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Höstmöte hålls den 19 no-
vember kl 19.00 i Björk-
sätters bygdegård, Vikbo-
landet. 
Ärenden: Beslut om med-
lemsavgift för 2010 samt val 
av kommittéer. 
Utdelning av KM-priser. In-
formation och tid för diskus-
sion. 
Vi bjuder på förtäring. 
Mycket välkommen! 
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När jag sitter och skriver 
detta viner en stark vind 
utanför fönstret, och det 
känns som om det är dags att 
avluta och summera årets 
golfsäsong. 
 
En säsong som inleddes med 
hotande mörka moln i form 
av hotande straffavgift till 
ÖGF – och vi var många 
som i början av säsongen 
kände en viss oro över hur 
det hela skulle bli och vad 
som skulle hända med 
klubben, om hotet skulle bli 
verklighet. Själv kände jag 
också en oro men funderade 
hela tiden på hur vi skulle 

lösa det hela. Detta ledde så 
småningom fram till ett 
samarbete med Söderköpings 
GK – ett samarbete som 
ledde fram till att hotet 
avvärjdes och att resultatet 
accepterades av ÖGF. Kvar 
att lösa är problemet med de 
200 kronor som vissa 
klubbar envisas med att ta ut 
från våra medlemmar (när de 
vill spela på deras banor) – 
jag är ganska hoppfull om att 
detta också kommer att lösa 
sig så småningom. 
 
Golfen i Sverige står inför 
problem, inte minst när det 
gäller ekonomi och allt fler 
klubbar tvingas till någon 
form av rekonstruktion och i 
en del fall till konkurs som 
bl.a. innebär att man inte 
kunnat betala de av SGF 
stipulerade avgifterna. Det 
känns stimulerande att kunna 
konstatera, att Vikbolandets 
GK i laga tid har kunnat 
fullgöra sina skyldigheter till 
såväl SGF som ÖGF. Skälet 
till detta är att styrelsen har 
haft en stenhård ”koll” på 
utgifter och inkomster och 
inte givit sig in på några 
större utsvävningar. 
 
Inom SGF pågår en 
diskussion hur man ska 
komma tillrätta med den 
nedgång som man kan 
skymta inom golfsporten, 
framför allt när det gäller att 
få fler ungdomar att ägna sig 
åt sporten – man diskuterar 
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också olika lösningar för att 
få fler kvinnor att ägna sig åt 
golf. Jag håller inte för 
otroligt att man kommer 
föreslå förändringar som kan 
träda i kraft reda nästa 
säsong.  
 
Verksamheten i klubben har 
som vanligt präglats av det 
som är kännetecknande för 
en liten klubb nämligen att 
” alla känner alla”  ingen är 
mer värd än någon annan och 
att det finns en vilja hos alla, 
att allt ska fungera så bra 
som möjligt. Det sista har 
inte minst kommit till uttryck 
för att lösa situationen, när 
vår tävlingsledare inte kunde 
fullgöra sitt uppdrag. Ett 
stort tack till alla medlemmar 
som hjälpt till så att våra 
tävlingar blivit uppskattade 
inte bara hos oss utan även 
bland besökare utifrån. 
 
Dam- och seniorkommitté-
erna har som vanligt 
genomfört sina program till 
stor belåtenhet för alla 
inblandade. 
 
På juniorsidan finns fort-
farande en del att göra och 
till kommande säsong gäller 
det att försöka intensifiera 
arbetet. 
 
Jag tror att antalet grennfee- 
medlemmar på sikt kommer 
att minska, vilket innebär 
minskade intäkter för 
klubben, och det gäller här 
för styrelsen att försöka hitta 
vägar för att möta detta. 
 
Samarbetet med Skamby 
golf är av största betydelse, 
och jag tror att en analys av 
detta och en utveckling av 
detsamma är av nöden för att 
möta framtidens utman-
ingar. 

Nu har vinden mojnat och 
regnet upphört och på radion 
lovar man vackert väder 
imorgon – så det blir väl en 
tur till Skamby. 
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Säsongen började med 
upptaktsträff på Vilbergen 
bowling med bowling och 
förtäring. Damgolfen tog sin 
början den 21:e april. 
Redaktören kunde närvara 
inför tävlingen den 28:e och 
fann då att 16 damer ställde 
upp i den partävling som då 
skulle äga rum.  
 
