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Välkommen till höstmötet 17 nov. då budget
 och verksamhetsplan skall fastställas!   
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Sisjö Golfklubbs styrelse

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

Ordföranden har ordet
Tack till alla medlemmar och 
inte minst till alla som frivilligt 
bidragit till vår klubbs verksam-
het under 2016. Klubben drivs 
uteslutande med volontära kraf-
ter utan vinstsyfte. Vår klubb 
har haft ett bra år med ökat 
antal medlemmar, inte minst på 
juniorsidan, mycket tack vare 
aktivt arbete från de ansvariga 
frivilliga och de professionella. 
Vi har haft en bana i fantastiks 
kondition i år. STORT TACK till 
Roger och hans stab. 
Under vintersäsongen kommer 
banarbete att ske på bland annat 
vår TEE´s, vilket kommer att 
påverka möjligheten att spela 
under vintern och våren från 
original Tee. Vi kommer också 

att omvärdera placeringen av vissa 
dam-Tee för att följa SGF rekom-
mendationer gällande förhållandet 
mellan herr- och dam Tee. Banan 
kommer att som vanligt vara öppen 

hela vintersäsongen om rådande 
väder tillåter spel. 
Se till att dina uppgifter är kor-
rekta på MIN GOLF” på http://
www.golf.se/ så att Du får infor-
mation från klubben som skickas 
till Dig. Uppgifterna där är varje 
medlems eget ansvar. 
PS! Det är en upplevelse att ta en 
promenad med en (1) boll och en 
(1) klubba i januari på vår bana
Klarar du detta så har du gjort en 
prestation. Lycka till!
Din Klubbordförande
Bo Manelius 
Svinga Lugnt 
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Styrelse, kommittéer  m.m.

Klubbstyrelse 2016
Ordförande	 Bo	Manelius
Vice	ordför.	 Ingemar	Johansson
Kassör	 Helena	Sellstedt
Sekreterare	 Anita	Jansson
Ledamot	 Anders	Biveby
Suppleant	 Lennart	Christansson
Suppleant	 Torborg	Juntti

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

IT-ansvarig	 Bo Lindwall 
 

Redaktion
Ansv. utgiv. Bo Manelius
Huvudredaktör Lennart Andrén

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
Hemsida				 www.sisjogolf.se

Framsida:  Foto: Okänd. På väg mot första tee?
Baksida:    Foto: Eva-Britt Nilsson

Banägarens information

Tiderna förändras 
och vi med dem är ett 
gammalt känt uttryck. 
Nu har även vi i 
marknadskommittén 
kommit underfund 
med att även sättet 

att kommunicera har fått ny 
karaktär. Sisjöslaget, klubbens 
medlemstidning, första nummer 
kom ut i samband med att klubben 
bildades för 25 år sedan. Holger 
Petersson, som dog nyligen, var 
upphovsmannen till tidningen och 
med hjälp av Henning Forsman 
(tecknare och duktig på layout) 

gjorde tidningen med de medel som 
fanns då. Då var ”sociala medier” 
inte var mans egendom. Idag 
är läget helt annorlunda. Vi har 
upptäckt att en fungerande hemsida 
plus Facebook är ett utmärkt medel 
att på ett snabbt sätt få reda på vad 
som händer. 
Marknadskommittén tog därför 
beslutet att tidningen skall, 
med detta nummer, gå i graven 
tillsammans med de bortgångna 
upphovsmännen.
I redaktionen
Lennart Andrén 

Redaktörens spalt

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 30 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 
information i anslutning till första tee. Vi 
kommer t.ex. ha perioder av frost som 
gör att vi periodvis tvingas stänga banan 
för spel. Läs gärna sista stycket om 
Frosttider. 
Greenfee
För alla Greenfeemedlemmar och gäster 
kommer det nu finnas möjlighet att betala 
greenfee vid entrédörren till receptionen.
Driving	Range
Drivingrangen på Sisjö Golf stänger 
fr.o.m  30 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 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 30 oktober. 
Om ni har några frågor angående exem-
pelvis medlemskap maila  reception@
sisjogolf.se
Putthuset
Är öppet med belysning. Värmarna går 

på gas och startas via 10 kr mynt/pollett 
inkastet.
Golfakademin
Glöm inte bort att träning under vintern 
gör att man tidigare på året kommer igång 
med sin golf, en golfsäsong är ganska kort 
och genom att vinterträna får du tidigare 
bättre golfspel. 
Våra instruktörer jobbar på som vanligt. 
Alla lektioner och kurser kommer att hållas 
på World of Golf. 
Du kan lätt boka dem genom vår on-line-
bokning (via hemsidan) eller  ringa World 
of Golf  709 79 80.
Vår ambition är att öppna Driving Range, 
reception och café den början/mitten av 
mars. Allt beroende på väder och vind.
Vi ses!
Vänliga hälsningar
Eva-Britt, Marianne & Tereza

Frosttider
Vid fint och klart väder kan tempera-
turen 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 ispar-
tiklarna 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 säkerhetsskäl för golfarna samt med 
hänsyn till golfbanan. Pegga gärna upp på 
de fairwaymattor som finns att ta med sig. 
Tack för visad förståelse!
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Sisjö	Golfklubb
Extra	årsmöte	–	Höstmöte

Torsdagen 17 november 2016 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 2016
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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1.  Helena He/ 31,0
 Yinggang Li

2   Kent Olausson/ 34,0
    Ove Lindblom  

3   Lars-Erik Augustsson/ 34,0
     Ronny Jennefalk 
 spelhcp avgjorde på plats 2 och 3
 Närmast hål på 9:an kom 
 Ove Lindblom           

Gökottegolf
Gökotttegolfen är en vårprimör på Sisjö, 
med år på nacken och kontrakt med gö-
ken. Ett benådat väder speldagen Kristi 
Him! Solen högt över Mölndalsbergen, 
nattsvalkan sveptes undan av sommar-
värme och 34 deltagare på morgonkulan 
(start 07.00 nu) gladdes med läget. Som 
vanligt greensome 9 hål, alltså 17 par. En 
vacker siffra ! Bara sex gånger genom 
åren har vi varit fler, som mest 1999, 
(24 par) och då var det ändå shotgun-
start kl 6 på morgonen! Vi bytte starttid 
2015 till kl 07.00 Greenerna bra. Banan 
torr efter många tidigare vindpass.                                                  
Anders Biveby aviserade spelresultaten, 
KE sjöng gökottegolfens signaturmelodi 
(*) och båda förrättade prisutdelnngen:                   

