
Morgongolfen 2011
Söndag den 20 november

Denna dag 5 spelare i en match i Skins. Lowe tog 9 hål, Leffe Ahlberg 3, Lasse Casino 2 och Rickard 
Fjellgren tog varsina 2 hål, och Per-Erik fick nöja sig med ynka 1 hål. 

Lördag den 19 november

En härlig höstdag med strålande sol och 7 + grader. Trots detta bara 6 man som spelade skins. Åke 
Nyberg och Leffe Ahlberg tog 6 hål vardera. Per-Erik som sällan går lottlös tog 3 och Lowe 1. Lasse 
Casino och Rickard Fjellgren fick gå hem tomhänta denna gång.

Söndag den 13 november

På Söndagsmatchen blev det fyra skinsdeltagare. Per-Erik kom igen och tog 9 hål, 

Lasse Casino 5 hål, Rickrad Fjellgren 2 hål och Leffe Ahlberg fick nöja sig med ett hål.

Lördag den 12 november

Nu är det morgongolf på lilla banan som gäller. 6 man ställde upp på en skins. Lasse Casino tog 9 
hål, Lowe tog 2, Sven Fröjd 2 och Rickard Fjellgren och Per-Erik tog ett hål var.

Söndag den 6 november

6 spelare kom i tid. Valle missade starttiden så det kanske kan vara läge att kolla in hemsidan för 
att se vad som gäller. Dagens segrare på 76 var Leffe Ahlberg som hittat hem till fastlandet inför 
vintern.  Som vanligt kom Per-Erik in på fina 77 och knep andraplatsen. OBS!! Denna mening är 
kopierad från gårdagen. Man behöver inte ha mer fantasi än så när Per-Erik är med. 

Lördag den 5 november

8 spelhungriga höstgolfare kom denna Allhelgonadag. Bäst hade Peter Johansson konserverat 
formen och vann på 73.  Som vanligt kom Per-Erik in på fina 77 och knep andraplatsen. 

Söndag den 30 oktober

Idag var vi fem som kommit ihåg att ställa om klockan till vintertid. Vi träffades kl. 7. Eftersom vi 
var praktiskt taget ensamma på banan så gick vi i en femboll och körde en "Viksjö standard" Ubbe 
Liljebladh hade flytet denna dag och tog hem det mesta. Sponsorer var Åke Arvidsson, Lasse Casino,
Richard Fjellgren och jag själv.

Söndag den 23 oktober

Lite bättre anslutning idag, 7 man och härligt höstväder med 12gr i luften. Banan är lite blöt av 
naturliga skäl men med lägesförbättring är ändå banan i fint skick. Per-erik som just kommit hem 
från  sin Spanienresa lyckades bäst med en 77:a Åke Arvidsson och jag själv som goda tvåor på 78 
och Richard Fjellgren kunde glädja sig åt lottningsvinsten. 

Lördag den 22 oktober

2 man på plats. Det var Richard Fjellgren och jag själv. Det var ett fantastiskt fint väder så det var 
konstigt att inte fler passade på.  

Söndag den 25 september
11 man ställde upp. Peter Johansson kom in på 70 netto och tog hem dagens vinst. Horst Burghardt 
skärpte till spelet och kom in på 72 (han var nog besviken att jag inte var där, vi har ju alltid ett 
stående bet) sen ett stort glapp till trean Lasse Hedman på 80!! Vad gjorde resten av gänget undrar 
man ju då? Åke Nyberg tog Lottningsvinsten denna morgon.

Lördag den 24 september

Ännu en dag med strålande sol och då kommer det 18 man till morgongolfen. Valle ångade på och 
gjorde bäst ifrån sig på 73 tätt följd av Åke Nyberg och jag själv på 74 netto. Vi tre gick i samma 
boll och kanske inspirerade vi varandra till detta resultat. Urban Liljebladh blev fyra på 76 och Jan 
Granlund som just kommit hem från träningen på Mallis blev femma på 77.  Sven Fröjd som missade
sin vana att vara på prisplats tog lottningsvinsten istället denna dag.    

