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Många nya MedleMMar

”Kul att spela på proffsiga banor!”

nöjda Kunder, nöjd sponsor

NR 2 oktobeR 2011medlems - och kuNdtidNiNg, NyköpiNgs gk



32 stimpen nr 2 2011 • www.nykopingsgk.se stimpen nr 2 2011 • www.nykopingsgk.se

iNNehÅll

Framsidan: Utsikt mot öster över femmans green på Östra 
banan en tidig höstdag. Foto: Anders Lundqvist.

för klubben och en annan för aktiebola-
get? Ska tränarna anställas av klubben? 
Shop och reception är tänkt att integre-
ras och vi ska försöka få till ett enklare 
boende på klubben för långväga gäster. 
Listan på frågor som ska utredas och 
olika förslag till lösningar är lång, så 
den styrelse som väljs på höstårsmötet 
den 29 november kommer att få ligga i 
under vintern, kan jag lova!

tag nu chansen och spela några sköna 
höstronder nu när banan är i trevligt 
höstskick och innan snön lägger sig och 
bjuder in till andra sportaktiviteter.

PS. Vi är nu 1 870 medlemmar i klubben. 
Det känns verkligen som om vinden 
har vänt! Bara i år har vi fått över 100 
nya medlemmar som alla ska känna sig 
varmt välkomna. 

Bernt Karlsson, ordförande

Vårt 60-årsjubileum går mot sitt slut. 
Under året har det varit många aktivi-
teter i samband med firandet, inte minst 
jubileumsveckan, som blev en strålande 
succé. Jag hoppas vi kan följa upp med 
något liknande nästa år. Det blev många 
trevliga tävlingar och jippon under 
veckan, följt av en härlig jubileumsfest 
på lördagskvällen med vår banarkitekt 
Sune Linde som hedersgäst. 

Jag vill här ta tillfället i akt och rikta 
ett stort tack till Gunnel Thunström 
och Lars Carlsson i medlemskommit-
tén, som drog ett tungt lass tillsammans 
med många andra ideella krafter under 
veckan. Jag hoppas att ni vill fortsätta i 
samma anda lång tid framöver.

På tal om ideella krafter, så uttryckte 
jag på årsmötet i mars en förhoppning 
om att vi skulle få fart på det ideella ar-
betet i klubben. Handen på hjärtat, så 
har vi inte lyckats fullt ut. Men vi ska 
inte ge oss. Rådslag bana har många 
idéer som ska förverkligas, en sponsor-
grupp är under bildande, en fixar grupp 
som ska se till finishen är bildad och 
en fastighetsgrupp är på gång. Det är 
bara att anmäla sig för något av detta 
på kansliet! 

i slutet av september hade styrelsen en 
strategidag på Marsvikens Golf & Kon-
ferenshotell. Vi började med att ta itu 
med klubbens kommande organisa-
tionsutredning. Vi kallar den handlings-
plan 2013. Fram till dess ska vi ha ”vänt 
på många stenar” i klubbens organisa-
tion. Ska vi till exempel ha en styrelse 

Vinden 
har vänt!
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Långt mellan favoritbanorna? 
Se det som en möjlighet.
Passat är en perfekt symbios mellan körglädje och bränsleeffektivitet med 
förfinade detaljer. Givetvis får du plats med ett antal golfbagar. Du kan välja 
mellan flertalet bränslealternativ: Multifuel (etanol), EcoFuel (biogas),  
TSI (bensin) och TDI (diesel). Bland utrustningsalternativen finner du 
Volkswagens hyllade DSG (automatlåda) och 4MOTION (permanent fyrhjulsdrift).  
Välkommen in och prova ut din nya golfbil.

Söderbergs Personbilar 
Norrköpingvägen 3 i Nyköping
www.soderbergsbil.se
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Golf befinner sig i en konso li deringsfas, 
vilket betyder att en del anläggningar 
sannolikt försvinner och andra växer 
i antal medlemmar och utbud. Nykö-
pings GK tillhör de klubbar som seglar 
i medvind. Inför säsong 2011 var mål-
sättningen att öka antalet aktiva med-
lemmar från 1533 i januari 2010 till 
1850 under 2011. I skrivande stund har 
vi passerat detta delmål och är på god 
väg mot 2000 aktiva medlemmar.

En viktig förklaring är att vi med 
aktie konverteringen sänkte tröskeln 
för att bli medlem. Men vi behöver 
snabbt bli lite drygt 2000 medlemmar 
för att kunna känna oss bekväma eko-
nomiskt. Vi kommer därför att sjösätta 
olika kampanjer för att locka nya med-
lemmar. Dock klarar klubbledningen 
inte nyrekrytering helt på egen hand. Vi 
behöver din hjälp. Studier från SGF vi-
sar att nya golfare oftast värvas genom 
att de känner någon som är medlem i en 
klubb och som är nöjd och stolt över sitt 
medlemskap. För att en golf anläggning 
som vår ska bli riktigt attrak tiv för såväl 
medlemmar som gäster, vara i ”Premier 
league”, behövs en solid medlemsbas. 

i dag förväntar sig golfspelare, inte minst 
gästerna, en upplevelse. Med det me-
nas allt från första intrycket, bemötan-
det, servicen, produktens kvalitet och 
visuella presentation till restaurang och 
shop. Helheten skapar upplevelsen och 
helheten bestämmer omdömet. 