Icke på banan men först under prisutdel-
ningen hördes göken !
Äntligen, hörde man i suckar vars avgi-
vare vant sig vid detta läte genom alla  
åren gökotteronden gått till på Sisjö GK !           
(*) ( Alptoppens ros)                                                       .       
Hur kommer det sej att en 2-stavig ton                                                      
kan få en att lystra me´ fascination!?                                                       
Man studsar, å säjer-men hörde du? 
GÖK!!!                                          
Ja´ tror att han sitter där bak nästa krök                                                           
. Jode-la-idej, jode-la-idej, jode-la-idej 
KO-KOOO !
Nästa år inträffar Kristi Him den 25e maj 
med förhoppningsvis den 23e årgången 
av denna tävling. 
KE                                                 .                                                                                       

Glada Vinnare. Grattis!

Kick-off 2016

Startskott av Marek

Den 7 augusti avled min vän Holger, helt 
oväntat, på Sahlgrenska sjukhuset efter en tids 
sjukdom. Nyss fyllda 93 år, klar till intellek-
tet, nämnde han för mig några dagar tidigare, 
att han räknade med att komma hem senare i 
den veckan. Det skedde tyvärr inte. Hjärtpro-
blem hade gjort det allt svårare för honom 
att röra sig. Svår gikt i händerna hade tillstött 
mot slutet vilket försämrade hans livskvalitet 
ytterligare. Men som den fighter han var ville 
han absolut inte ge upp utan kämpade på. Han 
ville komma tillbaka till sin familj, vännerna 
på golf- och bridgeklubben och andra sociala 
aktiviteter.
Vi träffades första gången på golfklubben 
1990 där Holger var en av de första medlem-
marna. 
Han hade ganska omgående blivit sekreterare 
i klubben och direkt visat sitt intresse och 
engagemang för att bygga upp en fungerande 
klubbverksamhet. Han fick mig intresserad 
av att ta ansvar för bankommittén och sedan 
följdes vi åt genom alla år av samarbete via 
olika kommittéer, styrelsearbete och golfdo-
mareuppdrag. 
Vi spelade båda mycken golf, sällskap och 
tävling. Han var en sann tävlingsmänniska. 
Väl på golfbanan kunde jag höra honom, vid 
nittio års ålder, intala sig att träna mer för att 
kunna slå längre, speciellt med drivern. Han 
var noggrann och slog inte en putt utan att ha 
gått ner på knä! och läst puttlinjen.
Holger var med att ta initiativ till en brid-
gesektion inom Sisjö Golfklubb. Den fick 
namnet ”Birdie Bridge” och han lockade 
med mig i denna trots min bristande kunskap 
i bridgespel. Med enastående tålamod som 
min bridgepartner och mentor lyckades han 
dock så småningom göra oss till ett hyfsat bra 
team.
Holger var en omtyckt person med hög 
moral och som generöst gladdes åt andras 
framgångar. Han tyckte om att ha trevligt i 
goda vänners lag både till vardag och fest. 
God mat och dryck gjorde honom särskilt på 
gott humör. Jag kommer att sakna honom på 
såväl golfbanan som vid bridgebordet och vid 
de kommande sociala sammanhang där han 
skulle ha funnits med.
Han fick leva ett långt, gott och innehållsrikt 
liv. Detta hjälper mig att acceptera hans bort-
gång och han lämnar ett välfyllt rum med goa 
minnen hos mig.
Vännen Roland

Minnesord
Årets Kick-off gick av stapeln den 
23-24 april 2016
Klubbens styrelse hade i år bjudit 
in, till avstamp inför säsongen, 
alla kommittéordförande och andra 
volontärer i klubben till Hotell Er-
ikslund i Ängelholm för planering 
och finjustering av säsongens verk-
samhet. Totalt deltog 23 personer. 
Under konferensen avhandlades 
bl.a. medlemsantal och rekrytering, 
inte minst på junior sidan som med 
framgång leds av Micke Jäder 
och våra PGA- tränare.  Nya GIT 
(golfens it system) presenterades 
av Bosse Lindwall, som delgav 
tips och knep för tävlingsledare. 
Anders Biveby gick igenom årets 
tävlingskalender och golfveckan. 
Klubbens nya hemsida presentades 
http://www.sisjogolf.se/ som är mer 
lättarbetad än den tidigare hemsida 
vi haft. Kvällen avslutades med en 
trevlig middag i glad golfvänners 
lag.
Frukosten avnjöts följande morgon 
i spänning inför dagens traditionella 
matchspel mellan deltagande damer 

och herrar på Lydinge Golf Resort.  En 
spännande bana med många utmaningar 
som avgjordes till damernas fördel. 
STORT GRATTIS.
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Seniorverksamheten

Under året har seniorerna deltagit i katego-
rierna H60, H70 och H75. Ett lag i H55+ 
klubbar emellan har representerat Sisjö GK. 
Beträffande resultaten för årets seriespel 
finns det mycket att önska inför 2017. För 

1. Egon Dahl 2,6 
2.  Lennart Christiansson 2,8 
3. Kurt Orröd 3,0 

Vinterputtligan
2015-2016

placeringssnitt under säsongen

De tre bästa i tävlingen
1. Rahlf Grönlund 69,0 p
2.  Egon Dahl 74,0 p
3. Roger Bekkhus 75,0 p

Vårens segerherre var Rolf Glennval som fick 
ge sig  i höstomgången  den 22 sept. Då .blev 
Rahlf Grönlund segrare med suveräna 69 p. 
En sänkning med hela 3 enheter. GRATTIS

Silverbollen

Rahlf Grönlund t.v. höstsäsongens vinnare 
tar emot vandringspriset av tävlingsledaren 
Göran Carlunger.

