	café	och	shop	
har öppet sista dagen den 25 oktober. 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 vin-

tern gör att man tidigare på året kom-
mer igång med sin golf. En golfsäsong 
är ganska kort och genom att vinterträ-
na får du tidigare bättre golfspel. 
Våra instruktörer jobbar på som van-

ligt. 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 Tel: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 , Laila & Tereza
Sisjö	Golf

Frosttider
Vid fint och klart väder kan tempe-

raturen sjunka och risk för frost finns 
på morgonen. En bra regel är att alltid 
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 absolut 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 
övervintra.  Bilförbud gäller av säker-
hetsskäl för golfarna samt med hänsyn 
till golfbanan. Pegga gärna upp på de 
fairwaymattor som finns att ta med sig. 
Tack för visad förståelse!

Så har då datum för dead-
line kommit. Man får 
ha mycket fantasi för att 
tidningen skall bli läsvärd. 
Vi är c:a 1500 medlem-
mar i Sisjö GK.  Under 

året som gått så har säkert många 
upplevt händelser som varit värda att 
läsa och varför inte tagna bilder att 
titta på. Jag har ju ingen möjlighet att 
vara med vid varje tävling eller hän-
delse så jag vädjar till er. Skriv ner 
och ta bilder och skicka till mig så 
drar ni ert strå till stacken. 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. Jag börjar med kommande 
nummer så snart denna har gått i 
tryck. Jag tycker det är kul att jobba 
med tidningen så länge ni medlem-
mar vill ha den kvar och underlättar 
arbetet för mig. Då lovar jag att göra 
en så bra tidning som möjligt.
Vi i kommittén förbehåller oss rätt-

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

Redaktörens spalt
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Sisjö	Golfklubb
Extra	årsmöte	–	Höstmöte

Torsdagen 19 november 2015 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

1. Carl Ingemar Johansson/ 21,0
 Kent Olausson
2  Egon Dahl/ 17,0
   Göran Carlunger  

3  Niklas Andersen/ 14,0
    Peter Larsson 
4  Magnus Linnemyr/ 14,0
    Fredrik Gustavsson
- spelhcp avgjorde på plats 3 och 4
Närmast hål på 9:an kom 
Carl Ingemar Johansson           

Gökottegolfen	14	maj	2015	på	SG
debuterade med ändrad starttid, kl. 07.00 

i stället för kl.06.00 som de tidigare 20 
tävlingarna haft. Hygglig temperatur, 
förmånligare vindar än de snålkalla som 
härjat i den utdragna våren. 
14 par ställde upp - det handlar ju om 

greensome. Jo, göken fanns på plats, 
efter omständigheterna mer diskret än 
tidigare. Det tvåstaviga lätet hör ju till 
gökottegolfen.
Resultatet presenterades sedvanligt med 

sång av tävlingsledaren.
Prisvisa (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:
Ja Carl Ingmar  å Kent! Jo ! Dom segra 

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

KO-KO!
Ett tydligt steg före de övriga!
Som tvåa kom Egon å Göran! Hurraaa!
Å trea kom Niklas å Peter!  Va´ braaaa!
Men alla fick gökottemorrron i daaaaa´!
De´ priset vi delar! Å sjunger!  Är    gla´:
Jode-la-idej, jode-la-idej, jode-la-idej 

KO - KOO !  

Styrelseledamöter och kommittémed-
lemmar reste den 26 april till Varberg 
för att planera arbetet för den kom-
mande golfsäsongen. Vi träffades 
klockan.12 då vi åt lunch på golfhotel-
let. Därefter startade vi vårt möte. Bo 
Manelius, vår ordförande, hälsade alla 
välkomna och presenterade antalet 
medlemmar i klubben och deras fördel-
ning 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 angå-
ende banans framtid utifrån nuläget.
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 ord-

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

Gökottegolf

Kent och Carl Ingemar Egon och Göran Niklas och Peter

Talan	för	en	minoritet	
Kära golfare! Det är inte många som 

använder golfbil på den här banan. 
Men det är några som gör det, inte av 
bekvämlighet men av behov. Tillfälliga 
eller långvariga, i några fall bestående. 
Golfare, som inte vill släppa taget. I år 
har de mötts av en överraskande mot-
gång. De till synes uppfräschade bro-
arna har fått golfbilsförbud. Två av bro-
arna har fått körförbud. Det började inte 
så, i mars, men sen kom påbudet. Det 
har för min del utlöst en minnesbit, som 
skyndar till minoritetens försvar. Lagd 
på en glad valsmelodi som Cornelis tog 
ibland, ”Visa till Veronica” (väl att skil-
ja från en annan visa han ofta drog, & 
mer spelad, som heter bara ”Veronica”).                                                                                                                

Har ni sett sån fin bro!
Den är ny, kan en tro!                                                                                                                                        
De´ finns flera! Ja, allihopa!                                                                                                 
Me´ så´n grön matta på!                                                                                                           
Riktigt läcker som så!                                                                                                          
Å räcken – helt okej vill-jag-ropa! 
Men så kom jag me´ bil, efter 4an, 
me´ stil å där var de´ trångt, i början !                                                                                                     
Den va´ vinklad, den bron!                                                                                            
Me´ millimeterfason kom dock bilen 
igenom den ´sörjan´…         
Nåra da´r efterpå - lyssna nu, å hör 

på! – Förbud! För golfbil! På broar!                                                                                                
Utom 6ans förstås som alltid kan nås 
från-båda-hållen ju någon där tjoar!
Ja, de´ va´ en surpris! 
Inte smidig precis!
När broarna låg där dom legat! 
Åka omväg för de´, där andra bollar 

höll te´ - nog har man i brobygget fegat!
Väl då tar jag en vals: 