Ansvariga Gunnel Lenngren 
berättade att detta var en god 
början eftersom man före-
gående säsong varit totalt 17 
personer som deltagit och 
man i genomsnitt kanske haft 
10 deltagare. 14 omgångar 
med varierade spelformer 
skall äga rum vartill kommer 
8 omgångar då man spelar en 
intern serie.  
 
Gunnel menar att det är 
viktigt att få spela med bara 
damer, det är ett sätt att få 
umgås. Herrarna har ju An-
tikrundan förutom att flera 
även tar en herrunda på tis-
dagarna. 
 
Damgolf på detta sätt har 
man haft i 7 – 8 år och den 
kombineras med att man 
varje år utmanar herrarna i 
en särskild tävling, de herrar 
som ofta var de som i 
familjen började med golfen 
och som nu då och då får se 
sig slagna av sina partners. 
 
Antalet spelande damer har 
under åren ökat, men man 

ser gärna att man blir ännu 
fler i alla åldrar. 
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16 damer var anmälda till 
säsongens matchspel. Final-
en kom att spelas den 19/8 
mellan Anna Karlsson och 
Irene Gellin, där den förra 
stod som segrare med 
resultatet 1/0.   
 
Matchspel har legat vid sidan 
om den vanliga tisdags-
golfen 
������������������������������������TYLVW�
�
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Den interna damserien, med 
18 deltagare, under säsongen 
2009 fick följande spelare i 
topp:  
 
1. Åsa K-Klick 
2. Gunnel Lenngren 
3. Kristin Schill 
������������������������������������TYLVW�
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Säsongen är nu slut och från 
damkommittén meddelas att 
man har under säsongen 
spelat seriespel vid åtta 
tillfällen, vinnare Åsa Klick 
 
Sammanlagt har tjejerna 
träffats vid 22 tillfällen på 
tisdagar, med varierade 
spelsätt. I genomsnitt har vi 
varit 10,5 deltagare per gång. 
Deltagarnas sammanlagda 
vikt har ökat med cirka 11,7 
kilo. Det kan bero på ökad 
muskelmassa eller på ökad 
förtäring.  
 
Höjdpunkten för året var 
Utmaningen. Tjejerna slog 
knockout på herrarna! Vi 
vann med 131 poäng mot 
114 för herrarna. Vi tror inte 
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de hämtat sig ännu för vi 
väntar fortfarande på 
inbjudan till revanschen. 
 
Några av tjejerna har även 
deltagit på Ladies Tour med 
blandade resultat.  
 
Inför nästa säsong väntar en 
del förändringar i program-
met. Vi hoppas på fortsatt 
högt deltagande och samma 
glada humör. Tack alla 
underbara tjejer för en 
mycket trevlig säsong 
 �
Väl mött nästa säsong�
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I år ha det varit tävlingar 
hela säsongen och med 
många deltagare. Det är 
glädjande att många tävlande  
har kommit från andra 
klubbar i länet. Det är 
stimulerande att träffa andra 
golfare och byta erfarenheter 
och kanske få fler golf-
vänner.   
 
I år firade klubben 10-
årsjubiléum med ” Jubiléum-
stävling”  med efterföljande 
supé. Det var trångt och 
trevligt på verandan där Aino 
hade dukat upp med en 
utsökt supé. Till och med 
under semestertiden arran-
gerade vi en tävling: 
” Semesterbäst”  med över 40 
deltagare.  
 
För tredje året i rad 
genomförde vi Skandia 
Junior Cup. Fint väder, en fin 
bana och duktiga ungdomar 
resulterade i en strålande 
golfdag på Vikbolandet.  
 