En härlig sensommardag med högsommarvärme drog veteranerna till Sjögärde GK
Tävlingsledarna Lennart Christiansson, Göran Carlunger och Leif  Olsson hade lagt 
ner ett jättejobb så att vi fick det så trevligt som man bra kan få. Våra hopsamlade 
startavgifter räckte tydligen till både greenfee, fika vid 10:an och lunch.

De 10 bästa från Sjögärde:
1.	 Matti	Kettonen	 68,0	p	nto
2.		 Kurt	Orröd	 72,0	p	nto
3.	 Morgan	Nilsson	 74,0	p	nto
4.	 Rahlf	Grönlund	 76,0	p	nto
5.	 Gabor	A	Buday	 77,0	p	nto
6.	 Ulf	Johansson	 77,0	p	nto
7.	 Kurt	Larsson	 78,0	p	nto
8	 Bo	Rörqvist	 78,0	p	nto
9.			Seppo	Kinnunen	 79,0	p	nto
10.	Nils	Svedmyr	 80,0	p	nto

Längsta drive på hål 11:
Gul	tee:		Nils	Svedmyr
Röd	tee:	Rahlf	Grönlund
Närmast flagg hål 17:
Morgan	Nilsson;	11,6	m.

Sjögärde GK 15 sept. 

Guldtuppen
Årets 18-håls Guldtupp blev Kurt Orröd 

Med tre omgångar kvar 
av årets Trygga Runda 
kämpar Gunnar Wieslan-
der, Kurt Orröd och Seppo 
Kinnunen om titeln årets 
Trygga Runda mästare i 18 
-håls-klassen. I 9-hålsklas-
sen är det Lennart Christi-
ansson, Ulf Johansson och 

Bo Lindwall som gör upp om slutsegern. 
Trygga rundan pågår till 27 oktober, då den 
25 omgången spelas. Slutresultaten kommer 
att meddelas på vår hemsida
Trygga Rundan överraskades den 28 juli av ett 
fantastiskt fint prisbord, skänkt av vår alltid så 
trevliga positiva tjej i receptionen Marianne 
Palm. Vi tackar för den fina gesten.

Trygga Rundan Matchspel	
I finalen utkämpade Roger Bekkhus 
och Göran Carlunger en tuff match, där 
undertecknad slutligen kunde bärga segern 
på 19.e hålet och därmed kunde utropa sig 
som årets matchspelsmästare

Bo Petterssons 
Vandringspris	
Årets upplaga spelas 13 oktober. Resultatet 
kommer att  presenteras på vår hemsida. 
www.sisjogolf.se

som vann med fina 74 slag tätt följd av Ro-
ger Bekkhus 76 slag och Gunnar Wieslander 
77 slag. 
Ralph Håkansson kan titulera sig årets 
9-hålstupp med fina 38 slag tätt följd av 
LennartChristiansson 40 slag och Tore 
Ackeström 43 slag.

Marianne Palm,  utbildad masageterapeut ville visa sin uppskattning av Sisjö Golfklubbs 
seniorer, som ställer upp  torsdagar i alla väder, genom att ställa upp ett prisbord i en 
Trygga Rundantävling med många priser. 1:a pris en rygg-och nackmassage.

övrigt kan tilläggas:” Golf är ett fantastiskt 
sätt att under trevliga former bli komplett 
förödmjukad och djupt besviken på sig 
själv.”

GGF: Seriespel
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Årets match vanns glädjande nog av 
Marita Andersson, en av klubbens 
trotjänare och flitig tävlingsdelta-
gare.
Det blev en spännande resa för henne 
som innehöll många av matchspe-
lets tjusningar, och överraskningar, 
med flera matcher som av gjordes 
på 19:e eller 20:e hålen. I en match 
föll avgörandet på 19:e på grund av 
att motspelaren spelade på fel boll. 
I finalen, med Morgan Nilsson som 
motspelare, var Marita ett upp inför 
18:e. Morgan slog sitt utslag i vattnet 
och Marita tyckte kanske att, nu var 
matchen avgjord, men, dessvärre tog 
det 7 slag innan hon kunde håla ut! 
Matchen gick vidare till 19:e där hon 
med handicapslag tillgodo slutligen 

kunde spela hem årets Säsongs-
match. Stort grattis!
Vi ser fram emot att premiera finalis-
terna vid Höstmötet.
Roland Ekman (Tävlingsledare)

HIO 2016
Sisjöspelare	 deltog	 i	 HIO-klubbens	
semifinal	på	Falkenberg
Ni vet väl om att ifall man gör en Hole-in-
one eller Albatross ska man anmäla sig till 
HIO-klubben på golf.se. De som är med-
lemmar i HIO-klubben har rätt delta i de 
semifinaler som arrangeras på sensomma-
ren varje år, oavsett när det var man gjorde 
Hole-in-one eller Albatross. De bästa 
spelarna från semifinalerna går vidare till 
en final det nästkommande året. I år gick en 
av de fyra semifinalerna på Falkenberg GK 
i slutet av september och tre spelare hade 
anmält sig från Sisjö GK. Det var Mattias 
Silverplats som gjorde 2 stycken HIO på 

Sisjön i år, Gunnar Hedmark som gjorde 
en HIO i Österrike 2008 och Anita Jansson 
som gjorde en HIO på Karlshamn GK i år. 
Det fanns en A-klass och en B-klass med 
vardera 43 deltagare och de 2 bästa i varje 
klass samt den med bästa scratch-resultatet 
gick vidare till final. Mattias kom på 6’e 
plats i A-klassen med 35 poäng och var 
ytterst nära att ta scratch-priset, Gunnar 
Hedmark kom på 5’e plats i B-klassen med 
37 poäng och Anita Jansson kom på 19’e 
plats i A-klassen med 31 poäng. 
Spelare som gjort HIO på Sisjö GK i år. 
Kent Olausson hål 4, Simo Gyllensand 
hål 7,  Britta Göthberg hål 9 och Mattias 
Silverplats gjorde prestationen 2 gånger 
under året på hål 7.  GRATTIS	ALLA