De´ gör ingenting alls!                                                                                                                  
De´ går väl att fixa med tiden!                                                                                                 
Å till dess-lite-sjung för gammal å ung 
De´ bättrar den inre friden…                                                  
Na na na na   na na,                                                                                                                         
na-na  na na   na na                                                                                                                                
Ta en vals! De´ är´nte dumt, de´ spåret!, 
E´re trögt någon gång,blir de gott me´ 
en sång,
å faktiskt, man lättare får´et !
Na na…
Karl-Erik Westlund (K-E)
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Seniorverksamheten

Silverbollen
 I Silverbollens höstomgång den 10 sep-
tember blev Martti Kettunen segrare med 
suveräna 68 p. Han vann även våromgången  
så överräckningen blev överflödig

DM Herrar 75
På Göteborgs Golfklubb erövrade Rahlf 

Grönlund en hedersam 2:a plats på
81 bruttoslag.

I skrivande stund 
pågår Trygga Rundan 
för fullt och för närva-
rande krigar Gunnar 
Wieslander, Rahlf 
Grönlund och Kurt 
Orröd i toppen om 
titeln till årets Trygga 

Rundan mästare i 18-hålsklassen. Men 
inget är givet, då flera segeraspiranter 
lurar tätt bakom.
I 9-hålsklassen ligger förnärvarande 
Bertil Kristiansson, Morgan Nilsson 
och Lennart Bäckberg i topp, men 
utgången är oviss, då det finns många 
konkurrenter som kan påverka slutre-
sultatet.  
Trygga rundan pågår t.o.m. 29/10, då 
den 26 omgången spelas. Slutresultatet 
presenteras i Sisjöslaget nr 1/2016.

Guldtuppen
I påskatid avgjordes årets upplaga av 
Guldtuppen.
18-hålstuppen vanns av Kurt Orröd 
på 75 slag netto tätt följd av Björn 
Friedriksen och
Rolf Glennvall.
9-hålstuppen erövrades av Lennart 
Bäckberg på fina 38 netto med Lars-
Erik Lindgren
hack i häl.

Bo Petterssons
vandringspris

1 Ove Lindblom 83 slag
2 Kurt Orröd 91 slag
2 Gunnar Wieslander 91 slag

Torsdagen den 8 oktober spelade vi 
för femte gången om Bo:s instiftade 
vandringspris, vilket enligt Bo`s sta-
tuter skall spelas som scratch slaggolf 
över 18 hål. För spelare som kan välja 
röd Tee får till rondens bruttoresultat 
lägga till differensen mellan spelhcp. 
RÖD och spelhcp. GUL i slutresul-
tatet.
Dagens segerherre blev Ove Lind-
blom med suveräna 83 slag netto 
Stort Grattis!!!

Säsongsmatchen
2015

I år spelades den 25:e upplagan av 
Säsongsmatchen. Denna gång med 
totalt 36 deltagare. Tävlingen spelades 
under tiden maj-september och genom-
fördes i mixad form dvs damer och her-
rar i samma klass.
Efter att i flera matcher ha mött och 

vunnit över ett antal motspelare, med i 
många fall mycket högre spelhandicap, 
möttes i finalen två av klubbens bästa 
spelare, bland såväl damer som herrar.
Det skulle bli en svår match för vår 

pro Rolf Lossius med hcp 4,2 mot 
Anita Jansson hcp 5,7 som hade fyra 
slag tillgodo på Rolf. Motståndet 
visade sig också bli för tufft för Rolf 
och på 15:e hålet kunde Anita ta 
emot gratulationen till att ha vunnit 
Säsongsmatchen 2015  med 4/3. För 
andra gången i en mixedversion av 
tävlingen stod hon som segrare. Starkt 
gjort!
Vi gratulerar Anita och önskar de båda 

finalisterna välkomna till höstmötet för 
att ta emot sina priser.
Roland Ekman (Tävlingsledare)

Under året har seniorerna deltagit i katego-
rierna H55, H65 och H75.
Här lyfter vi på hatten för vårt H75-lag som 
vann sin serie och avancerar därmed till
div.1 inför nästa säsong. H75 laget har 
bestått av Egon Dahl, Rahlf Grönlund,
Seppo Kinnunen, Lennart Christiansson 
och Göran Carlunger.
Ett lag i H55+klubbar emellan har också 
representerat Sisjö GK.

GGF: Seriespel

Trygga Rundan Matchspel
Två kombattanter gick vidare  från 
A respektive B final för att göra upp 
om årets matchspelstitel. Finalen stod 
mellan Lennart Christiansson vs Roger 
Bekkhus.
Herrarna utkämpade en hård jämn 
match som avgjordes först på 19:e 
hålet.
Lennart gick segrande ur duellen och 
vann med 1/0. Grattis!

Trygga Rundan 
Matchspel

Besök	på	Gullbringa	Golf	&	Country	Club
Torsdagen den 10 september besökte 38 seniorer i strålande sensommarväder, natusköna
Gullbringa Golf & Country Club, för att avgöra TR-9 och TR-18.
På den krävande banan vann Morgan Nilsson 9-hålstävlingen med fina 38 slag och
Rahlf Grönlund kom in med mycket hedervärda 70 slag i 18-hålstävlingen.
Efter utmärkt lunch förrättades en prisutdelning.