����������������������$QQD�.DUOVVRQ�
 
�
�

7lYOLQJVUHVXOWDW�
 
4/4 Poängbogey 
Tävlingen genomfördes inte 
 
23/5 Vårscramble 
Resultat saknas 
 
13/6 Ett slag för cancer- 
 fonden 
 
1. Kalevi Hautamäki, 67 
2. Ingem. Klanghammar, 71 
3. Alf Gellin, 71 
4. Peter Ardenfors, 73 
 
6. Karin Augustsson, 76 
 
Totalt deltog 8 kvinnor och 
12 män. Resultaten varierade 
mellan 67 och 98 nettoslag 
över 18 hål. 
 
27/6 Jubiléumstävling 
 
Damer 
1. Ingeborg Barenhoff, 42 
2. Anita Olsson, 46 
3. Solveig Jonsson, 47 
4. Helena Kihlberg, 47 
 
De 13 deltagarna nådde 
resultat från 42 slag till 58 
slag. 
 
Herrar 
1. Anders Malmqvist, 35 
2. Martin Ljungberg, 37 
3. Björn Jonsson, 38 
4. Roger Klick, 38 
 
De 24 deltagarna nådde 
resultat från 35 slag till 52 
slag. 
 
18/7 Semestertävling 
 
1. Christer Hedlund/ Krister 
 Karsk, 51 poäng 
2. Martin Jonsson/Pontus 
 Hjortstig, Söderköpings 
 GK, 50 p 
3. Stefan Nilsson/Magnus 
 Kvarnung, 49 p 
4. Gunnel Lenngren/Karin 

 Augustsson, 46 p 
 
21 par deltog, dvs 11 
kvinnliga spelare och 31 
manliga. Minst 9 spelare 
representerade annan klubb 
än hemmaklubben. 
Poängtävling där parets bästa 
poängtagare per hål räknades 
in och där man alltid spelade 
utifrån lagets bäst placerade 
boll.  
Poängen varierade mellan 35 
och 51, dvs nästan alla par 
hade minst 2 p i snitt per hål. 
 
29/7 Skandia Cup 
 
I tävlingen, som klubben 
stod som värd för, deltog 12 
flickor och 26 pojkar från 
länets klubbar, alla spelare 
födda 1993 – 1996. Deras 
anmälda hcp varierade 
mellan 1,6 och 36,0. 
Ingen deltagare från Vikbo-
landets Golfklubb var an-
mäld. 
Resultaten finns på Skandia 
Cups hemsida. 
 
http://skandiajunior.golf.se 
 
15-16/8  Klubbmästerskap 
 
Tävlingen omfattade 36 hål 
varav 18 spelades på lör-
dagen och efter cut de rest-
erande på söndagen.  
 
Under lördagen tävlades det 
förutom i slaggolfen, även  
samtidigt för att kora kluibb-
ens ” netto-mästare” , dvs 
efter borträkning av antalet 
slag i förhållande till spel-
arens handicap.  
 
Totalt deltog 8 damer och 28 
herrar, de senare indelade i 3 
tävlingsklasser: Herrar – utan 
särskild ålder, Herrar – 55, 
Herrar – 65.  
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Tävlingen gynnades av ett 
utmärkt sensommarväder, 
med strålande sol från en till 
en början klarblå himmel, 
vindstilla under lördagen 
men på grund av nattfukt och 
regn tidigare dagar på sina 
håll ganska våta banor. 
Söndagen drabbades av 
kraftiga byiga vindar. 
 
Att spelarna tog tävlingen på 
allvar syntes före start på 
lördagen. Flera ägnade sig åt 
att träna puttar, chiping och 
utslag, samtalet mellan spel-
arna var lite mer spänt än 
vanligt och en och annan 
gjorde små försök till gym-
nastiska övningar. 
 
När man detaljstuderar resul-
tatlistan så framgår det 
ganska tydligt att den rätt väl 
stämmer överens med de 
handicap som spelarna under 
årens lopp skaffat sig. Lågt 
handicap gav en framskjuten 
placering, högt handicap 
innebar enbart spel under 
lördagen. 
 