Säsongsmatchen
2016

Damverksamheten

Marita Andersson
/ordf. damkommittén/ 

Vi startade som vanligt damsäsongen 
med Våryran, då vi spelade ”norsk po-
ängbogey”. Det innebär att man får kasta 
bollen en gång per hål, som inte räknas 
som slag. Vi var bara 10 deltagare i år, 
förmodligen för att den inföll på Kristi 
Himmelfärdsdagen. Vinnare – Kerstin 
Söderström, som fick ihop hela 53 poäng.
Damkommittén stod för arrangemanget 
runt tävlingen 
Får jag lov, som gick av stapeln sönda-
gen den 3 juli (inledningen på Golfveck-
an). Tävlingsformen var mixed greenso-

me. Segrare – Eva-Britt Nilsson och Gert 
Ekberg  som fick ihop 39 poäng. I år var 
startfältet 40 personer.
Förutom dessa tävlingar har vi på torsdag 
och tisdagskvällar spelat 19 tävlingar 
över 9 hål. Det hade kommit önskemål 
att vi inte skulle göra uppehåll i juli, så vi 
spelade då också.  
Vi hade prisutdelning i samband med vår 
avslutning efter årets alla tävlingar. Total 
segrare blev Anita Jansson.
  Vi hoppas på ett större deltagarantal 
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.

Seriespel
Damerna har deltagit i seriespelet ”klubbar 
emellan” Damer 50+. Serien har spelats 
vid 6 tillfällen på olika banor. De 3 bästa 
scorerna. i varje lag räknas. Efter 6 spelade 
matcher gick vi tyvärr miste om finalspelet  
med ynka 2 slag.

Resor
Vår årliga weekendresa gick i år till 
Vänersborg. Vi var 9 glada damer som 
var med. På lördagen spelade vi på 
Onsjö GK, och på på söndagen Ekarnas 
GK. Fina banor bägge två, men de flesta 
tyckte nog bäst om Ekarna. Vi övernat-
tade på ett litet hotell i Vänersborg och 
gick ut och åt på en restaurang i närheten 
på kvällen.
Vi avslutade säsongen med lite mat och 
dryck på restaurang  ”Da Vinci”, då vi 
också delade ut priserna för tisdagstäv-
lingarna. Vi ses till våren.

Vinterputtning
I vintras anordnade Anita putt- och chip-
träning i tältet. Det tänker hon göra i 
vinter också, med början första söndagen 
i januari. 

Vi var med i Vänersborg



Introcup 15 maj 2016

1. Maris Stobbe hcp 40,0 30 p 
2  Lena Gunnarsson hcp 41,0 34 p
3  Gustav Dahlberg hcp 25,5 35 p

Maria Lena Gustav

Lexus Junior Tour 2016
Den 20 augusti 2016 samlades inte mindre än 34 flickor 
och pojkar  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. Enzo Persson Chalmers GK 32,0 p
2. Philip Söderberg  Göteborgs GK 37,0 p 
3  Filip Björkqvist Särö GK 38,0 p
Resultat	Pojkar	11-12	år
1. Gustav Lindberg Chalmers GK  31,0 p
2  Joel Eliasson Särö GK 35,0 p
3  Melker Söderberg Gräppås GK 35,0 p
Resultat	Flickor	9-10	år
1. Klara Öhrn Partille GK  36,0 p
2  Filippa Persson Särö GK 36,0 p
Resultat	Flickor	11-12	år
1. Elin Pudas Remler Öijared GK 36,0 p
2. Elsa Berg Gullbringa G&C 40,0 p
3. Matilda Lindh Albatross GK 40,0 p

En kall och mulen söndag i maj trotsade 25 entusiastiska nya 
medlemmar vädret för att delta i årets Intro Cup och för att ta del 
av den information som styrelse och kommittéordföranden gav. 
Bo Manelius, vår ordförande, berättade om Sisjö golfklubb som 
har blivit populär, mycket på grund av dess tillgänglighet och den 
gemytlighet som präglar klubben. 
 Därefter talade respektive kommittéordföranden om sina ansvars-
områden som består av bl.a. herr-, dam-, senior-, tävlings- och 
juniorkommittéer. 
Tävlingar anordnas för både äldre och yngre, damer och herrar. 
Dessutom ger vi möjlighet för de som drabbats av sjukdom i form 
av stroke eller annat handikapp att träffas under lättare former och 
träna puttning eller slå några slag på rangen. 
Efter introduktionen samlades 20 stycken för att spela den 9-håls-
tävling som är tradition i Intro-Cup. De tre bästa ser ni på bild. 
Vi gratulerar dessa och välkomnar naturligtvis alla nyblivna till 
vår klubb.
Medlemskommittén

3:a Melker Söderberg (18,3), 1:a Gustav Lindberg (20.0), 2:a Joel Eliasson (15,8) Enzo Persson vann i klassen 9-12 år

En kommande juniorspelare?

- 8 -
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De tre bästa i KM damer:
Anita Jansson 161 slag
Maria Sjögren 162 slag
Martina Schedvin 176 slag

De tre bästa i KM herrar:
Nicklas Nyström 159 slag
Daniel Johansson 164 slag
Kristofer Kjellvestad 169 slag

KM-mästare H75 

KM-mästare H80

Årets klubbmästare har korats. Från vänster Claes Aspvid, Nicklas Nyström, Morgan Nilsson, Kent Jonsson, Anita Jansson

	Klubbmästerskapet 2016

De båda klubbmästarna ovan i 
dam- respektive herrklassen fick 
för bedriften inte bara vackra 
blommor. De fick även erbju-
dande att delta i klubbmästarnas 

mästarmöte på Hills GK arrangerat av Göteborgs 
golfförbund och vid höstmötet kommer de också 
att få motta sina pokaler. Det blir intressant att se 
resultatet av mästartävlingen om våra egna mäs-
tare ställer upp. 
Vi önskar dem i så fall  LYCKA TILL!

En fin prestation gjorde Maria Sjögren (tv) när  hon med ett 
slags marginal hotade Anita Jansson

Lördag och Söndag 6-7 augusti var det 
dags att tävla om klubbmästerskapet. 
Utöver KM Damer och KM Herrar an-
ordnades klubbmästerskap för H40, H50, 
H60. H70.
I KM Damer blev Anita Jansson klubb-

mästare för 13:e gången.
I KM Herrar blev, liksom förra året, 

Nicklas Nyström segrare .
Herrar H75 och H80 spelades torsda-

gen den 4 augusti. H75 vanns av Rahlf 
Grönlund med ett enda slag efter särspel 
mot Göran Carlunger. 
H80 vanns av Bosse Lindwall.