I februari ägnade 13 arbetsvilliga seniorer två måndagsförmid-
dagar med arbete för att återställa skador som vållats av våra 
objudna gäster,  vildsvinen, på banan.. BRA JOBBAT

  Vi ses i Putthuset i vinter.
  Göran Carlunger (Seniorkommittén)

Segrare Silverbollen

1. Lennart Christiansson 44,2 p
2.  Rahlf Grönlund 44,8 p
3. Egon Dahl 45,6 p

Vinterputtligan
2014-2015

snittpoäng under säsongen
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Damverksamheten

Resor

Vi ses till våren.
Marita Andersson
/ordf. damkommittén/ 

Puttning i vinter 
för damer
Även i vinter tänker Anita ordna med 
putt- och chipträning i tältet. Alla klub-
bens damer är välkomna. Man behöver 
inte vara med alla gånger om man intre 
kan eller vill

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 25 deltagare i 
år. Vinnare – Jill Martin, som fick ihop 
hela 56 poäng.
Damkommittén stod för arrang-

emanget runt tävlingen ”Får jag lov”, 
som gick av stapeln söndagen den 
28 juni (inledningen på Golfveckan).  
Tävlingsformen var mixed greensome. 
Segrare: Laila Björkenskär och Kent 
Jonsson  som fick ihop hela 44 poäng.
Förutom dessa tävlingar har vi på 

tisdagskvällar spelat 13 tävlingar över 9 
hål. I år fick vi ställa in två tävlingar på 
grund av väta både uppifrån och neri-
från. Vid en annan tävling fick vi bara 
ha med oss tre klubbor. Resultaten blev 

nästan lika bra ändå. 
Vi hade prisutdelning i samband med vår 

avslutning av årets alla tävlingar. Total seg-
rare blev Anita Jansson tätt följd av Susan 
Lindblad. 
Deltagarantalet i våra tävlingar har tyvärr 

minskat i år. Det är väldigt bra att spela våra 
tisdagstävlingar. På så sätt lär man känna an-
dra damer i klubben, speciellt om man är ny 
medlem. Vi startar ju dessutom så pass sent 
så att de flesta hinner efter arbetets slut. Vår årliga weekendresa gick i år till 

Halmstad. Vi var bara 6 glada damer 
som var med. På lördagen spelade vi 
på Ringenäs GK, och på på söndagen 
Vinbergs GK. Torra fina banor med 
mycket rull. Vi övernattade i Halmstad 
och hade mycket trevligt över en god 
middag.
Vi avslutade säsongen med lite mat 

och dryck på ”Grill Grotesque”, då vi 
också delade ut priserna för tisdagstäv-
lingarna.

Seriespel
Damerna har deltagit i två olika seriespel. 

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

på den inte helt lätta Chalmers GK. Vi kom 
2:a av 8 deltagande lag. Det var väldigt tight 
i toppen. Vi hade ett slag sämre än segrarna. 
Vann gjorde Öjiared GK.
”Younggirls kom 3:a i sin serie.

Våra duktiga 50+ tjejer

Döva	och	hörselskadade	barn	på	Sisjö	GK
En av junis sällsynta soliga dagar hördes tjo, tjim 

och glada skratt från rangen. Det var 25 barn från 
Kannebäckskolans döv-och hörselklasser i åldrarna 
nio till femton år som på egen begäran hade testa-
golfdag på Sisjön. Med sig hade de sex ledare och 
den som ledde gruppen var Sisjöns PGA-pro Rolf 
Lossius. Han behärskar teckenspråk och är i detta 
sammanhang en fjäder i hatten för klubben. Barnen 
på Kannebäckskolan kommer från olika orter i 
Västsverige och då de inte bor på skolan blir de lätt 
isolerade och ensamma. Därför blir det extra uppskat-
tat med gemensamma aktiviteter på sommarlovets 
första vecka. Dessa anordnas av föreningen IK-surd 
som bildades 1903.
En hel vecka ägnas åt olika bollsporter och syftet är 

att skapa ett idrottsintresse hos barnen och ge dem en möjlighet till gemenskap med såväl 
döva som hörande.
Sisjö GK är öppen för att alla, oavsett handikapp, ska ges möjlighet att utöva golfspor-

ten och är någon sugen på att testa så kontaktar man klubben eller Rolf Lossius vars 
kontaktuppgifter finns på klubbens hemsida.
Vi golfare är ju vana vid att vara tysta då någon ska slå eller putta men har man döva 

med i bollen får man kanske vara lite mindre ljudkänslig. den som tror sig viska kanske i 
själva verket är ganska högljudd och det kan vi väl bjuda på.

Allas rätt att spela golf HIO 2015

Under årets klubbmästerskap pas-
sade  vår pro Rolf Lossius på att 
göra ett Hole-in-One på hål nr 7. 
Rolf tog en järn-8 och klippte till 
från 166 meter och till sin förtjus-
ning såg han bollan rulla ner i hål.



Introcup 10 maj 2015

Till Årets Intro Cup hade ett 20-tal nya med-
lemmar kommit för ta del av den information 
som styrelse och kommittéordföranden gav.
Ordföranden Bo Manelius talade lugnande ord om banans 
fortbestånd. Därefter talade respektive kommittéordföranden 
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.
Efter introduktionen samlades 13 stycken för att spela den 
9-hålstävling som är tradition i Intro-Cup. De tre bästa ser ni 
på bild. Vi gratulerar dessa och välkomnar naturligtvis alla 
nyblivna till vår klubb.
Ett stort tack till medlemskommittén.