Ingen klubb är starkare än sin sva-
gaste del i upplevelsekedjan. Vi i Nykö-
pings GK har i det avseendet en del ut-
maningar framför oss. Visst har vi kom-
mit en bra bit på väg, det märker vi på 
alla positiva och ofta entusiastiska om-
dömen som vi får från våra gäster, men 
vi kan inte slå oss till ro med det. Vi 
behöver bli ännu bättre sett till helhe-
ten. Jag är övertygad om att vi tillsam-
mans, aktieägare, medlemmar och busi-
ness partners, kan skapa en anläggning 

och klubb som ännu fler vill besöka och 
framför allt ännu fler vill tillhöra.

I den här processen diskuteras nu 
kring möjligheten att skapa boende på 
anläggningen. Vi vet att boende på plats 
är ett starkt urvalskriterium för många, 
särskilt för långväga gäster. En projekt-
grupp har bildats som ett första steg. 

Vi vet också att både medlemmar och 
gäster ställer höga krav på restaurangen. 
Oftast är restaurangbesöket det sista 
man gör innan man åker hem och ett 
minnesvärt besök här färgar av sig på 
hela upplevelsen. En bra restaurang är 
med andra ord väldigt viktig för ”slut-
omdömet”. Vi kommer därför att höja 
kvaliteten på restaurationen ytterligare 
inför 2012 genom att engagera en ny 
och välrenommerad restaurangpartner.

men vi får inte glömma att det är våra två 
golfbanor som är ”huvudnumret” och 
här är vi lyckligt lottade; de får alltid 
mycket beröm. Så även i år, trots påtag-
liga vinterskador i början av säsongen. 
Särskilt september har varit en fantas-
tisk månad med mycket spel och mycket 

beröm, såväl från medlemmar som gäs-
ter. Nu under hösten gör banpersonalen 
under Magnus ledning allt som behövs 
för att skapa optimala förutsättningar 
inför 2012. 

Det finns många faktorer som påver-
kar hur gräset klarar att övervintra utan 
att ta skada. Men samtidigt är vädret 
makter nyckfulla och man kan aldrig 
helt gardera sig. Trots allt har vi de se-
naste åren ändå klarat oss bättre, ibland 
avsevärt bättre, än andra anläggningar 
i vårt närområde. Målsättning är att ha 
hög kvalitet på fairway och greener re-
dan tidigt på säsongen.

efter några knappa investeringsår på ma-
skinsidan kommer vi inför 2012 att ta 
nya maskiner i bruk. Vi kommer att få 
bättre och effektivare klippning. Samti-
digt utökas banpersonalen under högsä-
songen för att ge Magnus möjlighet att 
höja kvaliten särskild under helgerna 
när flest medlemmar och gäster spelar.

Summa summarum är att vi känner 
en stark medvind inför 2012. Nu hissar 
vi tillsammans ett större segel!

Större segel för mer fart 

Tre mycket nöjda gäster den 7 september, under Brand-SM. ”Imponerande fin kondi-
tion på banan och proffsigt arrangemang”, tyckte från vänster: Daniel Åkesson, Brå-
vikens GK, Mikael Gustavsson, Kumla GK och Mikael Maistedt från Timrå GK.

Text: Gary Cosford. Foto: Mats Ödman
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Telefon 0771-350 350  -  sormlandssparbank.se FLEN  KATRINEHOLM  MALMKÖPING  NYKÖPING  OXELÖSUND  VINGÅKER 

Till skillnad från andra banker i Sörmland är vi en sparbank. 
En lokal bank vars främsta uppgift är att arbeta för sörmlänningarnas och bygdens bästa. Alltid. 

Bara Sparbanken

...och vilka banker satsar helhjärtat
på våra barns fritid och framtid för 
att den ska bli riktigt meningsfull?

ett bra golfår med mycket spel
Text: Gary Cosford

”en golfklubb utan verksamhet är 
som ett paket utan innehåll!”

Verksamheten på en golfanläggning kan 
bestå av många saker, som tillgång till 
en bra övningsgreen, seniorgolf på mån-
dagmorgnar, nybörjare som tar sina för-
sta steg, företagsevent för kunder, kam-
ratgäng som spelar regelbundet och 
mycket mer. Vilken aktivitet det än må 
vara, så handlar det om individer som 
vill utveckla sitt spel, som vill ha trevligt 
med likasinnade, som vill lära sig nå-
got nytt, som vill bjuda sina kunder på 
en uppskattad aktivitet – och så vidare.

Genom att inspirera och presentera 
olika möjligheter är vi övertygade om 
att du som medlem lockas att spela of-
tare och att du upplever golfen som ro-
ligare. Kanske kan andra som inte har 
samma möjligheter på sin hemmaklubb 
börja fundera… 

Naturligtvis förutsätter detta många 
saker. Golfbanor som utmanar, till ex-
empel, och god tillgänglighet. Likaså 
behövs bra övningsområden, kompe-
tenta tränare, bred tävlingsverksamhet 
och sociala aktiviteter. Detta har vi re-
dan, men kan vi göra mer? Absolut! Ut-
maning ligger i att vara lyhörd för be-
hoven och sedan leverera ett balanserat 
utbud av aktiviteter som inspirerar till 
ett aktivt deltagande i verksamheten, 
oavsett nivå.