Söndag den 18 september

Temperaturen steg idag till 12 gr och dimman höll sig borta. Det blev en härlig morgon men det 
märktes inte på scorerna. Per-Erik klarade sig hyfsat på 76 och Sven Fröjd behöll formen och kom in
ett slag bättre än igår, på 78. Det var ettan och tvåan. Övriga fyra kan vi lämna därhän. Lasse 
Casino klämde in Lottovinsten. Så han var ju i alla fall nöjd.

Lördag den 17 september 

10 man ställde upp trots en kylig morgon (bara 6 gr) och en tät dimma. Denna dag var det 
svårspelat. Vinnaren kom in på 79 Nto, det var Sven Fröjd. Tvåa var Åke Öman på 80 och Lennart 
Helgesson pallrade sig in på 81. Peter Kjellkvist tog hem Lottovinsten. 

Söndag den 4 september
6 startande med Horst som segrare på 75, delade tvåor blev Lasse Casino och Sven Fröjd på 77. Lasse 
Casino tog också hem lottningsvinsten.   



Lördag den 3 september
Då var det dags för Onsdagsligans Morgongolf. 35 startande och ett fantastiskt väder med klarblå 
himmel. Denna Kavaj avslutades med en fin Brunch och prisutdelning. Morgonrocken som var det 
traditionsenliga förstapriset gick denna dag till Patrich Wallbom.

Lördag den 27 augusti
14+1 startande. Gissa vem som var +1. Richard förståss, kom i backen samtidigt som sista bollen skulle 
ut. Det var tur att det var en treboll. Kanske var det en av sommarens sista riktigt härliga dagar. Klarblå 
himmel och drygt 20gr. i luften. Peter Johansson tog hem dagens vinst på 71 nto trots att han spelade 
på fel boll på sista hålet och fick plikta. Lasse Hedman tvåa på 72 och jag själv slog till med en 73:a. 
Ingemar Persson fyra på 74. Peter Johansson fick revansch för fadäsen med plikten genom att vinna 
lottningsvinsten. Sen sken han med hela ansiktet så öronen satt som små rosetter i mungiporna och allt 
var glömt igen.  
Söndag den 21 augusti
14 startande på en "trögspelad" bana. Det märktes på de höga scorerna. Per-Erik, Janne Törner och 
Walle klarade sig bäst denna dag med varsin 76:a. Janne T gjorde ett tappert försök att fixa 
segern genom att ta av strumpor och skor och stå i knähögt vatten i dammen vid 16:e. Det gick dock 
som det brukar. Kanske tappade han hela segerchecken där. Richard Fjellgren och Lasse Casino goda 
tvåor på 77. Christer Nilsson, den turgubben, tog förstås lottningsvinsten.  

Söndag den 14 augusti
14 startande där Per-Erik med 69 netto vann före Johan Skölfman 74. Fyra man delade på tredjeplatsen Åke 
Nyberg, Totte, Walle och Sven Fröjd. 

Söndag den 7 augusti
12 deltagare, där hittar vi 3 glödheta spelare för dagen. Delade segrare Totte samt Casino på 69 netto, 
trea på 70 Horst. För att fylla fickorna lite extra utöver segerpremier och betten i bollen så vanns lotten 
av Totte.
Lördag den 6 augusti
Nu börjar det märkas att semesterperioden är slut. 21 man kom denna morgon och en gäst från Gotland 
dök också upp, Leif Ahlberg. Åke Arvidsson är som alltid säker och gör en 70-runda. Staffan Temrell 71, 
Lennart Helgesson 72. Walle och Johan Skölfman fick dela fjärdeplatsen på 73. Stor spänning vid 
Lottningen när en storpott väntade. Per-Erik höll sig framme och knep den. Hur går det till!