1. Fredrik Skännestig 12 hcp 17,0 p 
2  Daniel Johansson 10 hcp 15,0 p
3  Mattias Ek 22 hcp 15,0 p

Fredrik Daniel Mattias

De flesta som ställde upp i tävlingen var 
killar men vi vill i varje fall nämna  att 
Gunilla Gustavsson vann bland damerna.

Lexus Junior 
Tour
Den 28 augusti 2015 samlades inte mindre än 34 flickor och poj-
kar  för att göra upp i Lexus Junior Tour. En strålande dag som 
gjorde att två stycken till och med sänkte sitt handicap.

                                                                          
Resultat	Pojkar	9-10	år
1. Simon Hovdal Gräppås GK 32,0 p
2. Philip Söderberg  Torslanda GK 36,0 p 
3  Melker Söderberg Gräppås GK 37,0 p
Resultat	Pojkar	11-12	år
1. Jonas Blom Torslanda GK  35,0 p
2  Filip Widepalm Chalmers GK 36,0 p
3  Gustav Kemlin Torslanda GK 36,0 p
Resultat	Flickor	9-10	år
1. Alexandra Berglund Göteborgs GK  37,0 p
2  Klara Öhrn Partille GK 45,0 p
Resultat	Flickor	11-12	år
1. Filippa Sundquist Kungsbacka GK 36,0 p
2. Nelly Wiktorsson Öijared GK 37,0 p
3. Kajsa Lindquist Göteborgs GK 40,0 p

Birdie Bridge

Bridgeklubben Birdies Bridge- och golfresa 1-2 september 2015
Den 1 september var det åter dags för klubbens kombinerade brid-
ge och golfresa. I år var vi 18 stycken entusiaster som träffades på 
Börshults golfhotell. Där spelade vi 18 brickor trivselbridge i en 
helt unik miljö. Hotellet drevs av en familj bestående av far, mor 
och son. På kvällen bjöds vi på en riktigt härlig gourmetmiddag 
tillagad av denna fantastiska familj. Efter avslutad måltid träffades 
alla i ett gemytligt sällskapsrum där det tas något gott att dricka. 
Det hjälper till att få igång historieberättande både ur verkliga 
livet och annat påhittat. 
Dagen efter spelade vi på Alingsås GK med första tee-time kl 
10.00. På kvällen och natten regnade det en hel del men vår 
golfrunda bestod av mycket sol och behaglig värme. Vi var tre 
fyrbollar och en treboll som spelade slaggolf, damer mot herrar 
där det gällde att spela till sig bästa snittresultat. 
Resultatsammanfattning: Bridgespelet vanns av Berit och Holger. 
Tvåor blev paren Ingegerd & Roland och Helena Sellstedt & Bo 
Stenberg. En speciell eloge till Helena och Bo med tanke på att 
det var deras första bridge i tävlingssammanhang.
Golfspelet däremot vanns av herrarna.

Börshults gårdshotell har golfpaket

Alingsås GK erbjuder vackra vyer

- 8 -
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De tre bästa i KM damer  blev:
Anita Jansson 159 slag
Helena Sellstedt 198 slag
Marita Andersson 198 slag

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

KM-mästare H75 

KM-mästare H80

Lördag och Söndag 8-9 augusti var det 
dags att tävla om klubbmästerskapet. 
Utöver KM Damer och KM Herrar an-
ordnades klubbmästerskap för D40, D75, 
H45, H55, H65. 
I KM Damer blev Anita Jansson klubb-

mästare för 12:e gången.
I KM Herrar blev Nicklas Nyström seg-

rare.
Herrar H75 och H80 spelades torsda-

gen den 6 augusti i samband med Trygga 
Rundan. H75 vanns av Egon Dahl och 
H80 vanns av Lennart Andrén.

Totalt hade 68 medlemmar anmälts till 
KM. Förra året var det endast 39 anmälda. 
En markant ökning som är glädjande.
Tävlingsledare för årets klubbmästerskap 

var Anders Biveby och Marita Andersson, 
med Marie-Louise Burlin och Lennart 
Andrén som assistenter. Båda dagarna 
gynnades av bra väder. För att uppmuntra 
deltagarna hade medlemskommittén tradi-
tionsenligt ordnat fika med en massa hem-
bakade kakor på lördagen, vilket naturligt-
vis var mycket uppskattat.
Anders Biveby (ordf. i tävlingskommittén)

Årets klubbmästare har korats. Från vänster Helena Sellstedt, Nicklas Nyström, Claes Aspvid, Rahlf Grönlund, Anita Jansson och Jing Wang

KM-mästare D70

 Klubbmästerskapet 2015

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

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

De båda klubb-
mästarna till 
vänster i dam- 
respektive herr-
klassen fick för 
bedriften inte bara 

vackra blommor. De fick även 
erbjudande att delta i klubbmäs-
tarnas mästarmöte på Hills GK 
arrangerat av Göteborgs golfför-
bund och vid höstmötet kom-
mer de också att få motta sina 
pokaler. Det blir intressant att se 
resultatet av mästartävlingen om 
våra egna mästare ställer upp. 
Vi önskar dem i så fall 
LYCKA TILL!
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Golfveckan	2015
Som vanligt blev Golfveckan en 

lyckad tillställning. Under de fem da-
gar som  Golfveckan består av var det 
liksom förr om åren de olika kommit-
téerna och styrelsen som stod för  regi 
och arrangemang. Vi spelade 2-mans 
poängbogie, greensome, poängbogie 
singel och scramble, under lekfull 
stämning. En av dagarna gick Veckan 
avslutades traditionsenligt på fredagen 
med stort tårtkalas som medlemskom-
mittén hade ordnat till allas förnöjelse.