Ett tydligt tecken på att vi är på rätt 
väg visar statistiken över årets medlems-
spel: medlemsspelet på våra två banor 
har hittills i år ökat med drygt 15 pro-
cent jämfört med motsvarande tid i fjol! 
Visst har vi blivit fler medlemmar, men 
större delen beror på att vi helt enkelt 
spelar mer. Det är mycket glädjande. 

under året har vi satsat extra på triv-
sel med en del aktiviteter, bland annat 
klubbens 60-årsjubileum. (Du som har 
glömt att hämta din jubileumsgåva på 
kansliet… Det är inte försent! Det finns 
även ett antal bagbrickor som söker sin 

ägare.) Stort tack till alla som ställde 
upp under jubileumsveckan och gjorde 
evenemanget till en succé.

Utöver detta har vår nybildade med-
lemskommitté varit aktiv och kreativ 
när det gäller att engagera andra, öka 
trivseln och skapa en trevligare anlägg-
ning. Du kan läsa mer om detta på an-
nan plats i tidningen. 

våra golftränare har haft fullt upp under 
året och vi tackar extra mycket för de-
ras insatser. PGA Golf Professionals hos 
oss är både välutbildade och engagerade 
och är för många också klubbens an-
sikte utåt. Oavsett var man befinner sig 
i sin golfutveckling, så är en eller ett par 
lektioner hos våra tränare en god inves-
tering för framtiden. Som säker många 
vet har Kenneth Nilsson nu pensionerat 
sig, men vi kommer även i fortsättning 

att ha tre välutbildade tränare tillgäng-
liga. I hans ställe hälsar vi Henric Sing-
emo välkommen till oss. Henric är för 
övrigt också utbildad kiropraktor!

nu närmar vi oss slutet på säsongen. Tänk 
då på att vintern innebär en utmärkt 
möjlighet att förbättra din golf och ditt 
golfkunnande. Varför inte uppe på Pål 
Jungs Hage? Hallen kommer förhopp-
ningsvis att vara öppen i år också, på 
samma plats som förra året. Passa på 
att vara aktiv – du mår bättre, du lär dig 
mer och du får roligare på golfbanan.

var stolt över din golfklubb och glöm 
inte bort att tala om för andra hur bra 
och roligt vi har det! Ett glädjetåg vill 
alla hänga med på!

Tack för ditt engagemang under 
2011! Vi ses igen under 2012.

”Kul att spela på 
proffsiga banor”
Björn Johansson började spela 
golf för drygt ett år sedan och är 
redan nere på hcp 21. Rask mar-
scherat. Men samtidigt fick han allt 
högre krav på sin hemmaklubb, som 
fram till för några månader sedan var 
Kiladalens GK.

”Det var en jättebra nybörjarbana, 
men jag ville ha mycket större varia-
tion. Nyköpings Golfklubb kändes som 
ett naturligt val och jag är väldigt nöjd. 
Det är en proffsigt skött klubb och det 
faktum att det finns två 18-hålsbanor är 
ett stort plus, anser jag.”

Björn valde att bli Premiummedlem, 
mycket för att man får många förmåner, 
som rangekort och greenfeerabatter på 
200 kronor; han har en hel del kamra-
ter som inte är med i Nyköpings GK och 
som han gärna spelar med. Nu kan de 
göra det betydligt billigare.  

”Allt har varit över förväntan – och 
GolfKompis och After Work-golfen på 
fredagarna har varit toppen för mig som 
är singel och inte känner så många. Det 
har gjort att jag spelar mycket. Medlems-
kommittén är en fantastisk tillgång. Jag 
känner mig mycket väl mottagen.” 

Klubborna har han för övrigt alltid 
med sig i bilen, så det har blivit en hel 
del golfrundor på väg hem från jobbet 
på SSAB i Oxelösund.

Text och Foto: 
Mats Ödman
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sveriges (en gång i tiden världens) nordligaste golfbana ligger i Björkliden, en 
av flera intressanta hållplatser utefter vägen och järnvägen mellan Kiruna och 
narvik. Banan tillhör Björklidens golfklubb och består av nio hål med alter
nativa utslagsplatser – för den som vill spela två rundor. säsongen är normalt 
från midsommar till början av september. I år var greenfee för 18 hål 250 kro
nor, för ett helt dygn 350 kronor.

et smidigaste och snabbaste 
sättet att ta sig till Björkliden 
är att flyga från Arlanda till 
Kiruna och sedan vidare med 

tåg eller hyrbil. Ett annat alternativ är 
att åka nattåg från Stockholm med byte 
i Boden. Resan tar betydligt längre tid, 
men kan i sig vara en upplevelse. Det 
går naturligtvis också att köra bil till 
Björkliden, men då ska man ha gott om 
tid och det blir dyrt med dagens ben-
sinpriser. På plats finns både hotell och 
stuguthyrning.

björkliden arctic golf course invigdes den 
12 augusti 1989, fyra år efter att klub-
ben bildats. De drygt 6 000 medlem-
marna hade fått en egen bana, låt vara 
väldigt långt borta med tanke på att 
merparten fanns i Mellansverige, fram-
för allt i Stockholmsområdet. 