Söndag den 31 juli
Idag ska vi berätta om historien som ingen trodde kunde hända, allra minst han själv. Det är egentligen 
helt osannorlikt att det kunde hända tyckte de flesta. Som när han en gång slog en boll rätt i kopp på hål
17 och gjorde ett fint par. Ja , det blev bara par eftersom den första bollen han slog gick i dammen. Han 
har också lyckats göra dubbelbogie på nuvarande hål 6 efter att ha slagit 2 bollar i bäcken!!!. Vem är 
denne man som klarar denna bedrift !? 
När molnen plötsligt idag skingrade sig över Viksjö träder han fram, vår gode vän och trogne 
morgonsponsor, Jan Borg, äntligen får han sola sig i glansen och stå högst upp på pallen med en 
välförtjänt 72:a. 
Att Per-Erik kom in på en 73:a och Totte på 74 och att Horst knep lottningsvinsten gick nästan alla förbi. 
Detta var JANNE BORGs stora dag.
Lördag den 30 juli
Det är tredje helgen i rad som det kommer just 13 man till morgongolfen. Den här morgonen hade Lasse
Casino tagit med en kompis Willy som vi fick introducera i alla våra olika tävlingsmoment i morgongolfen.
Tyvär var vi väl nästan för tydliga och kanske förklarade för bra eftersom han nästan sopade oss av 
banan allihop. Vann det mesta i bollen, kom in på 70 nto och spöade oss allihop och till råga på allt höll 
han på att ta lottningsvinsten också. Var fortfarande kvar när det var 2 bollar i påsen. Rickard Fjellgren 
drog trots allt längsta strået. Det var ju skönt. För övrigt kom 4 man in som tvåor på 73. Det var Lasse 
Casino, Åke Nyberg, Sven Fröjd och jag själv.
Söndag den 24 juli
Precis som förra söndagen kom 13 man till morgongolfen. Den här dagen däremot gick fyrbollen som om
de hade eld i baken (första nio på 1:35) trots stark vind men inget regn. Tro´t eller ej, men Åke Öman 
gick i fyrbollen och tog segern på 70 Nto med god marginal till tvåan Horst som hade 72. Fyra man kom 
in på 73 och delade tredjeplatsen. Det var Kjell Ekström, Totte Lindén, Christer Nilsson och Åke 
Arvidsson. Lottningsvinsten föll på Janne Borg denna dag.   
Lördag den 23 juli
Det skulle komma regn enligt alla väderleksrapporter. Trots detta hot kom 10 man till morgongolf, dom 
har ju haft fel på SMHI förut. Vi fick inte en droppe på oss och varmt var det. Detta vädret passade iaf 
mig perfekt gjorde 70 Nto och tog äntligen en morgonseger. Per Erik gick som vanligt bra kom tvåa på 
72. Åke Öman och Sternbrink treor på varsin 74:a. Ännu en nybörjare tog lottningsvinsten denna 
morgon. Sven-Erik Fröjd var den glade vinnaren.



Söndag den 17 juli
13 man kom till samling 06:15 för att boka in sig till kl. 7 när startförbudet upphör. 13 man innebär en 
fyrboll först och sen 3 trebollar. Detta gör att alla får vänta på fyrbollen som dessutom kom att gå 
ganska långsamt. Det blev en 4 tim 45min runda denna morgon. Hur som helst klarade Johan Skölfman 
detta bäst, gjorde en 74:a,  trots att han var ganska irriterad på det långsamma spelet. Christer Nilsson 
och jag själv kom in som goda tvåor på 75. Leif Jonsson som spelade morgongolf för första gången sen 
vi började med lottning undrade förstås vad det var. Nu vet han. Tog hela potten, nybörjartur?  
Lördag den 16 juni
Det borde vara något av ett sommarrekord när det kommer 18 man mitt i juli. Extra kul med så många 
var det ju också efter att Johan avslöjade att det var min födelsedag och jag fick en unison hyllning av 
samtliga efter rundan. Tack för den!!    Lasse Casino gick som vanligt väldigt bra och sköt en 68:a. Johan
Skölfman kom in på 71, Christer Nilsson 72 samma som Per-Erik och tätt därefter kommer Lennart 
Wallin på 73. Många som spelar betyder storpott i lottningen och då passar Janne Borg på och snyter 
den. 

Lördag den 11 juni
8 startande och bäst gick Janne Malm som slutade på 69. Kjell Ekström på 71 som också tog lotten 
denna morgon.
Lördag den 2 juni
Denna morgon var det 11 som kom till en morgorunda. Lennart Grandelius vann på 71 med Janne Malm 
på andraplats på 72. Kjell Ekström hade 74 och tog dessutom hand om Lottovinsten. 