Resultat	”Tre	klubbor”	
1. Lennart Christiansson  36 nto
2. Ove Holmgren 36 nto
3. Martina Schedvin 37 nto
4. Bo Lindvall 38 nto
5. Marita Andersson 38 nto

Scramble
Agneta	Hammarström	 30.0
Daniel Johansson 
Ingrid Andrén 
Ingegärd	Lindström	 30,0
Lars Berg 
Morgan Nilsson 
Ingrid	Nordström	 	 30.7
Arne Jonsson
Huang Fensheng

Matchspelet	
där 11 kvarvarande i en  
cut. ställde upp i denna 
traditionella utslagstävling 
kallad Ryder Cup, under 
ledning av Marek Malek 
och Carl-Ingmar Johans-
son. De reducerades under 
tävlingens gång. Kvar 
blev då Leif Olsson och 
Ingrid Nordström i en kamp 
om segern. I år drog Leif det 
längsta strået.

                                                                          
Resultat	Scrambletävlingen
Lag:	Bodin	 10,8	 28,2	p
Anna-Greta Bodin 
Daniel Johansson  
Lag	:	Sellstedt	 9,8	 31,0	p
Helena Sellstedt
Luping Tang
Lag.	Jönsson 10,5	 31,5	p
Yinggang Li
Gunnar Jönsson

Sisjö Golfklubb 25 år

Tvåa, men glada ändåSegrare i scrambleGrillmästare Bo Manelius

Dagens firande började med en 9-håls 
scrambletävling på vår bana. Efter 
tävlingen bjöds det på grillad korv med 
tilltugg i samband med en putt-tävling. 
Så småningom oåkte alla hem för att 
föbereda sig på jubileumsfesten. Vi sam-
lades igen kkockan 19.00 på Restaurag 
Jungman Jansson i Önnered där åt en 
”maritim” 2-rätters middag. Det blev en 

väldigt glad stämning vid borden. Det 
sjöngs sånger med text av både medlem-
mar och andra till musik av den populära 
Hazzes orkester. När alla var mätta och 
belåtna bjöd orkestern upp till dans.
Vi tycker nog alla att det blev en lyckad 
tillställning eftersom många var kvar till 
långt fram på kvällen
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Sisjöträffen	2015

På	pallen	år	2015	kom:
Herrar
1:a Thomas Yang Hcp 27,4 38 poäng 
2:a Stefan Delbratt Hcp 20,2 36 poäng
3:a Rolf Glennvall Hcp 31,2 34 poäng
Damer
1:a Anita Jansson Hcp 5,6 36 poäng
2:a  Maj-Britt Lindvall Hcp 29,8 36 poäng
3:a Ingrid Nordström Hcp 35,0 35 poäng 
  
Lägsta	bruttoscore
Anita Jansson 76 slag !!!

Thomas och Anita som glada vinnare Maj-Britt och Stefan kom tvåa.

Ingrid och Rolf spelade väl och kom trea.

Ett stort tack till alla generösa tävlingssponsorer!
                                                                          Askims Rostfria, Blomsterlandet, Dormy, Hantverket Frisör &Shop, 

Intens ekonomi & konsult,  Kaffekompaniet, 
Konrev Konsultation & Revision, 

Lennart Lindholm Slipteknik,  Ljusab,  Mc Donald Mölndal, 
Scandic Hotell Mölndal,  Svetsteknik,  World of Golf 

Christer Winnfors borde haft pris för sina sommar-
brallor. Här tillsammans med tävlingsledaren och 
blomsterflickan Marie-Louise 

Tävlingsledaren Holger med sitt digra prisbord

Anita fick blommor och stora applåder för 
sin fina bruttoscore

I år firade vi 10-årsjubileum av denna 
populära klubbtävling. Liksom många 
andra år gynnades den av ett fantas-
tiskt fint högsommarväder. 42 st. för-
väntansfulla deltagare deltog. Många 
frikostiga sponsorer, som skänkte 
många och fina priser, ställde upp så 
att alla deltagare fick pris. 
Mycket uppskattat! 
Shotgun-start, poängbogey, separata 

dam- och herrklasser är ett tävlings-
koncept som deltagarna lärt sig upp-
skatta under åren. Även i år kunde, 
tack vare Scandic Hotell, Mölndal, 
1:a-pristagarna i respektive klass få 
var sin hotellcheck för övernattning 
med frukost på valfritt Scandic-hotell 

och som alltid en tjusig blombukett från 
Blomsterlandet. Dessutom belönades 
spelaren med lägsta bruttoscore med en 
extra bukett. 
Förutsättningarna för en bra och rättvis 

tävling var dessutom mycket goda tack 
vare en golfbana i utmärkt fint skick. 
Välskött fairway! Snabba greener! Det 
tackar vi för.
Klubben vill framföra ett stort tack till 

alla sponsorer, som med sina fina pri-
ser gör denna tävling så uppskattad och 
lockar så många deltagare. Innan pris-
utdelningen genomfördes presentera-
des alla tävlingssponsorer med namn. 
Tävlingsledare och arrangör
Holger Petersson/Marknadskommittén
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Juniorkommittén