”Banan blir den mest exotiska av alla 
banor”, menade banarkitekten Sune 
Linde när första spadtaget togs. ”Det 
var ett jättetrevligt uppdrag som bjöd 
på ytterst speciella förutsättningar, med 

ren fjällnatur och en bansträckning som 
delvis måste gå ovanför trädgränsen”, 
minns Sune senare och han är mycket 
nöjd med resultatet.

Den som gör sig omaket att resa till 
Björkliden bjuds på en upplevelse som 
trotsar det mesta i golfväg. Att spela 
golf på Sveriges nordligaste golfbana i 
en storartad och ”vild” natur är både 
spektakulärt och exotiskt. Det tyckte 
också redaktionen på tidskriften Golf 
World, som 2005 utsåg Björkliden Arc-
tic Golf Course till en av 100 golfbanor 
i världen ”you must play”!

Efter en ganska mödosam promenad 
upp till första tee och ett intressant för-
sta hål öppnar sig ett fantastiskt vack-
ert landskap med den berömda Lappor-
ten i öster, de norska fjällen (ofta med 
snö kvar) i väster och Torneträsk ned-
anför. Med lite tur kan man få se dalri-
por smyga i ljungen och kanske få syn 

på en och annan ren som skuttar iväg 
över kalfjället. Det lär finns björn i om-
rådet, men ännu har ingen sett någon på 
själva golfbanan… Däremot kan man 
stöta på japaner, amerikaner och andra 
långväga gäster.

hålen är inte särskilt långa, men är för 
den skull inte på något sätt lätta. Av na-
turmässiga skäl är fairway ganska smala 
och greenerna i allmänhet inte så stora. 
Den som bävar för bunkrar kan vara 
lugn; det finns inte en enda. Men det 
finns annat som kan ställa till med för-
tret: fairway kantas av högväxt ljung, 
mossa, videsnår och dvärgbjörk. Vissa 
år kan en del snödrivor ligga kvar intill 
sjuans green långt in på sommaren, men 
de stör sällan själva spelet.

Undertecknad har besökt banan vid 
två tillfällen, båda gångerna i skiftet juli/
augusti. Konditionen var överraskande 
bra för en golfbana så långt norrut, nå-
got som man kan tacka golfströmmen 
för. Man får vara beredd på att väd-
ret växlar – och det kan växla snabbt, 
som det ofta gör på fjället. Ena stunden 
sol och sommarvärme, i nästa en ilsken 
regnskur. Hålen uppe på kalfjället är 

HISNaNdE golf! Text: Mats Ödman

dessutom helt öppna för vinden och det 
kan pipa i väldigt bra om det vill sig. Jag 
har spelat i kuling och plus åtta grader. 
Om jag inte peggade upp med tre peg-
gar lutade mot varandra och lät bagen 
läa blåste bollen av. Att sikta ska vi inte 
tala om: rejält i lovart om fairway! 

Vinden är helt klart en utmaning och 
alla som gillar linksbanor kommer att 
känna sig hemma. Men jag har också 
spelat vind stilla dagar i högsommar-
värme med klarblå, molnfri himmel och 
vidunderlig utsikt. En extra krydda är 
att man kan spela golf dygnet runt fram 
till början av augusti.

Vad många inte känner till är att det 
faktiskt spelades golf i Björkliden långt 
tidigare. Redan 1929 anlades en enklare 
golfbana med sandtee och sandgreener. 
Hålen var inte längre än 100 – 200 me-
ter långa och väldigt primitiva. På 1950 
talet var det främst amerikanska turis-
ter från de så kallade dollartågen som 
stannade till för att uppleva naturen och 
spela några hål, gärna med en ”local” 
(same i same dräkt) som caddie. 

vandringen med bagen på rygg (vagn till-
låts inte) från Hotell Fjället upp till för-
sta tee kräver som sagt en stunds pus-
tande. Ettans fairway är rak, men har 
ett krön som gör att man inte ser green 
från tee. Det är ändå hyfsat brett och 
det går att slå ut med driver, även om 
många använder ett järn för att vara 
på den säkra sidan. Den lilla dammen 
(”Schafferska vattenhålet” efter Janne 
Schaffer, vars boll hamnade där i sam-
band med invigningen 1989) är inget 
större orosmoment. Däremot får man 
se upp med en mindre damm till höger 
strax före green. 

Hål två är ett par 3 med utslaget högt 
beläget (med vacker utsikt mot Torne-
träsk). Framför green rinner en bäck 
som sväller ut till en liten damm. Går 
man för långt hamnar man bland kro-
kiga fjällbjörkar och videsnår, lite för 
långt till vänster och man kan hamna 
bland stenskravel. 

För att komma till hål tre måste man 
vandra uppför en ganska lång och brant 
trätrappa. Utsikten från toppen gör mö-

dan värd och det är helt i sin ordning 
att stanna till med hänvisning till den 
vackra vyn… Det här hålet är ganska 
svårt med en smal fairway som tar av åt 
vänster och som vandrar uppåt mot en 
upphöjd och ondulerad green, ganska 
liten dessutom. Den djärve tar drivern, 
den försiktige spelar järn, men får då ett 
dolt inspel mot green.