Resultat: 
 
Damer (8 deltagare):  
1. Åsa Kihlberg-Klick, 185  
2. Kristin Skill, 205 
3. Ingeborg Barenhoff, 206 
 
Herrar (15 deltagare): 
1. Anders Malmqvist, 159 
2. Fredrik Skill, 172 
3. Martin Ljungberg, 176 
 
Herrar-55 (8 deltagare): 
1. Nils-Olof Johansson, 191 
2. Mikael Parr, 197 
3. Peter Magnell, 199 
 
Herrar-65 (5 deltagare): 
1. Ing. Klanghammar, 176 
2. Lennart Johansson, 204 
3. Ove Nordlöf, 209 
 
�

Handicap-mästare (18 hål): 
Damer: Kristin Skill, 70 
Herrar: Tobias Öhr, 67 
 
Kommentar:  
 
Själva arrangemanget sköttes 
alldeles utmärkt av klubbens 
damer, men tyvärr saknades i 
inbjudan såväl på nätet som i 
klubbhuset all information 
om klassindelning, principer 
för minimalt deltagande per 
klass, regler för cuten, upp-
gift om nettotävlingen mm.  
 
Inför kommande år bör man 
diskutera om inte de olika 
herrklasserna bör integreras i 
stora herrklassen så att inte 
en bra 65:a inte får delta 
under andra dagen när en 
sämre ” vanlig”  herre får det.  
 
Slutligen saknar redaktören 
tävlingsklasser för ungdom, 
speciellt när klubben under 
året satsat lite extra på ung-
domsträning. 
 
Aino Liljegren stod för för-
säljningen av dryck, land-
gångar och kaffebröd. 
 
5/9 Vikbolandet Open 
 
1. Mikael Hjortstig / Peter 
 Jonsson, Söderköpings 
 GK, 57,5 slag 
2. Solveig Persson / Ulf 
 Persson, 61,0  
3. Britt-Marie Björkman / 
 Christer Björkman, 
 Söderköpings GK, 61,5 
4. I Andersson / Owe Glad, 
 61,5  
 
Under hål 1 – 9 spelades 
bästboll och under hål 10 – 
18 scramble.  
14 lag om vardera 2 spelare 
deltog med representanter 
från hemmaklubben och 
Söderköpings GK, Norrköp-
ings GK och Bråviken GK. 

Sist placerade par nådde 68,5 
slag. 
 
19/9 (H)järnslaget 
 
Järnslaget, eller kanske även 
gärna-slaget genomfördes 
under kanonväder. I täv-
lingen deltog 11 damer, 21 
herrar och 4 spelare i 
juniorklassen, vilka alla 
spelade i med s k kanonstart.  
3 förhandsanmälda uteblev 
varvid tre efteranmälda 
kunde beredas plats. Positivt 
att en särskild juniorklass 
kunde etableras, även om 
den inte var annonserad i 
inbjudan. 
 
Damer: 
1. Kristin Skill, 28 poäng 
2. Ingeborg Barenhoff, 25 
3. Birg. Klanghammar, 22 
 
Herrar: 
1. Mikael Johnsson, 33 p 
2. Peter Magnell, 32 
3. Anders Malmqvist, 31 
 
Juniorer: 
1. Emil Frick, 44 
2. Tobias Linder 
 (Ingelsta GK), 36 
3. Helena Kihlberg, 25 
 
18/10 Höstrundan 
 
1. Åsa Klick/ Roger Klick, 
 60 slag 
2. Anders Malmqvist / 
 Jonas Kihlberg, 62  
3. Magnus Kvarnung / 
 Kristian Hellström, 64 
 
Bästa brutto score: 
Malmqvist / Kihlberg, 70  
����������������
Fullständiga resultat för alla 
tävlingar finns på klubbens 
hemsida. 
�����������������������������������TYLVW�
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Det planerade träningslägret 
i Västervik genomfördes den 
5 – 7/4.  
 
Från Vikbolandets GK del-
tog 9 Juniorer, 7 grabbar och 
2 tjejer.  
Som ledare fungerade pro 
Daniel Ö Olsson assisterad 
av Björn Andersson.  
 
Daniel säger:  Allt  var kanon 
och alla gick fram åt . 
Hoppas på liknande läger 
igen. ������������������������������������TYLVW�
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Antikrundan började ons-
dagen den 22 april och 
fortsatte sedan varje onsdag 
helt enligt planerna, och 
nästan alltid i bra väder.. 
Antalet deltagare har i 
genomsnitt varit 16 per 
tillfälle. 
 