Bankommittén
Vintern hade varken mycket snö eller 

kyla att bjuda på och sommargreenerna 
öppnades i mitten av mars. Tidigare på 
året fick banans broar en ansiktslyftning. 
De rätades upp, fick nya lägre räcken och 
gröna mattor. De blev jättefina. I slutet 
av mars hade vi en städdag med omkring 
60 deltagare. Det trasiga staketet mellan 
uteserveringen och infarten togs ner och 
resultattavlorna vid uteserveringen flyt-
tades till motsatta sidan. En ny plastvägg 
vid rangen började sättas upp. Uppslagna 
torvor på fairway fylldes igen med sand. 
Löv och kvistar räfsades upp. Asfaltsgrus 
lades ut på vägarna. En grupp från 
Trygga Rundan började planeringen med 
att sätta upp väggar i övervåningens rum 
för bagskåp och arbetet med att skapa två 
separata omklädningsrum blev klart bara 
några dagar senare.  
Övningsgreenen blev uppdelad i en putt-

green och en chipgreen. Det blir slitet där 
upprepade chippar landar men om vi alla 
tänker på att chippa enbart på chipgreen-
en så kommer vi att ha en riktigt jämn 
och fin puttgreen att träna puttar på. 
I somras fick banan en ny greenkeeper, 

Roger Johansson. Banpersonalen har gett 
oss en otroligt jämn och tät fairway under 
säsongen och greenerna är numera om-
gärdade av en stor uppklippt yta som gör 
att aningen för långa inspel rullar iväg 
betydligt längre än man har tänkt sig.
Under sommaren har fastighetsägaren 

bytt fasad på huset och satt in nya fönster 
och dörrar.
Klubben har införskaffat ytterligare en 

bod för bagskåp som har placerats inte 
långt ifrån sponsortavlan.
Gräsmattan på 6:an och 7:an som blev 

sönderbökad av vildsvin förra hösten har 
glädjande nog vuxit ihop så det knappt 
går att se spår av skadorna. Vi får hoppas 
att elstängslet som sattes upp i slutet av 
2014 håller vildsvinen borta denna höst.   

Swedish	Putt	Masters	2015
Det här är en tävling där man enbart 

tävlar på greenerna och man räknar inte 
bort något handicap. Finalen spelades 
på Sjögärde GK den 20 september i 
strålande solsken. Spelare från 16 olika 
klubbar deltog och vandrade omkring på 
Sjögärdes vackra golfbana med bara en 
putter i handen, en vattenflaska och tröja i 
en ryggsäck eller bärkasse. Vi såg nog lite 
udda ut jämfört med vanliga golfare. Från 
Sisjö GK tävlade Daniel Johansson och 
Anita Jansson som vann vår kvaltävling 
några veckor innan. 
Under en vanlig golfrunda grämer man 

sig alltid över 3-puttar och därför hade 
man målsättningen att gå runt banan 
med 2 puttar på varje green, kanske med 
någon enstaka retsam 3-putt här och där. 
Den målsättningen kunde man kanske ha 
på Sisjös greener, men Sjögärdes böljande 
och dubbelt så stora greener krossade 
rätt så snart den målsättningen. Redan 
på första green som har två platåer sattes 
ribban för vilka svårigheter det skulle 
bli. Flaggan stod längst upp till vänster 
och vi puttade från längst ner till höger, 
alltså maximal längd diagonalt över hela 

onduleringen. Så fortsatte det, flaggan 
stod aldrig mitt på green utan antingen i 
framkant eller i bakkant och därför bjöds 
det på galet långa puttar. Roligt, utma-
nande och stundtals förnedrande.
Hur gick det då i finalen? Vi kom på 3:e 

och 6:e plats. Vetlanda GK vann i både 
damklassen och herrklassen på 42 respek-
tive 46 slag. Damvinnaren hade alltså 
bättre resultat än herrvinnaren! Här är lite 
mer siffror: I damklassen hade två spelare 
singelhandicap. Lägsta handicap var 4,4 
och det var också hon som vann. I herr-
klassen hade fem spelare singelhandicap. 
Lägsta handicap var 1,8 och vinnaren 
hade 11,8. 
Det här är en annorlunda och rolig 

tävling så håll ögonen öppna efter Sisjös 
kvaltävlingen 2016.      
Anita Jansson (ordf.Bankommittén)

Vi inom juniorverksamheten har upplevt 
2015 som ett mycket positivt år. Ny 
junior-PRO, Nicklas Nyström som 
tillsammans med vår PRO, Rolf Lossius 
har lyft verksamheten från 35 till över 80 
juniorer.
På sista deltävlingen av GGF:s  junior-
tour hade vi med nya Sisjöspelare, våra 
första juniorer på Lexus Tour sedan 2010. 
Jättekul.
Våra juniorer har tränat både på Sisjön 
och på World of Golf. Det är något vi 
kommer att fortsätta med under nästa 
säsong.
Inför 2016 som jag nämner i verksam-
hetsplanen siktar vi på följande:
Erbjuda vinterträning
Lägga upp plan för tävlingsverksamhet
Läger både på Sisjön och på bortaplan
Öka antalet deltagare i Skandia Cup
Öka antalet spelare till Junior-KM
Öka antalet spelare till officiellt handicap
Öka samarbete med andra klubbar för 
träningstävlingar, både individuellt och 
i lag.
Samt öka antalet juniorer i träning.
Micke Jäder (JK-ledare)

