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Hej golfvänner!
Att sommaren är kort kan vi nog hålla med om men att det mesta regnar bort stämmer dåligt i år. I 
tisdags fick vi emellertid höra åskan och lite blöta blev några av oss. Tänk va skönt att vi kunde ha 
gemensam lunch och prisutdelning. Även om smittan ännu finns kvar så känns det betydligt bättre 
efter att vi kunnat vaccinera oss. Fortsatt tänker vi på vikten av avstånd och kramarna får vi 
avvakta med ännu en tid. Vi blev i tisdags välkomnade av två gentlemän tillika kommitte ledamöter 
Jan Holm och Per Lundell. Se så stiliga dom är på bilagda fotot.

Vi hade också en lagtävling där vi skulle räkna vissa poäng. Någon resultatredovisning kan jag inte 
lämna då scorekorten hamnade i den allmänna redovisningen på kansliet. Men ni som var med 
kommer ihåg att Götes lag vann på makalösa 100 poäng. 
Omgångens runda vann Peter Holmer överlägset på finfina 59 nettoslag. Följd av Claes Renegård 
på 65 och Per Lundell på 68 i A-klassen. Ann-Mari Gydal vann B-klassen på fina 68 följd av Björn 
Arvidsson och Sören Roven som båda gick runt på 70 nettoslag. C-klassen stod Göte Persson 
som segrare med 71 slag följd av Tord Ganmark och Håkan Söderholm på 72.

Efter lunchen kunde vi fira "Sommarens lirare" Janeric Sundqvist (se bilagda fotot). Janeric hade 
407 slag på sina 6 bästa rundor. Tvåa kom Christina Carlsten Bure på 412 slag och trea Vivianne 
Hudin på 418 slag.
Vi firade också Mr Birdie Ulf Jansson som med sina 6 birdies under juli vann betryggande och fick 
motta det fina birdie priset tillverkat av klubbens konstnär Jan-Olov Sander. På bilagda fotot kan ni 
se en glad Ulf.
Ska också nämna att vi vann årets tävling mot Waxholm med 732 slag mot deras 740, mkt tack 
vare Sören Rovens 60 runda och övrigas kämpainsatser. På fotot ser ni när jag mottar det fina 
vandringspriset av deras senior ordförande Bo Bergman.

Slutligen kom det upp ett par regelfrågor under tisdagens spel, där jag i vanlig ordning konsulterat 
Nils.
A. På hål 15 efter bäcken finns ju en stenhög till vänster. En spelare nämnde att hans boll 
hamnade uppe på toppen av stenarna. Han tog då fri dropp. Det är väl inte riktigt?
Det går att sympatisera med spelarens tankegång. Stenhögen är ju rester från tider, då 
jordbrukarna så gott det gick, forslade undan stenar från ängarna, för att få till bättre odlingsvillkor. 
Då bildades sådana rösen. Därmed kan man tycka att stenröset, som skapats av människohand, 
inte borde tillhöra golfbanan. Men golfreglerna erbjuder ingen lättnad och därmed agerade 
spelaren fel.
Vill spelaren ta lättnad, kan det ske enligt Regel 18 Förlorad boll, med ett slags plikt.
B. På hål 18 har vi klockstapeln där det ofta blir frågor om hur och när man får fri dropp?
Svaret på denna fråga finns i klubbens lokala regler. De Lokala Reglerna finns anslagna utanför 
klubbhuset och på klubbens hemsida. Genom att läsa dom kan man spara ett eller annat slag. Vid 
spel på hål 18 är klockstapeln inklusive fundamentet, som utgörs av naturstenen, ett oflyttbart 
tillverkat föremål från vilket lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.  

Det var det hela jo förresten vi ska vara rädda om hålkanterna. Några har kommit på att man kan 
få upp bollen genom att rycka upp flaggan. Snälla gör inte det då det förstör håkanterna. Att vi 
lagar nedslagsmärken på greenerna behöver jag väl inte nämna? 
Hjärtliga hälsningar
Jan Almqvist för Seniorkommitten