Hål fyra ligger ännu högre och vin-
darna har fritt spelrum. Det kan göra 
hålet svårspelat. Hålet är banans längsta 
(467 meter från gul tee) med vatten till 
vänster och ”snårskog” till höger. Unge-
fär halvägs fram till den lilla upphöjda 
och ondulerade greenen ligger en pitto-
resk lappkåta där man kan köpa sig en 
fika. Framför green finns en djup sänka 
och det är lätt att missta sig på avstån-
det när man ska spela in. Ofta tar man 
en klubba för mycket.

Tee på femte hålet ligger högst och 
skulle kunna vara Sveriges vackraste 
utslagsplats. Utslaget går rakt in i Lap-
porten. Det var här som jag hade pro-
blem med att få bollen att stanna kvar 

Hål 9 med den berömda Lapporten (Cuonavággi på samiska) i fonden och Torneträsk nedanför. Fjället närmast heter Nuolja 
(Njulla). Toppen når man med linbana från Abisko turiststation. (Foto: Lottie Neumüller)

Sjätte hålet bjuder på vacker utsikt mot Torneträsk och Tornehamn där rallarkyrkogår-
den finns. Här ligger den omskrivna rallarkockan Svarta Björn begravd. 
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SSAB –  
ett globalt företag i stark medvind
SSAB i Oxelösund är världens främsta producent av kylda stål. Stålen säljs 
över hela världen och används bl.a. i entreprenadmaskiner, gruvutrustning  
och mobilkranar. Besök oss på www.ssabox.com så får du veta mer!  

SSAB är världsledande leverantör av härdad grovplåt. Våra produkter är  
HARDOX® slitplåt, WELDOX® konstruktionsstål, TOOLOX®  verktygsstål och 
ARMOX® skyddsplåt. 

Under 1940 och -50-talet stannade de så kallade dollartågen till i Björkliden. Turis-
terna hänfördes av midnattsolen och natursceneriet, men kunde också spela lite golf 
på en primitiv golfbana som hade anlagts 1929. 

på peggen då det blåste kuling. Hålet är 
kort för att vara ett par 4, men se upp! 
Fairway ligger i en sänka och green har 
en upphöjd placering. Det gör att bollen 
tvärstannar om man inte når fram, eller 
så kan den studsa av green och ham-
nar i tråkigheter på andra sidan. Runt 
vissa greener finns dessutom rikligt med 
mossa och ljung och det finns risk att 
bollen helt enkelt försvinner och inte 
går att återfinna. Så är det på flera hål. 

 Också nästa hål är väldigt vackert, 
ett dogleg vänster med sluttande fair-
way hela vägen fram till en stor green.  
Bakom denna finns ett rejält stup!

Sjunde hålet är banans mest spek-
takulära. Tee ligger 70 meter ovanför 
greenen (risk för svindel för den käns-
lige). Det känns som prickskytte. Hålet 
är bara 129 meter långt, men ser längre 
ut. Första gången jag slog ut här tog jag 
en järnåtta – och gick långt förbi green 
in i skogen bakom. Nästa gång spelade 
jag en wedge!

Näst sista hålet är en lång uppförs-
backe – i flera avseenden. Dels stiger 
fairway hela vägen upp till en liten 
green med kraftig nivåskillnad (det är 
lätt att rulla av), dels är fairway smal 
med allt vad det betyder av förlorade 
slag om man skulle råka vingla ut till 
vänster eller höger. Att gå för långt med 
inspelet är heller inte att rekommendera.

Sista hålet bär i stället utför hela vä-
gen ner till green. Smalt i början, sedan 
ett bredare parti av fairway och slutli-
gen, lite dogleg vänster, en green omgi-
ven av frodig växtlighet. Man kan nå 
green med utslaget tack vare nerförs-
lutet, men man måste vara säker på att 
kunna slå någorlunda rakt!

andra rundan spelas från alternativa tee. 
Det förändrar såväl hålens längd som 
eventuella svårigheter. En del hål känns 
väldigt annorlunda och nästan som ett 
alldeles nytt hål.

Ska jag sammanfatta mina upplevel-
ser av Björkliden Arctic Golf Course, så 
är det att detta är en av de roligaste ba-
nor som jag har spelat hittills och defi-
nitivt en av de vackraste. Tittar man 
i scorekortet ser banan ut att vara en 
mumsbit. Det är den inte!

Mestadels är vädret väldigt njutbart i Björkliden sommartid, mycket tack vare att plat-
sen ligger på läsidan om de norska fjällen. Dock kan vinden friska i uppe fjället och 
då känns en redan smal fairway väldigt trång. Men en spännande utmaning är det! På 
bilden syns hål 4, banan längsta hål med sina 467 meter. Till vänster, ungefär i mit-
ten, ligger lappkåtan där man kan fika om man vill och det är öppet. Till vänster skym-
tar sjätte hålet. (Foto: Mats Ödman)
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GUMSBACKEVÄGEN 6, NYKÖPING, TELEFON 0155-20 26 50

MÅNDAG-FREDAG 07-18, LÖRDAG 09-13, WWW.COLORAMA.SE

Holmgrens Färghus • Gumsbackevägen 6, Nyköping • Telefon 0155-20 26 50
Måndag-fredag 07–18, lördag 09–14 • www.holmgrens.nu

De flesta nyköpingsbor känner oss som Thorsman.  
Vi tillverkar fortfarande röda plastpluggar, men idag  
är vi en del av energispecialisten Schneider Electric  
med 120 000 medarbetare över hela världen.