Under 2015 genomfördes 21 täv-
lingsdagar i klubbens regi med 
varierande deltagarantal. Mest 
välbesökt var Golfveckan där 
närmare 240 deltog i solsken under 
de 5 dagarna  och traditionsenligt 
avslutades veckan med stort tårtkalas 
som medlemskommittén ordnade till 
allas förnöjelse Ung cancer uppmärk-
sammades en tävlingsdag när 4100 
kronor samlades in och skickades 
till Ung Cancer. Vi spelade också en 
tävling med sen start kl.16 för de som 
jobbar. Golfåret startade med Sisjö-
spexet, en skojtävling som  utmanade 
med ovanliga former av spel och att 
använda olika klubbor. Därefter var 
damerna ute i Våryran och sedan 
följde Upptakten den 1 maj. Klubben 

arrangerade också juniortävlingarna 
Lexus Junior Tour och Göteborg Golf 
Cup i samarbete med GGF och detta 
utföll mycket bra. Årets Klubbmäs-
terskap genomfördes 8-9 augusti 
där Anita Jansson blev mästare för 
damer för 11:e gången!! Ny klubb-
mästare för herrar och blev Nicklas 
Nyström. Tyvärr fick vi problem med 
inmatningen i GIT då IT-systemet 
blockerades av att för många klubbar 
använde det samtidigt. Vi lyckades 
till slut och kunde slutföra tävlingen. 
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. Det genomfördes också 
regelbundna tävlingar varje vecka 
med Mixen på måndagar samt Dam- 
och Herrgolf på tisdag och onsdag. 
Trygga Rundan för herrar över 55 år 
på torsdagar är mycket välbesökt och 
Senior Damer spelar på  fredagar. 
Det finns tillfälle för alla att spela 
en runda i goda vänners lag och pla-
nerna att även starta en Juniortävling 
har genomförts.
Anders Biveby (Tävlingskomm.)

Tävl.kommittén

Herrkommittén

Marek Malek (Herrkomm.)

Klubben har deltagit i GGFs serie-
spel för herrar 45 över med lite upp-
och nerspel
Herrkommittén arrangerade även 
onsdagsgolfen 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 
Alfonspokalen (fem bästa rundorna 
under vår och höst) erövrades av 
Daniel Johansson efter en spännande 
final på Lerjedalens GK

Årets	resultat
1)  Daniel Johansson     xx p
2)  Kent Jonsson      xx p 
3) Tony Andersson xx p 
4)  Huang Fensheng	 xx	p

Huang, Tony, Kent och Daniel



Hej	alla	medlemmar	på	på	Sisjö	Golf-
klubb!
Jag heter Roger Johansson och är head-
greenkeeper på Sisjön sedan i maj i år. 
Jag har jobbat med golf i 18 år och har 
därför stor erfarenhet hur en bana skall 
skötas. Jag har funnit mig väl tillrätta på 
Sisjö  golfbana. Ägaren World of Golf 
har ju verkligen lagt ner ett stort arbete 
med dränering och och snyggat till  den 
med bl.a. nya broar. Jag hoppas på ett 
långt samarbete med ägeren och mina  
medarbetare på banan

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

för	er	medverkan	under	2015
Sisjö	Golfklubb

HSFF:s	”Sisjöslaget”	2015

Tävlingsresultat:
1.	Securitas	 	 31,0	sl
Jonas Bergström Bryttsätter Golfklubb
Andreas Salqvist Öijared Golfklubb
Mats Bergsten Öijared Golfklubb
2.	Castellum	Harry	Sjögren	 31,1	sl
Thomas Littorin Dagsholm Golfklubb
Sekretess
Leif Andersen Albatross GK 
3.	Maileasy	 	 31,2	sl
Oscar Strindhagen Vallda G & C
Thomas Carlberg Kungsbacka GK
Johan Tropp Vallda G & CC
4.		Arkipelagen	 	 32,0	sl
Mattias Strandh Torrekulla Golfklubb
Ulf Jängnemyr Göteborgs Golfklubb
Annika Gustavsson S:t Jörgen Park GC
5.	DGC	Donator	 	 32,0	sl
Torbjörn Hansson Falkenbergs GK
Sofia Lorentzon Öijared Golfklubb
Magnus Berndtsson Bryttsätter Golfklubb

I HSFF-tävlingen Sisjöslaget den 4 sep-
tember  ställde följande 17 lag upp: 
DGC Donator, Alaska, Team Högsbo 

Sisjönytt, Maileasy, Jetpak, Castellum 
Harry Sjögren, Nordea, Swedbank, SEB, 
Arkipelagen 1, Arkipelagen 2,  Think 
Do & Grow, Securitas, GA System,              
Sisjö Golfklubb, Kontorsmiljö, 
Göteborgs Golfklubb.
Tävlingen genomfördes som den nu 

fastställda formen- 9-håls scramble-
tävling i 3-mannalag med shotgunstart 
kl 13.00.
Innan tävlingen började serverade 

Restaurang Aquarelles som alltid sin 
utsökta lunchbuffé med grillade rätt-
ter och sallader samt kaffe med kaka. 

Mycket välsmakande och uppskattat av 
deltagarna.
Kanslichefen Lars Holst hälsade alla 

välkomna och prick kl. 13.00 lät Ditte 
Blom från HSFF sirenen ljuda och en 
spännande tävling startade. 
Efter drygt fyra timmar kunde Roland 

Ekman knappa in resultaten och Daniel 
Carlsson, HSFF på sitt underhållande sätt 
förrätta prisutdelning.
Jag tror att samtliga deltagare, oavsett 

resultat, var mycket nöjda med hela detta 
tävlingsarrangemang och kommer säkert 
tillbaka nästa år om de inte har förhinder.
Holger Petersson/Marknadskommittén

Det vattnas i munnen av dofterna från grillen.