Totalt hade 78 medlemmar anmälts 
till KM. Förra året var det 68 anmälda. 
Tävlingsledare för årets klubbmästerskap 
var Marita Andersson, med Lisbeth Olin 
och  Christer Grundh som assistenter. 
Regnet hängde i luften båda dagarna men 
klär man sig rätt så kan man spela golf i 
alla väder. För att uppmuntra deltagarna 
hade medlemskommittén traditionsenligt 
ordnat fika med en massa hembakade 
kakor på lördagen, vilket naturligtvis var 
mycket uppskattat.
Marita Andersson (tävlingsledare)

2016	 års	 klubbmästare	 blev	 i	 olika	
kategorier:	
36	hål

Herrar KM Nicklas Nyström 159 slag
Damer KM Anita Jansson 161 slag
Herrar H40 Nicklas Nyström 159 slag
Herrar H50 Claes Aspvid 176 slag
Herrar H60 Kent Jonsson 179 slag 
Herrar H70 Morgan Nilsson 190 slag

18	hål
Herrar H75 Rahlf Grönlund   86 slag
Herrar H80 Bo Lindwall   86 slag
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Golfveckan	2016
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 styrelsen som stod för  regi 
och arrangemang. Vi spelade 2-mans poängbogey, greensome, poängbogey singel och scramble, 
under lekfull stämning. En av dagarna gick Veckan avslutades traditionsenligt på fredagen med 
stort tårtkalas som medlemskommittén hade ordnat till allas förnöjelse.

26 stycken startade ett matchspel där 13 blev kvar efter en ”cut”
De 13 kvarvarande hade alla möjlighet att vinna den åtråvärda 
Ryder Cup-titeln.
Det blev dock suveräna Marita Anderssonsom som blev segrare efter 
särspel på tre hål mot Mathias Silverplats (längst t.v. på stora bilden) 
GRATTIS!!

Matchspelet (Golfveckans höjdpunkt)

Resultat ”Tre klubbor” (9 hål)
1.	Huang	Fensheng	 17	p
2.	Egon	Dahl	 16	p
3.	Leif	Olsson	 16	p.	
4.	Emil	Österberg	 15	p
5.	Martina	Schedvin	 15	p
6.	Christer	Björck	 15	p
Närmast hål på 4:an 
Bo	Lindwall	 2,0	m
Närmast hål på 7:an 
Rolf	Hammarström	 4,04	m
Närmast hål på 9:an 
Kenth	Karlström	 9,15	m

Resultat ”Poängboogie” (9 hål)
1.	NancyXu	 21	p
2.	Sven	Älveborn	 19	p
3.	Egon	Dahl	 17	p
4.	James	Rawsthorne	 17	p
5.	Christer	Thorn	 17	p
6.	Marek	Malek	 16	p
Närmast streck på 2:an 
Martina Schedvin

Scramble (9 hål)
Hans-Göran Malm 31.0 p
Elisabeth	Persson
Emil	Österberg
Huang Fensheng 32,0 p
Morgan	Nilsson
James	Rawsthorne
Lennart Andrén 33.0 p
Daniel	Johansson
Barbro	Nyman

Resultat ”Ung Cancer” (9 hål)
1.	Jue	Wang		 Lerjedalens	GK	 35p
2.	Gunnar	Jönsson	 Sisjö	Golfklubb	 35p
3.	Martina	Schedvin	 Sisjö	Golfklubb	 36p
4.	Jan-Erik	Hall	 Sisjö	Golfklubb	 36p
5.	Nils	G	Svedmyr	 Sisjö	Golfklubb	 36p
6.	Ingrid	Nordström	 Sisjö	Golfklubb	 36p
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Sisjöträffen	2016	till	Holgers	minne

                                                                          
Askims Rostfria, Dormy Golf,  Hantverket Frisör &Shop, 

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

Lennart Lindholm Slipteknik,  Mc Donald Mölndal, 
Skog och Trädgård. Sisjö Golfklubb, World of Golf
Scandic Hotell Mölndal, Ljusab handstöpta ljus,  

De	fem	bästa	i	varje	klass
Herrar
1:a Luping Tang hcp 21,5 40 p
2:a Huang Fensheng hcp 22,4 36 p
3:a Toivo Svensson hcp 21,3 35 p
4:a Krister Andersson hcp 23,2 34 p
5:a Gert Ekberg hcp 13,5 33 p
1:a Elisabeth Blomsterwall hcp 27,0 38 p
2:a  Martina Schedvin hcp 13,4 37 p
3:a Marita Andersson hcp 22,0 37 p
4:a Lena Gunnsrsson hcp 33,1 31 p
5:a Helena Sellstedt hcp 16,6 30 p

          Ettor: Luping & Elisabeth                                      Tvåor: Huang & Martina   Treor: Toivo & Marita 

Den 21:e augusti samlades 27 damer och 
herrar i strålande väder för att spela denna 
tävling som startades av Holger Peters-
son.
Enligt tävlingsstatuterna skulle alla som 
deltog i tävlingen ha pris. Det skulle ock-
så finnas vardera en dam- och herrklass.
Det var inte svårt att få alla tidigare års 
sponsorer att skänka fina priser även till 
årets tävling, så det var nöjda deltagare 
som gladdes åt en trevlig dag på golfba-
nan.

I år tillägnades tävlingen Holger, som 
avled vid 93-års ålders den 7:e augusti, 
och årets anmälningsavgifter skänktes till 
Sjöräddningssällskapet.
Nicklas, Holgers yngste son, tidigare en 
av klubbens mest lovande juniorer, hade 
kommit till prisutdelningen. Han berät-
tade hur mycken glädje golfen skänkt 
Holger och framförde sitt tack för den 
uppskattning klubbens medlemmar hade 
visat hans pappa.
Roland Ekman (sponsorkomm.)