I Nyköping är vi drygt 400 anställda inom tillverkning,  
forskning och utveckling, försäljning och marknads-
föring. Utöver plastpluggen erbjuder vi innovativa, 
säkra, effektiva och  lättanvända energilösningar.

Nyfiken? Läs mer på vår hemsida: 
www.schneider-electric.se
 

Make the most of your energy

Från plastplugg 
till framtidens  
energilösningar

Ärilanytt .indd   1 2009-02-25   09:31:29
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 Efterlysning: fler fixare! 

073-999 00 79 • www.vaccinkliniken.se
Telefontid må. och to. kl. 17-18

0155-21 54 54 • www.ryggochled.com

Vi hjälper dig som har nack- och ryggproblem, 
idrottsskador och muskelbesvär. Vi tar också 
hand om fotproblem och gör iläggssulor.

Ska du ut och resa, eller vistas bland fästingar 
i skog och mark? Kom ihåg att vaccinera dig!  

Hos oss �nns naprapat, sjukgymnast, massör, 
läkare och sjuksköterska. 

VÄLKOMMEN!

Nytorget 7 (Sunlight) Nyköping

Två företag – en lokal

SEB – en av våra sponsorer

”V i har varit engagerade i Nyköpings Golfklubb 
på olika sätt och i varierande grad vi olika till-
fällen, men i år har vi tagit ett mer samlat grepp 

och satsat lite mer”, berättar Sofia Sestorp, kontorschef för 
SEB i Nyköping.

För en bank som har en stor andel både företagskunder och 
privatkunder i Nyköping med omnejd är golfen ett utmärkt 
sätt att nå dessa och ett sätt att finna vägen till nya kunder. 
Varje krona som läggs på aktiviteter med golf som förtecken 
ser hon som en god investering.

I början av september hade man ett stort företagsevene-
mang på Nyköpings Golfklubb, en satsning som blev mycket 
lyckad sett med SEB:s ögon, menar Sofia. ”Kunderna var fan-
tastiskt nöjda med arrangemanget, med banan och med allt 
runt omkring och vi var mer än nöjda från företagets sida. Vi 
fick mycket för pengarna, tycker jag. Vi fick också möjlighet 
att ordna dagen som vi ville. Klubben var mycket tillmötes-
gående och flexibel inför våra önskemål. Det uppskattade vi 
särskilt. Och ändå behövde vi inte göra särskilt mycket själva. 
Klubben ordnade det mesta och gjorde det perfekt. Det blev 
helt enkelt en väldigt lyckad dag”, konstaterar Sofia.

hela kontoret i nyköping deltog, men alla spelade inte golf. En 
del stod i kioskerna och vid klubbhuset för att serva och vara 
till hands och för att ta tillfället i akt till mer personliga mö-
ten med kunderna. Klubbchefen Gary Cosford fanns tillgäng-
lig hela tiden och det kändes extra tryggt, tyckte Sofia, som 

var en av medarbetarna som inte spelade golf den här dagen. 
Annars svingar hon klubborna med den äran, men då före-
trädesvis på hemmabanan Landeryds GK. Men hon funderar 
så smått på att bli medlem i Nyköpings GK – ”för det är en 
väldigt, fin och vacker bana som ligger otroligt väl till”, som 
hon uttrycker det.

Nu funderar hon och kollegorna på om man inte till nästa 
gång ska göra en aktivitet för de kunder som inte spelar golf. 
Hon vill inte närmare gå in på vad det kan bli för något, men 
att det blir på Nyköpings Golfklubb är helt klart.

”för oss på nyköpings gk är det av största betydelse att vi kan 
bereda näringslivet i stort som smått möjlighet att under trev-
liga och välorganiserade former göra något för sina kunder. 
Det tjänar företagen på och det tjänar vi på. Vi är i samman-
hanget särskilt lyckligt lottade som har två banor att tillgå och 
därför kan erbjuda företagsgolf utan att det påverkar medlem-
marnas möjlighet att spela i någon större utsträckning,” säger 
Gary Cosford.

Sofia Sestorp, kontorschef på SEB i Nyköping.

Text och foto: Mats Ödman

I förra numret av Stimpen presente-
rades klubbens nya satsning för att 
engagera fler medlemmar till ideella 

insatser: medlemskommittén. Nu har 
denna verkat under i stort sett en hel 
säsong och resultatet har enligt Gunnel 
Thunström, ordförande i kommittén, 
blivit över förväntan.

”Vi är ett 50-tal som varit engage-
rade, men vi är fortfarande för få för 
att vi ska vara riktigt nöjda. Det finns så 
väldigt mycket som vi skulle behöva ha 
hjälp, till exempel vinterns golfhall. Ju 
fler vi blir, desto mindre betungande blir 
den individuella insatsen. Alla väljer för 
övrigt själv omfattning och vad de vill 
göra utifrån intresse och tid”, säger hon.