Lennart, Roland och Helena gjorde bra ifrån sig. Resultatet presenterades avDaniel Karlsson 
och Ditte Blom .

Lag Securitas vann dagens tävling.

HSSF:s kansllichef kunde vara 
mycket nöjd med tävlingen.
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ASKIMS ROSTFRIA STÅL AB

Ett grossistföretag med:

- Göteborgs mest kompletta     
   lagersortiment av rostfritt stål

- Snabba leveranser

- Erfarenhet och bra service

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

www.askimsrostfria.se

1.	Lag	Jan	Sjödin	 	 59,5	sl
Pter Larsson Sisjö Golfklubb
Niklas Andersen Sisjö Golfklubb
 Jan Sjödin Sisjö Golfklubb

2.	Lag	Rolf	Lossius	 	 61,8	sl
Eva-Britt Nilsson Sisjö Golfklubb
Rolf Lossius Sisjö Golfklubb
Lars Gustavsson Sisjö Golfklubb

3.	Lag	Lars-Göran	 	 62,5	sl
Tobias Byström  Flemminge Golfklubb
Lars-Göran              Gräppås Golfklubb
Stefan Andersson    Gräppås Golfklubb

4.	Lag	Anders	Engvall		 62,6	sl
Anders Engvall Sisjö Golfklubb
Tomas Broberg Sisjö Golfklubb
Anders Thorin Sisjö Golfklubb

Höstslaget (scramble)
Årets Höstslag den 19 september blev 
en tävling i en tämligen fuktig bana 
men en solig sensommardag.
24 tremannalag ställde upp i årets 
scramble med shootgunstart.Tävlings-

form var tremanna Scramble/slagspel.
De fyra bästa resultaten ser vi här till 
vänster i rutan.
Stort tack till alla tävlande från täv-
lingsledarna 
Ingemar Johansson och Marek Malek.

Peter Larsson, Jan Sjödin och Niklas Andersen
var ganska segervissa redan på 13:e hålet

De	10	bästa	som	fick	priser
Jing Wang 18 hcp 67 poäng
Gunnar Jönsson 23 hcp 73 poäng
Daniel Johansson  4 hcp 76 poäng
Rebecca Elf 19 hcp 77 poäng
Gunnar Hedmark 17 hcp 78 poäng
Rolf Glennvall 25 hcp 78 poäng
Seppo Kinnonen 13 hcp 79 poäng
Huang Fensheng 21 hcp 79 poäng
Lisbeth Olin 28 hcp 79 poäng
Stefan Dellbratt 19 hcp 81 poäng

Den sista tävlingen för säsongen 
var Skaldjursfrossan som spelades 
lördag den 26 september. 29 spelare 
ställde upp på en solig och varm 
tävlingsrunda. Vinnare varJing 
Wang med 85 slag. Han vann både 
en hummer och räkor. Sex skal-
djurspriser och fyra presentkort på 
Rasta delades ut till vinnarna.

Skaldjursfrossan
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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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Göteborg
Datavägen 20
436 32 Askim          www.kaffekompaniet.se

- din samarbetspartner
Skalldalsvägen 18

436 52 Hovås
Tel 031-68 00 80

Fax 031 - 68 35 88





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

www.skogtradgard.se

Vi  stödjer 
Sisjö

Golfklubb
Frölunda & Mölndal

Mc Drive

Frisör & Shop

Tina - Helen - Khin 
Cathrine - Sanna - Jenny

önskar alla

VÄLKOMNA!
Tidsbeställning:

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

HANTVERKET

Gulinshuset
www.hantverket.com



   

Junior- och Ungdomssatsning på World of Golf & Sisjö Golfklubb!
Vi på Golfakademin hos World of Golf & Sisjö Golfklubb bygger en ungdomssatsning för alla, som 
kompletterar & samarbetar med de fantastiska elitsatsande klubbar som finns runt om Göteborg och 
Mölndal.

Vi har, fördelat på våra två anläggningar, de bästa träningsområdena med range och närspel, dess-
utom en väldigt bra korthålsbana och en stor 9-hålsbana som vi använder.

Vi vill att ni barn och ungdomar skall se oss som det självklara stället att vara på. Därför läggs 
medlemskap på Sisjö GK in i avgiften för spel på banan hela året, och alla träningsområden blir en 
självklar del i träningsupplägget.
Då får ni ungdomar en bra blandning i träningen och ett inspirerande ställe att vara på efter skolan 
och på loven, så att ni kan bli bättre på golf och andra idrotter.

Vi har koordinations- & teknikövningar, tävlingar, lekar, tester och framför allt spel på banan.

Vi tror på träning som är anpassad till din egen nivå, och att det tillsammans med kompisar och kon-
kurrens gör att ni vill ha fler roliga övningar att utvecklas genom.
Du hittar oss via våra hemsidor www.worldofgolf.se eller www.sisjogolf.se

Nu i november startar vinterträningen på WoG, och i jan/feb hittar ni information och anmälan för 
säsongen 2016.

Hälsar

Golfakademin på World of Golf & Sisjö Golfklubb genom
Nicklas Nyström

nicklas.nystrom@worldofgolf.se

 

Junior-	och	Ungdomssatsning	på	World	of	Golf	&	Sisjö	Golfklubb!



SISJÖ GOLFKLUBB
S. Långebergsgatan 26 A

 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA

Eva-Britt Nilsson gick runt med sin kamera och 
tog härliga aktionbilder.