Fore!	för	flyg!		Sisjö	GK		2001-08-09
(Det var dans bort i vägen)
De´ va´ KM för herrar, 65 år å mera,
som drog ut för att lyckan för dagen pro-
bera,
för att någon ska Mästare bli.
Där var Affe me´ putter, å Lennart på 
höjden,
å Hasse-kompasse, ja, än fler, i fröjden.
Även Henning, me´ tecknarmagi.
Herregud, vad det blåste å storma i ronden!

Där var regnkast å vindar som tappat 
förstånden.
Paraplyer di fläktes i ett!
Men det tänder ju bara oss golfsjälar frälsta
75-orna också, di där allra äldsta.
Ja, Jan Sternberg han skulle oss sett! 
Nå hursom, ja´ va´ me´ i den däringa bollen
som på 18:e tee haja till för den stollen
som kom vinglande ner ifrån skyn!
” Men min skapare, far han då inte rakt 
h i t å t,
nej han svänger mot 1:an, å vinglar mer, 
d i t å t!
Ska han nödlanda d ä r, mitt i byn?!” 
 Men han vinglar å svänger åt vänster, 
den token,
å vi fruktar de´ värsta – ”e´ h a n riktigt 
klok en? ”
Men han sätter ner planet galant!
Å kom rullande fram där på 3:an, på raken
 framför ögonen på oss. Å med krängning 
på spaken

 vänder´n om, taxar väg, elegant.
Han va´ norrman, å planet var dansk-
registrerat,
 å mot Norge han trodde han orienterat.
Väl, han fråga´ var E6:an låg. 
Innan 19:e hålet vi fika´ på klubben
å vad får vi d å se – jo den däringa gubben
han l y f t e r - å vi luftkabeln såg!!!
Gjorde han? Det förmäler ej våran historia.
De´ var kanske ren tur bara, ja, jo, de´ 
tror ja´.
Men se Mästare koras ändå!
Det var Lennart som segra´ i 65-klas-
sen!
75-orna? Där lyfte Gunnar på tassen!
Fore! för flyg var ju blott en tablå!

Kommer ni ihåg? Teckningar: Henning Forsman
Text:   KEW
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Bankommittén
2016 började milt och det var flera som roade 
sig med att spela ute på banan under självaste 
nyårshelgen men så småningom föll det stora 
mängder snö som låg i någon vecka.  I början 
av året röjdes de vattendammar som var mest 
igenvuxna med vass. Leran som grävdes upp 
ur dammarna användes för att fylla igen flera 
bunkrar helt eller delvis. Banpersonalen fäste 
också färdigt slipers i rangenätets nederkant 
under början av året.
I början av april hade vi en arbetsdag med 
omkring 60 deltagare. Det fylldes på med 
asfaltsgrus på vägarna, bänkarna målades 
och löv, kvistar och skräp städades undan. 
Stenpartiet på uteserveringen rensades på 
ogräs och vi satte dit fler stora blomurnor. 
Senare på våren fick uteserveringen även lite 
fler bord och stolar.
I slutet av maj och början av juni var det 
väldigt torrt och de igensådda bunkrarna fick 
inte tillräckligt med regn för att gräset skulle 
gro så bra som det var tänkt. Nu på hösten kan 
vi se att gräset har vuxit upp nästan överallt 
och nästa säsong lär det vara perfekta avrin-
ningsytor där det för spelare med medel eller 
lågt handicap bara blir marginellt enklare att 
spela från. Det blir däremot betydligt enklare 
för spelare med högt handicap. Tyvärr har vi 
fått besök av vildsvin även i år och redan i 
slutet av augusti hade de bökat sönder den 
igensådda bunkern bakom 5:ans green. Även 
om elstängslet hjälper till viss del så finns det 
vildsvin som kommer in på banan, antingen 
över ån vid sidan av hål 8, eller också trotsar 
de obehaget av en strömstöt och går igenom 
stängslet ändå. Risken är stor att det blir yt-
terligare skador under hösten.
Sisjöns små greener har under säsongen varit 
väldigt jämna och finklippta och har haft ett 
stort område runt sig med foregreenklippning. 
Men direkt där utanför har det varit semiruff-
höjd på gräset som har gjort det otroligt svårt 
att chippa med precision. Det straffar sig 
verkligen att inte träffa greenerna på Sisjön! 
I slutet av september som har bjudit på riktigt 
sommarväder hade vi ytterligare en arbets-
dag med omkring 30 deltagare. Det kördes 
ut jord på fairway för att jämna till sänkor, 
det kapades trädgrenar från de höga träden 
vid infarten, det målades, städades och det 
rensades ogräs. Stora mängder alger fiskades 
också upp ur 9:ans damm. 
Anita Jansson (ordf. bankommittén)

Juniorkommittén
Redan i januari började golfåret för våra och 
de övriga svenska golfklubbars juniorer.
Här har de under ledning av Nicklas Ny-
ström jobbat, dels med fysträning och dels 
med
Teknikträning, för att när säsongen väl sitter 
skall denna träning ge utdelning på
golfbanan.