Totalt har 28 spelare deltagit. 
26 omgångar har spelats och 
enligt den överenskommelse 
som gjordes vid upptakts-
träffen i april så skulle varje 
spelare få räkna tillgodo sina 
15 bästa spelomgångar.  
 
Upptaktsträffen innehöll 
även en informell tävling på 
9 hål. Där stod Lennart 
Johansson som segrare med 
32 nettoslag, följd av 
Christer Svensson 33 och 
Sivert Karlsson 38, det-
samma som 4:e placerade 
Sören Johansson. Totalt 18 
spelare deltog. 
 
Segrare vid årets första An-
tikrunda blev Bengt Alknäs, 

som gjorde sin officiella 
debut från röd tee (due to 
age) med 65 nettoslag, hela 8 
slag före Lennart Johansson 
73, varefter följde Alf Gellin 
74 och Rolf Järnvall 76. 
Totalt 14 spelare deltog. 
Starten uppmärksammades i 
Folkbladet med såväl text 
som bild och Ingemar Klang-
hammar sa bl a: 
 
Vi har också fört in att vi 
firar varje gång som någon 
får en birdie, det vill säga ett 
under banans par. Då blir det 
inte champagne, utan en liten 
jägermeister, birdie nam-
nam, och det brukar också 
vara upp-skattat... �
Omgången den 16/9 spelades 
på Finspångs GK. 
 
De bästa spelarna 2009: 
 
1. Lennart Johansson, 208 
 poäng (5 första, 4 andra,  
 5 tredje och 3 fjärde 
 platser)  
2. Ingemar Klanghammar, 
 197p (3 – 5 – 1 – 3)  
3. Rolf Järnvall, 189 p   
 (2 – 4 – 2 - 4)  
4. Christer Svensson, 186 
 (2 – 2 – 4 – 2) 
5. Göran Nilsson, 176 
 (2 – 2 – 1 – 1) 
6.  Bengt Alknäs, 172 
 (2 – 3 – 2 – 0) 
7. Alf Gellin, 158 
 (2 – 0 – 1 – 4) 
8. Roland Karlsson, 145 
 (1 – 0 – 1 – 1) 
9. Ola Lönnqvist, 145 
 (2 – 2 – 1 – 0) 
10. Sören Johansson, 141 
 (1 – 0 – 3 – 1) 145 
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Klubben har deltagit med ett 
lag i mellansvenska veteran-
serien div 3 södra. 
D 9:e juni var en märkesdag 
för herrseniorerna eftersom 
man för första gången 
någonsin vann en serie-
match, glädjande nog dess-
utom på hemmabana. 
 
Resultat: 
 
Söderköping – ViGK 11-1 
Linköping – ViGK 8-4 
9L*.�±�1RUUN|SLQJ�����
ViGK – Landeryd (2) 3-9 
ViGK – Vadstena 4-8 
Mjölby (2) – ViGK 10-2 
ViGK – Valdemarsvik 5-7 
Vr. Kloster (2) – ViGK 12-0 
 
Se även  
www.MsVgolfserier.se 
 
Vikbolandets golfklubb har 
representerats av 12 spelare 
under de 9 spelomgångarna. 
(Ingemar Klanghammar, 
Rolf Järnvall, Alf Gellin, 
Sören Johansson och Gunnar 
Hansson vardera 6 tillfällen, 
och i övrigt Ove Nordlöf, 
Lennart Johansson, Ulf 
Persson, Bengt Alknäs, 
Christer Svensson, Åke Flick 
och Lennart Rodestrand). 
 
Denna individuella avslut-
ningstävlingen hölls på 
Jönåkers GK i början av 
september. Spelarna från Vik 
GK nådde ingen anmärk-
ningsvärd framgång. 
��
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Herrarnas matchspel var 
indelat i 2 grupper om var-
dera 5 spelare och i varje 
grupp möttes man ” alla mot 
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alla” , dvs 4 matcher per 
spelare.  
 