Lördag den 18 juni
Idag är det storslam för den som vinner Lotten när 20 man ställer upp. Peter Johansson vinner 
storstilat med en 69: a och Janne Malm var egentlligen bara snäppet sämre med 68  varsin Hcp-sänkning
får dom stå ut med. Per-Erik och Staffan Temrell delade treor på 73 och Mats Öhman och Totte delade 
fyror på 74. Hur gick det då med lottningen? Den gladaste lottningsvinnaren för dagen blev Åke Öman. 
Det är ju inte så ofta vi är 20 man.

Söndag den 12 juni
Med lite pusslande och med bokade tider kom vi ut trots konstiga startförbud pga. fairwayklippning. 10 
man fick vi ihop trots att vi bokat fyra fyrbollar till kl. 09:00. Lasse Casino går för sänkning och gör 70 
Nto. Walle är i stöten riktigt och gör även denna morgon  en fin runda med 71 och Åke Nyberg trea på 
75. Johan Sölfman hade turen på sin sida idag och tog hand om Lottvinsten. 
Lördag den 11 juni
25 grader i luften (minst) och 12 man var vakna för lite morgongolf. Lennart Wallin gick bäst och klarade
70 Nto Åke Arvidsson tvåa på 71 och delade treor var Lasse Hedman och Robert Söderling på 74.  Lowe 
tog lotten denna morgon.
Fredag den 3 juni
13 man idag och varmt så det räckte och blev över mao. en härlig morgon. Fyra man kom in på samma 
resultat, 73 Nto. Det var Johan Skölfman, Robert Söderling, Åke Nyberg och Lasse Casino. De delade på 
prispotten dvs 150kr var men den som drog det längsta strået denna morgon var Erik Skölfman som 
vann lotten och fick 180 spänn.  

Torsdag den 2 juni
Väderleksrapporten hade sagt blå himmel och varmt. Vi fick nöja oss med grå himmel och blåsigt men 
ändå ganska varmt. Vi var 11 man som kom denna Kristi Himmelsfärds dag. Rickard Fjellgren och Johan 
Skölfman fick dela förstapriset på 74 Nto Ingemar Persson och Lasse Casino delade andraplatsen på 75. 
Rickard hade en av sina bättre dagar och tog storslam dvs. Lotten föll på honom denna dag. Han borde 
gå och köpa en lott idag.  

Söndag den 29 maj
Jag var uppe vid 6-tiden och konstaterade att det regnade ganska bra så jag hoppade över 
morgongolfen. Fick senare veta av Per-Erik att 4 man hade trotsat regnet och var på plats. Per-Erik som 
är van vintergolfare går också bra i regn och vann på 78 netto. Lasse Casino snöt alla stinor. Ronnie 
Goetzinger och Richard Fjellgren sponsorer.
Lördag den 28 maj
Många morgongolfare hade anmält sig till 3-Klubbslaget på Troxhammar men ändå kom det 8 man 
denna morgon. Regnet hängde i luften men bestämde sig för att lämna oss ifred. Lennart Helgesson var 
på G riktigt efter en Eagle på 2:an och låg bara ett över par på sista nio när alltihop sket sig på 8:an där 
det blev "fullt hus". Niklas Hellsenius kom in på 70 och fick en sänkning. Per-Arne Friman fina 73 och 
Helge fick nöja sig med att dela tredje-platsen med Lasse Hedman på 74 Nto. Peter Lundvall tog hem 
Lottovinsten. Gissa vem som drog bollar ur mössan. Peter förstås. Vi var många som undrade hur han 
gjorde för att lyckas.    



Söndag den 22 maj
Första söndagen med startförbud för banskötsel. Per-Erik Haglund hade bokat en fyrboll kl. 08:00 för 
Lasse Engström, Totte Linden och mig själv. Kanonväder, synd att inte fler kunde njuta av spel denna 
dag. 

Lördag den 21 maj
Denna lördag var det morgongolf med Onsdagsligan. 44 startande som sedan avslutades med en brunch 
i restaurangen. En mycket lyckad dag med fint väder och en lyckad tävling.