GolfKompisprojektet, fredagsaktivi-
teterna och medlemsresorna är nya, den 
nya fixargruppen har arbetat med bland 
annat trivsel och service av golfvag-
narna, Kom-igång-golfen har utvecklats 
och man har utbildat prova-på-ambas-
sadörer och tagit hand om en mängd be-
sökare. Nya grupperingar och nätverk 
har bildats när nya medlemmar har lärt 
känna ”gamla”. Många har vittnat om 
att det varit både stimulerande och ro-
ligt att ställa upp för klubben.

till den skaran av ideella krafter kan 
läggas uppgiften att agera starter, ett 
uppdrag som i år har skötts av Elisa-
bet Öjermark och David Jeal. För Da-
vids del var detta fjärde gången som han 
ställde upp som starter.

”Det är superkul att träffa så många 
olika människor, från hela landet. Alla 
är så positiva och glada. Många kom-
mer via golfpaket och tycker att det har 
fungerat alldeles utmärkt. Tänk, vi har 
haft besök av 85 olika klubbar bara un-
der september månads helger!” berät-
tar David. 

Han tycker inte att det på något sätt 
är betungande att vara starter och skulle 
verkligen unna fler att pröva på. Så du 
som läster det här… gör slag i saken till 
nästa säsong!

Samma inställning har med lems kom -
mitténs fixargrupp. Det är roligt att göra 
saker tillsammans och det skapar triv-
sel både i gruppen och på klubben. Man 
finns till hands lite då och då, knipsar 
vissna blommor, planterar lite nytt, vatt-
nar när det behövs, plockar upp skräp 
och mycket mer och ser till att vi som 
medlemmar kan vara stolta över att ha 
en fin och välskött anläggning. I den här 
guppen ingår Eva Dolk (det är sjätte 
året i rad som hon ställer upp ideellt), 
Tertu Mattson och Karin Appelqvist. 
I gruppen Kom-igång-golf finns Karin 
och Curt Andersson.

Vagngruppen, som hittills har bestått 
av Weinö Mattsson, Göran Alm och Bo 
Ek, ser till att golfvagnarna är hela och 
fungerar som de ska. ” Vi har räknat ut 
att vi lägger ner ungefär 30 minuter på 
varje golfvagn och vi 140 stycken. Ett 
60-tal har reparerats under säsongen. 
Det är remmar som ska bytas ut, trasiga 
bromsar lagas eller tas bort och hju-
len behöver rengöras, ibland få nya la-
ger. Det är jättebra att vi erbjuder våra 
greenfee gäster golfvagn utan extra kost-
nad, men då måste de vara i ett skick så 
att vi slipper skämmas,” säger Bo.

Också i den här gruppen efterlyser 
man fler ideella krafter. Ju fler som kan 
hjälpa till, desto gladare blir medlem-
mar och gäster.

”tag chansen att bli delaktig i din klubb 
direkt. Alla kan göra något! För visst vill 
väl du som jag att vår klubb ska ligga i 
framkant? Tillsammans skapar vi fram-
tidstro och lockar nya medlemmar och 
gäster”, uppmanar Gunnel. 

Delar av medlemskommittén samlad. Från vänster syns Wäinö Mattsson, Bo Ek, Curt 
Andersson, Eva Dolk, Tertu Mattsson, Karin Andersson och Karin Appelqvist.

David Jeal med två nöjda greenfeegäster, 
båda med den uppskattade presentpå-
sen i hand. Till vänster Mikael Ringholm 
från Vingåkers GK (som tänker gå med i 
Nyköpings GK nästa år), startern David 
Jeal och Stefan Rylander från Mjölby GK.

Text och foto: Mats Ödman
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A-RENGÖRARNA

Klockrent.
Vi utför städning till företag och privatpersoner i 
Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Vagnhärad. 

0155-26 87 87

Välkommen!

Läs mer på vår nya webbplats:  
arengorarna.se

SFRO

l	 Kontorsstädning
l	 Fastighetsstädning/BRF
l	 Industristädning
l	 Byggstädning
l	 Skola- och dagisstädning
l	 Butiksstädning
l	 Varuhusstädning

l	 Fönsterputs
l	 Trappstädning
l	 Golvvård
l	 Rengöring/uthyrning  entrémattor
l	 Leverans av fruktkorgar
l	 Leverans av snittblommor
l	 Städning privat/RUT
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www.dahlstroms.se

Välj ett Svanen-
märkt tryckeri

tack kenneth!
Vår pro Kenneth nilsson, uppvuxen i 
Munkedal i Bohuslän, har gått i pen
sion. nu ska han njuta sitt otium i 
norra Thailand, där han har bott se
dan 2006. stimpen och hela klub
ben tackar för en uppskattad insats 
och önskar lycka till.

Text och Foto: Mats Ödman

Kenneth kom till Nyköpings Golf-
klubb 1976 som assisterande pro till 
dåvarande Head Pron Peter Mickels-
son. Dessförinnan hade han varit assis-
terande pro i Trollhättans GK. Efter tre 
år blev han själv Head Pro, men ville 
tre år senare pröva något annat. I stället 
sålde han bland annat kontorsmaskiner 
och köksinredning i tio års tid. 

Men passionen var trots allt golf och 
när han 1993 fick chans att sälja ut-
rustning och utbilda golfare på Nichols 
Golf of Scandinavia, så var han på ba-
nan igen. Att Kenneth hamnade i Nykö-
ping 2009 kan vi för övrigt tacka Alan 
Harris för. Kenneth hade nämligen be-
stämt sig för att pröva lyckan i Norge 
när Alan fick honom på andra tankar. 