Segrarna i resp grupp 
spelade final. I den deltog 
Ingemar  Klangham-mar och 
Rolf Järnvall där den förre 
stod som segrare med 
resultatet 1/0. 
������������������������������������TYLVW�
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Närmare 30 engagerade och 
arbetsvilliga medlemmar 
hade, den soliga och sköna 
vårdagen, mött upp kl 09.00 
och lyssnade noga på när 
Kjell Johnson-Branzell infor-
merade om vad som för 
dagen stod på programmet. 
 
Några (damer) tog sig villigt 
an att försköna klubbhuset, 
andra att tillfälligt stänga av 
toaletter och duschrum. 
Golvet utanför klubbhuset 
oljades av en därtill lämpad 
herre. Ute på banan krattades 
det, sopades det och några 
såg till att ett hinder i form 
av en gran förpassades till en 
plats utanför en normal 
golfspelares spelområde. 
Andra ägnade sig åt att rensa 
rangen och dess omgiv-
ningar på gula, hela såväl 
som trasiga bollar, eller åt att 
iordningställa golfbagar mm. 
�
Och inte kunde man hålla sig 
från att inleda årets golf-
säsong heller. Först ut på 
banan från tee nr 1 var 
Gunnar Hansson som med en 
rejäl sving, utan träning och 
uppvärmning, passerade röd 
tee med flera meter. 
 
 
 

Säsongen hade startat – men 
än så länge utan grönt gräs, 
med tillfällig green på hål 8 
och den stora bunkern vid 
hål 5 enbart i vardande. Men 
golfslag måste slås även om  
formen och banan inte är i 
bästa slag. 
 
Och när vi väl inmundigat 
den superba soppan så hade 
antalet bilar på parkering 
fördubblats jämfört med vid 
niotiden. 
�����������������������������������TYLVW�
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Lördagen den 16:e maj 
genomfördes Golfens dag i 
länet, så även på Vikbo-
landets GK. Inbjudan var 
annonserad i NT och result-
erade i ett antal besökare, i 
regel i mogen ålder. Instruk-
tion gavs, man fick pröva på 
några hål under sakkunnig 
ledning, putt-tävling anord-
nades, lotter såldes, kaffe 
serverades mm mm. 
 
Även om antalet intresserade 
inte var översvallande stort 
så var uppslutningen från 
medlemmarna god och det 
vackra vädret inbjöd till 
trevlig samvaro.          
������������������������������������TYLVW�
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Tävlingskommittén i gott 
samarbete med klubb-
kommittén anordnade den 27 
juni en särskild tävling med 
hela 37 deltagare, 13 damer 
och 24 herrar. 
Man spelade över 10 hål utan 
handicap med helt nya ut-
slagspunkter så att hålens 
längd varierade från 50 
meter till 150 meter. Nu blev 
det inte hard-hitters som 
hamnade i täten utan spelare 

med precisionsförmåga när 
det gällde längd och vinklar.  
En rolig tävlingsform tyckte 
de allra flesta deltagarna. 
Och det blev inte mindre 
roligt under den avslutande 
sena lunchen som avåts ge-
mensamt, varunder även 
priser utdelades till de bäst 
placerade. 
 
6|UHQ�-RKDQVVRQ         ��TYLVW     
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Den 16/9 genomfördes An-
tikrundan och Damgolf i 
Finspång.   Ett stort antal 
deltagare hade hörsammat 
inbjudan, som förutom 
golfspel innehöll möjlighet 
att delta i middag och över-
nattning i de trevliga golf-
stugorna.   
������������������������������������TYLVW�
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Redaktören har sedan han 
började spela golf störts av 
begreppet ” damtee” , ett be-
grepp som flera herrar an-
vänder sig av när man menar 
” röd tee” . Men när dessa 
herrar uppnår åldersgruppen 
75 år och äger rätt att i 
tävlingar slå ut från röd tee 
så kanske begreppet ” dam-
tee”  automatiskt upphör.  
Röd tee är ett positivt be-
grepp, men ” dam-tee”  på det 
sätt det sägs och användes är 
ett mycket negativt begrepp. 
Så redaktören uppmanar alla 
i klubben att sluta använda 
begreppet. 
 
