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Ledarbollen i damklassen på väg
till tävlingens sista hål. Fr v Nina
Eriksson, Ann Johnsson och Kerstin Södergren.

Red.: Tomas Wahlqvist
s.tomas.wahlqvist@gmail.com
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Den 13-14 augusti spelade Fogdö golfklubb sina klubbmästerskap. Dam- och herrklassen spelade slagtävling medan handikappklassen avgjordes som
poängbogey, båda över 36 hål.

Välfyllt prisbord med pokaler,
presentkort och blomster.

Resultat:
Damklassen
1 Nina Eriksson............. 175
2 Kerstin Södergren...... 204
3 Ann Johnsson.............. 210
Herrklassen
1 Dennis Eriksson.........151
2 Bengt Karlsson...........153
3 Jörgen Södergren.......167
4 Johan Runeborg..........177
5 Mats Eriksson.............188

Stilstudie på herrsegraran Dennis
Eriksson när han ska spela in till
18:e green.

– Tack för god match! Bengt
Karlsson, Jörgens Södergren och
Dennis Eriksson efter en jämn
kamp.

Tfn 070 209 59 04

Handikappklassen
1 Jörgen Södergren....... 73
2 Bengt Karlsson........... 72
3 Kerstin Södergren...... 72
4 Nina Eriksson............. 62
5 Johan Runeborg.......... 61
6 Dennis Eriksson......... 59
7 Ann Johnsson.............. 52
8 Mats Eriksson............. 50

Pristagarna samlade.

kansli@fogdogk.se

Klubbens ordförande Krister
Eriksson kollar så att pokalen till
damsegraren Nina Eriksson är
den rätta.

Klubbmästerskapet 2016 avslutades traditionsenligt med grillning.

www.fogdogk.se
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Full fart på Mälardagen!

Det vackra vädret gav Mälardagen i Västerviken i Strängnäs en
rejäl publik skjuts. Massor med
folk flanerade runt bland de
bortåt hundra utställande föreningarna.

Fogdö golfklubb stod väldigt
strategiskt och bra vilket gav
många kontakter. Hos oss fick
man prova på både puttning och
chippning mot ett uppfällt paraply.

Vi delade ut diverse marknadsföringsmaterial och "pratade för
varan". Solö entreprenad erbjöd
greefeecheckar för fritt spel den
11 september.
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Grisigt värre på 10:an

I slutet av augusti möttes golfare
och banpersonal av en riktig tråkig syn. Greenen på tionde hålet
hade under natt haft påhälsning
av vildsvin, som bökat upp stora
sår i marken kring och på greenen.
Först på plats var Olle och Andreas (bilden ovan) som började

lappa och laga de värsta områdena. Medlemmar i ideella
bangruppen var snabbt sammankallade och med en strålande arbetsinsats var greenen
hyfsat spelbar igen ett dygn senare (bilden nedan). Samtidigt
kom även elstängslet, som tidigare hindrade från höstliga grisbesök, kommit på plats.
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"Bridge over
troubled ....."

För en tid sedan kom en efterfrågad förbättring på plats - en
övergång till vänster på hål 2.
Dennis Eriksson är inte bara
golfpro utan också en hejare på
att snickra, vilket har resulterat i
den här genvägen för den som
slagit litet för mycket till vänster.

Fripassagerare

I en låda på greenklipparen
hade en sork/mus hittat ett
perfekt hem för sina små - varmt,
mjukt och skönt. Ända tills de
blev upptäckta och avhysta från
sin illegala boning. Av hänsyn
till eventuellt känsliga läsare
lämnar vi historien här.

Fogdö Trophy 2016
Håkan Rundqvist och Erik Zetterlund
gjorde upp i finalen om prestigefyllda
matchtävlingen Fogdö Trophy. Härligt sommarväder gav bra förutsättningar för bra
resultat.
Det var Håkan som till sist drog det längsta
strået och vann matchen med 4/3. Grattis!

Hemmasegrar i
Sörmlandsutbytet
Totalt samlade tävlingen 28
deltagare varav åtta i A-klass.
Segrade i A-klassen gjorde
Magnus Myllis, Vidbynäs GK.
I B-klassen vann Mats Eriksson,
Fogdö GK. Bästa dam i B-klassen
blev Kerstin Söderlund, Fogdö
GK.
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Visste du detta om Golfsverige (2015)?
●
●
●
●
●
●
●
●

462 golfklubbar
455770 golfspelare
28% kvinnor, 72% män
snitthandicap 24,2
snittålder 49,1 år
6,5 miljoner spelade ronder
ca 1 miljon tävlingsronder
år 1904 fanns två klubbar och
tio golfspelare
● 44563 golfare 21 år och
yngre, 52451 71 år och äldre

Hålsponsorträff
Av årets tio betalande hålsponsorer* hade glädjande nog fyra
möjlighet att delta på en träff
med enkel förtäring från Granbecks livs och information om
banan och klubben samt litet
golfspel.

● kostnad för golf för barn är
ca 3500 kr = lägre än t ex
fotboll, innebandy, tennis
och friidrott
● en 18-hålsrunda motsvarar
cirka 12000 steg
● tre rundor per vecka ger
12,5 timmes lågintensiv
träning
● Sverige har flest golfspelare
i Europa i förhållande till

folkmängden och tvåa när
det gäller kvinnliga golfare
● enda kvinna som fixat
drömgränsen 60 slag är
Annika Sörenstam, 59 slag år
2001
● världsrekord i longdriving
för damer är svenska Sandra
Carlborg, 357,7 meter
● längsta slag med en hand:
Cristian Sterning 257 meter

Nyheter på banan
Som ni sett på senaste tiden
händer det saker på banan.
Gödslade jordhögar planas ut
på några av utslagsplatserna.
Syftet är att alla utslagsplatser
byggs om så man står helt
plant, start med hål 3 och 7.
Tee på hål 9 flyttas tillbaka
upp på "höjden" bakom nuvarande tee.

Ny jord tillförs med mera
mullhalt så det skall bli lättare
att pegga.
Även greenerna kommer att
ses över i syfte att få en bättre
standard med mindre filtbildning i ytan - mer sand och
mer luftning.

Vinterträning i hemmiljö
Med några enkla arrangemang i ditt hem kan du få till
en jättebra svingstudio där
du fixar till svingen inför
kommande säsong.
Jens Persson drog litet historik
och berättade om hur Solö Entreprenad arbetar. Träffen avslutades med nio hål scramble som
fick avgöras genom särspel på
hål 18. Gästerna var nöjda med
eftermiddagen och såg fram
emot en fortsättning.
*) Sjölén & Co HB, Götenehus,
Lida Gård & Maskin AB, Brittiska
Handelskompaniet AB, Sjöstaden
Bil AB, Granbecks livs/ICA Nära,
Rogers Bilplåt, Motorcentralen
Eskilstuna, Byggresons i Mälardalen AB, Arkitektkopia AB

Som bilden visar kan
du kliva direkt ur sängen på morgonen och
starta dagen med lämplig instruktionsbok framför dig.
Eller känna att svingen sitter
innan du går till sängs och
drömmer om kommande
birdies.

Nästa medlemsbrev
som ett "julnummer" i december, bl a med en sammanfattning av säsongen.
Kom gärna med bidrag!