Söndag den 15 maj
Nu var vi 10 man som kom till spel trots att regnet hängde i luften och efter 9 spelade hål så kom det 
men Per-Erik och Janne Törner trivs tydligen bäst i detta väder och gjorde varsin "sänkningsrunda" dvs 
71 nto. Horst blev tvåa på 72 trots nio i på hål 10, starkt gjort. Janne Törner hade varit i Barsebäck och 
blivit bestulen på sina nya fina klubbor. Han fick rota fram några gamla i garaget och det gick ju bra det 
också. Kan det möjligen vara ett bevis på att man kan inte köpa sig till ett bättre spel. Behåller kanske 
de gamla efter det här. 
Lördag den 14 maj
Bara 6 man kom denna morgon till kanonstart kl. 08:00 trots att minst 12 hade anmält sig. För alla er 
morgongolfare som inte har spelat golf mer än 30 år eller så kan jag berätta att kanonstart betyder att 
alla startar samtidigt. I GIT-systemet är det väldigt svårt att notera 70man på samma tid därför kommer
man att bli anmäld på starttider som ligger inom de timmar som tävlingen avser (typ 9:42 eller så) 
Starten är kl. 08 ändå. Horst insåg detta kl. 08:10 och det var ju lite sent. Hur som helst Lasse Casino 
var på hugget och vann på 75 nto och Lennart Eriksson 2 pinnar efter på 77. 

Söndag den 8 maj
16 man kom denna fina morgon. Solen skiner från en klarblå himmel även om det är lite kyligt första 
timmen. Ingemar Persson som kör igång kroppen med tidningsutdelning på morgonen var uppvärmd och
tog hem matchen på fina 71 netto. Jag (Erlandsson om det var någon som inte visste det) lyckades få till
en andraplats på 73 och Christer Nilsson hakar på med 74. Åke Arvidsson och Lasse Casino delar sista 
prisplats på 77. Persson var så het så han tog Lottningsvinsten av bara farten. Full utdelning för honom 
idag.
Lördag den 7 maj
14 startande. Vädret bästa tänkbara. Mats Öhman som varit på träningsläger i Portugal hade behållit 
formen och kom in på 70 netto. Övriga fick rätta in sig i ledet och närmast var Ingemar Persson på 72 
Per-Erik på 73 och Erlandsson på 74. Upphovsmannen till Lottningen, Åke Nyberg, fick 140 bagis i 
lottovinst.

Lördag den 30 april
13 startande. Horst vann på 71 netto före Lasse Casino och Robert Söderling på 73 netto. Startavgiften 
åter till Per-Erik på 74 netto. Lotten vanns av Janne Granlund(dagen räddad)
Måndag den 25 april (Other Day Easter)
Denna morgon kom 9 man till start. Lars Engström håller god stil och tar hem första varvet på 38 netto 
före Horst och Webert på 40. Andra varvet skärpte Per-Erik till sig och segrade med 35 netto med Horst i
hälarna på 36.
Söndag  den 24 april (Påskdagen)
Ännu en fantastisk morgon med klarblå himmel. Visserligen lite kyligt (+2gr) på morgonen men det gick 
att komma ut på sista nio ändå. Lasse Engström, Hasse Webert, Per-Erik och jag (Lasse Erlandsson) var 
där och spelade 2 varv. Engan och Webert delade potten på första varvet och Lasse knep den på sista. 
När vi var klara vid 11-tiden var det betydligt fler som upptäckt det fina vädret och kommit ner till 
klubben. Det var säkert nästan 20 gr i solen och det växer så det knakar. Perfekt för banans rehab.
Lördag den 23 april.
Äntligen är vi igång efter en lååååång vinter. Banan tycks ha klarat sig riktigt bra. Visserligen fick vi bara
spela på siste nio men där var greenerna över förväntan bra. Hörde att de var lika bra på första nio men 
att man är lite försiktig med tvåan och treans greener ännu några dagar. Vi var 7 man som hade 
hörsammat första kallelsen till kl. 06:45. Det var Niklas ?? som tog hem spelet. Jag fick en andraplats 
och gick jämnt skägg på potten Lars Engström, Johan Skölfman, Ingemar Persson, Per-Erik Haglund och 
Åke Öman var resten av det trogna gänget. Imorgon kör vi en kvart tidigare. Hoppas det kommer lite 
fler intresserade då.