Förresten varifrån får damer 
som fyllt 75 år slå ut ifrån?  
������������������������������������TYLVW�
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Enligt Norrköpings Tidning-
ars deltagarförteckning för 
NT-golften på Söderköpings 
Golfklubbs bana i Hylinge, 
Västra Husby, så fanns det 
39 medlemmar från Vikbo-
landets Golfklubb bland de 
startade. Bland dessa var 7 
kvinnor. 12 bildade par med 
spelare från den egna 
klubben, medan sålunda 
merparten av olika anled-
ningar hittat partners på 
annat håll. 
Av resultaten att döma 
verkar det som om det stora 
flertalet av klubbens del-
tagare behövt träna både det 
ena och det andra lite oftare 
och kanske vant sig vid spel 
på andra banor än hemma-
banan. 
 
De egna paren var: 
Dag 1: 
Nisse & Skalman – Niklas 
Kraft och Roger Klick 
Solbjörn – Solveig och Björn 
Jonsson 
Dag 2: 
Vikingarna – Karin Augusts-
son och Gunnel Lenngren 
Dag 4: 
Körslaget – Gunnar Hansson 
och Rolf Järnvall 
Grannen och jag – Anders 
Sjölander och Antti 
Kehusmaa 
Dag 5: 
Vi i blå huset – Irene och Alf 
Gellin 
 
Bästa ViKG:are 
 
Kvaldag 1 den 21/7: 
Helena Kihlberg – plats 39 
med 79,5 nettoslag .  
Övriga placerade sig som nr 
42, 53, 55, 61, 69, 94, 103, 
116 av 116 par 
 

Kvaldag 2 den 23/7: 
Kjell Johnson-Brantzell – 
plats 19 med 74,0 nettoslag 
(till final). 
Övriga placerade sig som nr 
81, 87, 104, 109, 113, 115, 
117 av 118 par. 
 
Kvaldag 3 den 28/7: 
Anders Malmqvist – plats 22 
med 77,0 nettoslag (till final) 
Övriga placerade sig som nr 
76, 86, 116 av 119 par. 
 
Kvaldag 4 den 30/7: 
Anders Sjölander och Antti 
Kehusmaa – plats 36 med 
77,5 nettoslag. 
Övriga placerade sig som nr 
71, 73, 83, 95, 119 av 119 
par. 
 
Kvaldag 5 den 4/8: 
Anders Skarin – plats 2 med 
66,5 nettoslag (till final). 
Övriga placerade sig som nr 
73, 110 och 120 av 122 par. 
 
Finalen den 6/8: 
Anders Malmqvist – plats 36 
med 74,0 nettoslag 
Anders Skarin – plats 42 
med 74,5 nettoslag 
Kjell Johnsson-Brantzell – 
plats 100 med 82,0 nettoslag. 
Totalt deltog 129 par i 
finalen. 
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Den 13 juli 2009 rankades 
redaktören, då med handicap 
27,0, enligt följande: 
 
- 21:a plats i klubben bland 
män 65 år gamla 
- 26:e plats i klubben bland 
män och kvinnor 65 år gamla 
- 6 874:e plats bland alla 
män oavsett ålder i klubben 
- 7 510:e plats bland alla 
medlemmar i klubben (dvs 
av drygt 8 000 medlemmar) 

 
Inte illa för en amatör, eller 
hur?  
Allt enligt den statistik som 
finns tillgänglig på internet 
om du vill ta en titt på ditt 
handicap och din ranking….. 
������������������������������������TYLVW�
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Det har varit ca 14 juniorer i 
träning under hela säsongen 
och det är en klar ökning mot 
tidigare år.  Juniorerna har 
haft träning två timmar varje 
lördag samt spelträning 
varannan onsdag.  
Dessa onsdagar har också 
varit vigda för träning och 
instruktioner för seniorerna, 
men intresset var mycket 
dåligt. 
Nybörjarkurser har genom-
förts under våren och hösten 
och ca 20 personer har tagit 
” grönt kort” .  
Damerna har också fått sin 
dos av träning med tillgång 
till instruktioner en timme 
varje lördag. En heldagskurs, 
där 10 damer deltog, genom�
fördes också. Här tränade vi 
på puttning, chip och pitch�
slag varefter vi praktiserade 
de nya kunskaperna med en 
golfrunda. Alla damer tyckte 
att ” komma-i-gång”  kursen 
skulle vara återkommande 
varje år i början av säsongen. 
�
����������'DQLHO�g�2OVVRQ��SUR�
�
�����������+HPVLGDQ�
 