Sisjö GK har under bara några få år gått 
frän 12 juniorer i träningen (efter att 
under många år varit noll) till idag ca 130 
tränande juniorer varje vecka.
Många har börjat genom t ex golfpro-
jektet Skandia Kids, där de fick en lätt 
grundutbildning av vad golf är tillsam-
mans med att de fick en egen golfbag 
med klubbor.
Dessa juniorer var helt gröna på sin golf 
har sedan god handledning av våra PRO,
Nicklas Nyström och Rolf Lossius gått 
från nybörjare till tävlande juniorer.
Många av våra juniorer har fått riktigt bra 
spelhandicap, kul.
Juniortävlingar
Sveriges juniorer tävlar i olika steg eller 
trappor för att kunna spela och tävla på 
rätt nivå.Oftast börjar man tävla på hem-
maklubben, allt från putt-tävlingar till 
spel på lång bana, 9 eller 18 hål.
Efter klubbtävlingar börjar man spela 
juniortävlingar på distriktsnivå, de barn 
som är upp till 12 år spelar på en golftour 
som heter Göteborg Junior Tour,
Här spelar man slaggolf som tävlings-
form d.v.s. banans par + 5. Man kan alltså 
inte få mer än 8 slag på ett par 3 hål.
Är man äldre ån 12 år kallas det enligt 
RF, för ungdomstävling och denna 
ingår i SGF:s juniortour som sponsras 
av Skandia. Denna tour kallas Skandia	
Tour	Distrikt.
Tävlingsformen här är slagspel d.v.s. alla 
slag räknas och bollen ska hålas ut. När 
man spelar här är man 13-21 år gammal, 
klassen är även uppdelad i 3 olika ålders-
klasser 13-14 år,15-16 år samt 17-21år. 
Det är i åldersklasserna som man lägger 
ner mest priser på. Det pris man vinner 
i stora klassen 13-21är en pokal samt att 
man får ett så kallat uppflyttningskort till 
nästa steg på Skandia Tour stegen.
Då heter det Skandia	Tour	Regional och 
som namnet antyder är det ett större
upptagningsområde av spelare. Nu får 
man möta spelare från i stort sett hela
Västsverige, från Strömstad i norr till 
Halmstad i söder. Totalt spelas det 11 
SkandiaTour Regionaltävlingar varje 
spelomgång. Genom bra placeringar i 
tävlingen eller man har skrapat ihop mer 
rankingpoäng tar man sig vidare till näst 
högsta steget i tävlingstrappan. Nivån 
heter då Skandia	Tour	Riks. Nu får man 
möta spelare från hela Sverige och denna 
nivå spelas på 3 platser runt om i Sverige 
varje omgång.
Tar man sig upp till sista steget i Skandia 
Tour, så är man uppe på Skandia	Tour	
Elit och här möts de 24 bästa flickjunio-
rerna samt de 54 bästa pojkjuniorerna. 
Många som spelar här ingår i de olika 
svenska landslag som finns att nå, för 
spel runt om på de europeiska elitjunior-

Under 2016 genomfördes 20 tävlingar i 
klubbens regi med varierande deltagare-
antal. Golfveckan var mycket välbesökt 
med c:a 250 deltagare. Ung cancer fick 
ett stort bidrag från tävlingen under 
golfveckan och ett antal armband delades 
ut till de första i tävlingen.
Golfåret startade traditionellt med Sisjö-
spexet där man spelar med olika klubbor 
och med annorlunda hål. Bland annat 
spelar man med drivern hela hål 8 inkl. 
puttning. 
Tyvärr blev det inga juniortävlingar ar-
rangerade av GGF då deltagareantalet var 
för litet. 
KM genomfördes i början av augusti. 
Under året har mer än 2000 startat i 
någon tävling vilket är bra. 
Det genomförs också regelbundna 
veckotävlingar med Mixen på måndag 
samt dam- och herrgolf på tisdagar och 
onsdagar. Trygga Rundan för herrar över 
55 år spelas på torsdagar och är mycket 
välbesökt. Seniordamerna spelar på fre-
dag förmiddag och juniorer på eftermid-
dagen. Det finns alltså tillfälle för alla 
att vara med och spela en runda i goda 
vänners lag.
Anders Biveby (Tävlingskomm.)

Tävlingskommittén

tävlingar som finns, t ex British boys/girls 
Championship, där spelare som är upp 
till 18 år får spela, här finns vinnare som 
Sergio Garcia och Anna Nordqvist.
Lagtävlingar
Golf är i mångt och mycket en individuell 
sport, där man själv skall spela så bra 
som möjligt och efter en till flera ronder 
kora en vinnare. En av höjdpunkterna 
för golfare oavsett ålder, är lagspel eller 
seriespel det mest populära. Det spelar 
ingen roll om det är Lag-SM på Barse-
bäck, JSM-Klubblag på ett blåsigt Stora 
Lundby eller som för Sisjöns juniorer, 
Seriespel på Torslanda eller Partille. 
Klubbens juniorer har spelat mycket bra 
och i första omgången var Sisjö junio-
rerna bättre än t ex Hills.
Seriespelet i Göteborgs golfdistrikt består 
av 3 omgångar, första två omgångarna 
spelas minst 27 hål, med 3 par som börjar 
med 18 hål, 4-boll bästboll på förmid-
dagen och 9 eller 18 hål foursome på 
eftermiddagen.
Tredje och sista omgången spelas 1 
bästboll, en foursome samt 2 singlar, 
d.v.s. varje lag består av 6 spelare. Varje 
lag skall bestå av minst en av det mest 
representerade könet i ett lag. Sisjö GK 
har mestadels spelat med en tjej och fem 
killar. Målet är att vi skall spela med 
50- 50. 
Mikael |äder
Ordf. Juniorkommittén



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

för	er	medverkan	under	2016
Sisjö	Golfklubb

HSFF:s	”Sisjöslaget”	2016
Sisjöslaget gick av stapeln fredagen den 9:e september på Si-
sjö Golfbana. 14 lag gjorde upp om den prestigefyllda titeln i 
strålande högsommarvärme. Det hela inleddes med en magnifik 
grillbuffé som arrangerades av Aquarelle. Därefter spred sig 
lagen ut över banan för att på given signal påbörja spelet på 
respektive hål. En startform som kallas ”Shotgun-start”. Det 
gör så klart att alla blir färdiga mer eller mindre samtidigt för 
prisutdelningens skull. Deltagande företagslag hade frikostigt 
bidragit till ett digert prisbord och en del individuella prestationer 
premierades. Upplevelsen av Sisjöslaget är så klart beroende 
av bra väder. Samtliga tyckte nog att detta var en särdeles bra 
fredagseftermiddag. Komplett resultatlista t.h.