Bland alla golfbanor som Kenneth 
har spelat är Torreby GK (”hemmaba-
nan”) en favorit tillsammans med Royal 
Port Rush på Nordirland (”en fantas-
tiskt fin linksbana”) och Chiang Mai 
Highland Golf And Spa Resort i Thai-
land, där han för övrigt har arbetat som 
Teaching Pro och Golf Staff Supervisor. 

om golfens utveckling säger Kenneth så 
här: ”När jag började spela golf 1964 
fanns ungefär 25 tusen golfare i hela 
landet och golfen hade en tydlig över-
klasstämpel. På den tiden lärde prona 
nästan bara ut teknik. Idag betonar 
man mer fysik och spelförståelse och 
sådant som krävs för att man ska bli en 
bra golfspelare. Kraven på pronas kun-
nande har också ökat markant. 

När Kenneth nu drar sig tillbaka gör 
han det som en av landets bäst utbil-
dade golfpron. Inte undra på att Golf 
Avenue Sansai i Chiang Mai vill ha ho-

nom som General Manager och att Golf 
Digest anlitar honom som expert när de 
ska göra ett reportage om golf i Thai-
land, bland annat om Chiang Mai High-
land Golf And Spa Resort!

Kenneth Nilsson i två upplagor: 2011 
och 1980. Nu bollar han vidare som Ge-
neral Manager på cityanläggningen Golf 
Avenue Sansai i Chiang Mai.
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VINTERTRÄNINg I 
Pål JuNgS HagE

Du glömmer väl inte bort att klubben har 
en mycket aktiv Facebook-sida. Skriv in 
http://www.facebook.com/NykGK i sök-
fältet och kolla in vad som händer! Eller 
delta själv med något du vill förmedla.

I likhet med förra året kommer den stora 
hallen i Pål Jungs Hage att kunna dispo-
neras  för golfträning. Därför behöver vi 
din hjälp. Hör av dig till kansliet om du 
är intresserad. Närmare uppgifter om 
träningstider och vad det kostar kommer 
att annonseras senare. På bilden syns 
vår pro Maria Jonsson i instruktionsta-
gen med två glada elever. 

Välkommen 
Henric!
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Nästa säsong får ni bekanta er med en 
ny pro. Han heter Henric Singemo, är 
43 år och bördig från Nyköping (Bergs-
hammar). Sina första erfarenheter som 
golfare gjorde han på klubben 1977. 
Här tränade och tävlade han med bland 
andra Malin Landehag, Mats Hallberg 
och brorsan Staffan, alla mycket duk-
tiga golfspelare. 16 år senare hade han 
klarat av PGA:s treåriga Högre tränar-
utbildning och började jobba som pro.  

Men inte nog med det. Henric är 
också utbildad kiropraktor och diplo-
merad massör! ”Det är en dröm som 
jag har haft länge som förverkligats och 
som sätter extra krydda på golflivet”, 
säger Henric. Inför nästa säsong hop-
pas han kunna använda alla färdighe-
terna ute på golfklubben. Det blir i så 
fall en unik service! Men han kommer 
också att ha praktik inne i stan tillsam-
mans med Massageteamet i Nyköping.

Henric är mycket glad över att vara 
tillbaka i Nyköping. ”Det känns tryggt 
både för mig och familjen. Nu ser jag 
fram emot att få arbeta tillsammans 
med Malin och Maria och med Gary 
nästa säsong. Det ska bli enormt kul.”

Text och Foto: Mats Ödman
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Bara de bästa får kalla sig IT-Partner
Office centralt har satt upp tydliga kompetens-
krav för att få kalla sig Office IT-Partner.  Vi är 
ett av de kontor som med bravur klarar kraven.

KUNGSHAGSVÄGEN 3, BOX 205
611 35 NYKÖPING
TEL 0155 - 29 37 00 
www.nykoping.office.se

IT kompetens 
som tål att 
synas
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En stunds avkoppling. 
Lycka till med lösningen!

Vi önskar fler BuSINESSPaRTNERS!

Har du kunder eller affärsbekanta som gillar golf? 
Tipsa oss, så tar vi kontakt för att berätta hur ett 
samarbete med Nyköpings Golfklubb kan vara gynn-
samt. E-post: klubbchef@nykopingsgk.se

Du som funderar… Gör slag i saken 
och bli medlem nu!
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Ernst & Young stödjer  
näringslivet och 

 idrotten i Nyköping 
 

Vi hjälper företag och föreningar 
att växa och uppnå sin fulla potential.

Sankt Annegatan 2, 611 34 Nyköping, tfn 0155–29 28 00

Årets Guldnyckel 2009
MARKNADSFÖRENINGEN I NYKÖPING/OXELÖSUND

Totalentreprenad
områdesskydd 
Heda Skandinavien har många års erfaren-
het av totalentreprenader inom områdes-
skydd och bred erfarenhet av rådgivning, 
materialval, montage och service. Våra 
lösningar är kompletta och helt anpassade 
efter våra kunders behov. 

Alltid ett hinder

Svärtavägen 25, 611 65 Nyköping  Tel +46(0)155 21 77 20 
Fax +46(0)155 26 77 60  www.heda-skandinavien.se
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