Tidigt under säsongen för-
ändrades ansvaret för klubb-
ens hemsida. Det hade tyvärr 
som följd att den under några 
dagar inte alls var tillgänglig 
och att det likaså dröjde 
innan innehållet blev aktu-
aliserat. 
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Teedningen kunde därefter 
inte heller läggas ut varför 
enbart de som fått den per 
post eller hämtat ett exem-
plar på banan kunde, under 
säsongen, ta del av vårens 
information. 
I början av september lade 
dock redaktören ut Teed-
ningen nr 1 på sin privata 
hemsida, då dock utan bilder, 
även detta nummer kommer 
att finnas tillgängligt en tid. 
 
http://user.tninet.se/~sqb494f
/Index.html 
������������������������������������TYLVW�
�
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Undertecknad har fungerat 
som redaktör för Teed-
ningens 2 nummer under 
2009, och ett extranummer 
på anslagstavlan. Längre än 
ett år lovade jag inte års-
mötet och det står jag fast 
vid. 
Jag har, som befarat, funnit 
att jag inte hunnit med att 
besöka klubbens aktiviteter 
och tävlingar för att skaffa 
information och fotografera. 
Det är dessutom inte så 
enkelt att få information av 
betydelse utan att vara med-
lem i styrelsen. 
 
Jag tackar således för mig 
och hoppas att klubben hittar 
en redaktör för Teedningen, 
kanske en person som sam-
tidigt är redaktör för klubb-
ens hemsida och har säte i 
styrelsen. 
 
�����������������������2OD�/|QQTYLVW�
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City Gross är en av klubbens 
sponsorer i samarbete med dig. 
Samla dina kvitton från inköp 

gjorda på City Gross och lämna 
dem sedan i gul låda på 

klubben 
eller direkt på kansliet Norra 

Promenaden 31. Klubben redo- 
visar sedan kvitton och 

summerar 
och erhåller 1 % i 
sponsorsbidrag. 

År 2009 gav det ca 1 600 kr till 
klubben. 

)RUWVlWW�DWW�KDQGOD�RFK�
VDPOD� 

 
�
Kontakta gärna Anna 
Karlsson 070-3386194 
 
� .85,26$�
 
 
2UWQDPQVUHJLVWUHW�
�
Detta riksregister anger att 
namnet Skamby (Skamma-
by) är belagt i dokument 
första gången 1386. 
 
Ortnamnsforskaren Gösta 
Franzén nedtecknade folk-
traditionens förklaring till 
namnet (1928) och återger 
den på dialekt enligt följ-
ande: 
 
De va pa så vis att de kom e 
dalkula dit en kväla mit i 
vintan o ba te fo liga, män 
vat nekter. Då jek ho ut o la 
sa breve en sten, som a där 
en i da, o där het de na på 

möran ijälfrusen – födi tendi 
skam, o goan kaltes skamby, 
man för het dä hedesby, fö 
dä va da heda där. 
���������������������������������
På nutida svenska:�
Det var på så vis att det kom 
en dalkulla dit en kväll mitt i 
vintern och bad att få lega, 
men hon blev nekad. Då gick 
hon ut och lade sig bredvid 
en sten, som är där än i dag, 
och där hittade de henne på 
morgonen ihjälfrusen – för 
det kände de skam, och 
gården kallades Skamby, 
men förr hette den Hedesby, 
för det var en hed där. 
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Svensk Golf uppmärksam-
made ” 25 Unika golfupp-
levelser i Sverige”  i Nr 6 år 
2009. Som nr 2 satte man 
” Den gränslösa golfbanan”  i 
Haparanda – Torneå. Man 
noterade precis om Teed-
ningens redaktör skrev i 
våras att det tar en timma 
innan bollen landar på 
greenen.  
Hade Svensk Golfs redaktör 
möjligen läst Teedningen? 
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