Etta , Lag Byggbeslag

Tvåa, Lag Savills

Trea: Lag Arkipelagen

1.	AB	Byggbeslag	 29,0p.	nto
Andreas Åkerskog Partille Golfklubb
Mikael Bengtsson Lerjedalens Golfklubb
Ulf Hillhammar Torslanda Golfklubb
2.	Savills	 30,0	p.	nto
Adam Wilson Ekholmsnäs Golfklubb
Kim Grüneberger Öijared Golfklubb
Nils-Åke Rydqvist Gullbringna G & C Club
3.	Arkipelagen	2	 30,1	p.	nto
Helena J. Engström Partille Golfklubb 
Richard Fredriksson Öijared Golfklubb  
Thomas Ekström Kungälv-Kode GK  
4.	Kreativ	Bygg	Kakel	El		 30,9	p.	nto
Albert Nordlander Valda G&C Club
Christian Span Valda G&C Club
 Elisabeth Phillips Gräppås Golfklubb
5.	Askims	RostfriaStål	AB	 31,4	p.	nto
Jan Rasmusson Srenungsund Golfklubb
Lars-Göran Amundsson Torrekulla Golfklubb 
Monica Rasmusson Srenungsund Golfklubb  
6.	Nordea	Företag	 32,0	p.	nto
Christer Muregård Bryttsätter Golfklubb
Johan Ström Forsgårdens Golfklubb 
Rober Olofsson Forsgårdens Golfklubb 
7.	SEB	 32,1	p.	nto
Andreas Löf Tjörns Golfklubb
Fredrik Eriksson Öijared Golfklubb 
Stefan Strid Ööijared Golfklubb 
8.	Högsbo-Sisjö	Nytt	 33,0	p.	nto
Dan Eklund Hills Golfklubb 
Daniel Carlsson Göteborgs  Golfklubb  
Måns Löfgren Kungsbacka Golfklubb 
9.	Sisjö	Golfklubb	 33,0	p.	nto
Egon Dahl Sisjö Golfklubb
Göran Carlunger Sisjö Golfklubb 
Lennart Christiansson Sisjö Golfklubb
10.	Securitas	Sverige	AB	 33,4	p.	nto
Andreas Bernander World of Golf City Club
Jonas Bergström Bryttsätter Golfklubb 
Mats Bergsten Öijared Golfklubb  
11.	Kontorsmiljö	 33,8	p.	nto
Karin Wendelbacke Tjusta Golfklubb
Kent Österström Figeholm G & C Club 
Martin Karlsmarker Tjusta Golfklubb 
12.	Swedbank	 34,0	p.	nto
Anders Hoffman Bryttsätter Golfklubb
David Flodberg Bryttsätter Golfklubb 
Johan Jerlov Kungsbacka Golfklubb 
13.		 35,0	p.	nto
Malin Buregård Gräppås Golfklubb 
Mathias Cedergrund Bryttsätter Golfklubb 
Sekretess Sekretess 
14.	Arkipelagen		1	 35,1	p.	nto
Michael Wigelius Gräppås Golfklubb
Mikael Carlsson Göteborgs  Golfklubb 
Peter Blom Bryttsätter Golfklubb

Tack till Lars Holst som tog leende foton .
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De	10	bästa	som	fick	priser
Jörgen Feltenby Sisjö GK 72 p
Zheng Tan Torrekulla GK 73 p
Anita Jansson Sisjö GK 74 p
Jing Wang Sisjö GK 74 p
Marek Malek Sisjö GK 74 p
Yinggang Li Torrekulla GK 75 p
Matti Kettunen Sisjö GK 75 p
Laila Björkenskär Sisjö GK 76 p
Roger Bekkhus Sisjö GK 77 p 
Morgan Nilsson Sisjö GK 78 p

Skaldjursfrossan

ASKIMS	ROSTFRIA	STÅL	AB

Ett	grossistföretag	med:

-	Göteborgs	mest	kompletta					
			lagersortiment	av	rostfritt	stål

-	Snabba	leveranser

-	Erfarenhet	och	bra	service

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

www.askimsrostfria.se

Höstslaget	(scramble)
1.		 	 59	poäng
Daniel Johansson Sisjö Golfklubb
Daniel Kläth Sisjö Golfklubb
Henrik Johannson Sisjö Golfklubb

2.		 	 59	poäng

Lars-Gunnar Börve Sisjö Golfklubb
Marie-Louise Burlin Sisjö Golfklubb
Tony Andersson Sisjö Golfklubb

3.		 	 60	poäng
Gustav Dahlborg  Sisjö Golfklubb
Kim Sjögren              Sisjö Golfklubb
Martin Turesson    Sisjö Golfklubb

4.		 	 62	poäng
Kent Jonsson Sisjö Golfklubb
Laila Björkenskär Sisjö Golfklubb
Ove Lindblom Sisjö Golfklubb

2016 års Höstslag blev till en tävling i högsommarvärme med 20 lag.
Banan var som vanligt i år i kanonskick.
Vinnare i år blev Daniel Johansson Henrik Johansson och Daniel Kläth
Marek och Carl Ingemar tackar alla tävlande och personalen på banan.

En solig lördag i september 
spelade 27 glada spelare årets 
skaldjursgolf.
Prisbordet var skaldjur både små 
och stora, räkor, kräftor både 
nytrålade och djupfrysta.
Men prisbord på 3000:- borde 
locka lite fler deltagare än 27. 
Vi hoppas alltså på fler än så 
nästa höst.
Mikael Jäder
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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 
e-post			lls@slipteknik.se

Åvägen	17	B,	412	51	GÖTEBORG
www.slipteknik.se

ekonomi & konsult

Redovisning och 
professionellt 

styrelsearbete i  mindre 
företag

www.intens-ekonomi.se
e-post: bo@intens-ekonomi.se

Telefon: 0707-160341
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- din samarbetspartner
Skalldalsvägen	18
436	52	Hovås

Tel	031-68	00	80
Fax	031	-	68	35	88





Vi  stödjer 
Sisjö

Golfklubb
Frölunda & Mölndal

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

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

www.skogtradgard.se

Allt inom Skog- och trädgårdsprodukter
Service och reparationer
även Robotgräsklippare



Ångtvättbilen är ett golvvårdsföretag som grundades 1984, med tvätt av heltäckningsmattor 
som specialitet. Idag är Ångtvättbilen Nordens marknadsledande företag inom golvvård för 
alla typer av golv (trä, linoleum, plast, sten, betong osv) samt tvätt av heltäckningsmattor och 
textila möbler. Ångtvättbilen rekommenderas av ledande golvtillverkare och är miljö- och 
kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och 9001

DANIEL MAGNUSSON
E-post: daniel.magnusson@angtvattbilen.se
Telefon: 031-28 20 04
Mobiltelefon: 0709-699 816



SISJÖ GOLFKLUBB
S. Långebergsgatan 26 A

 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA


