
Morgongolfen 2010
 

Söndag den 14 nov
Efter mycket lördagsregn som smälte bort en hel del snö gick det att spela på stora banan. Regnet 
hängde i luften och +6 grader. Fem var iaf där och slog ut kl. 08 Richard kom springande några minuter 
senare. Då var vi sex. Efter fyra hål kommer Sigra lufsande och ansluter. Vi spelar 2kr skins och det 
dröjde 5 hål innan jag kunde lura grabbarna med en birdie. På vårt 10:e hål (banans 1:a hål) snodde 
jag grabbarna på ännu några 2-kronor med en eagle från 130m rätt i hål. Lyckad dag med totalt 9 vunna
för mig och Lasse Casino tog 2 hål.  Per-Erik, Totte Linden, Granlund, Sigra och Richard var sponsorer. 

Söndag den 7 nov
Ännu en kall morgon trots att vi väntade till 8 innan vi gick ut. Vi var 6 st. denna morgon som spelade en
skins. Isen hade just lagt sig över stora dammen men den höll inte för någon boll vilket flera av oss fick 
erfara. Andra varvet spelade vi från röd tee och det var något som de flesta inte provat tidigare. 

Lördag den 6 nov
Frostigt och en klarblå himmel. Klockan är 07-15 och Per-Erik och jag, Lasse E står på tee och väntar om
någon mer ska komma. Då kommer Peter Johansson insläntrande så då är vi i alla fall 3. Vi kör en skins. 
Efter 6 hål (vid 8-tiden) kommer Totte och ansluter. Han tycker att 8 är en bättre tid att vakna så då 
bestämmer vi det för morgondagen. Det blir trots det frostiga underlaget en fin morgonrunda. 

Lördag den 30 okt
10 man knallar uppför backen till lilla banan. Anders Törnroos slår ut först. Ett perfekt slag rätt mot 
flaggan och han gör sin 3.e HIO. Stor glädje och bubblor serveras i restaurangen efter rundan. Anders 
fortsätter att spela bra gör som vanligt ett bra resultat. Han slutar på 61 nto men jag tog ändå ifrån 
honom den fulla glädjen av dagen genom att dela segern med honom. Puttningen satt för en gångs skull.
Det gav mig en bra runda och delad seger.

Söndag den 10 okt
En lite kylig morgon (7-8 gr.)men ändå tillräckligt varmt för att 9 man är där för en runda. Niklas H 
klarar det bäst med 70, Anders Törnroos och Horst på 74. Totte kom insläntrande sist till start och sa att 
han bara satsade på lottningen denna morgon. Det gick hans väg. Hur han bar sig åt vet nog bara han.

Söndag den 19 sep
12 gubbs blir tre fyrbollar. Vädret var hyfsat och trots en riktig rotblöta på lördagseftermiddagen var 
banan spelbar. Ingemar Persson gick på 71 trots en trippel på 17. Lowe kom in som god tvåa på 72 och 
jag själv (hör och häpna) gjorde 73. Urban Liljedahl hade satsat allt på att vinna lottningen och lyckades 
med det.  

Lördag den 18 sep
11 man och fint väder hela förmiddagen. Åke Arvidsson vann på 73 Casino kom tvåa på 74 och vann sen
dessutom Lottningen (turgubbe). Trea kom Anders Törnroos på 76. 

Söndag den 12 sep
11 man ställde upp denna morgon. Lowe gjorde bäst ifrån sig och kom in på 71 Horst 73 och Lasse 
casino 74. Lasse Hedman som nu är tillbaka har lite kvar innan han är i gammal god form men något 
skulle han ju vinna så lottovinsten fick duga som uppladdning.

Lördag den 11 sep
7 man mötte upp denna morgon. Varmt och helt stilla i luften. Jag spelade ovanligt bra för en gångs skull
men lyckades ändå inte knäcka Åke Arvidsson. Vi kom båda in på 72 och delade på prispotten. Janne 
Törner kom in på 73 och blev utan pris. Han vann ju förra helgen så han får nöja sig med det.

Söndag den 5 sep
12 man till start, Jan Törner vassast idag på 70 netto, delad andra platsen
delades av Åke Öman och Christer Nilsson 76. Lotten vanns av Åke Öman

Lördag den 4 september 

endast 8 deltagare till start. Segrare idag Ubbe och Per-Erik på 75 netto. Säsongsdebut av Plutten, och 
bländande bunkerspel av Borgen ( kom ur alla bunkerbesök på 1 slag !!!!!! )
Hoppas på betydligt fler deltagare imorgon

Söndag den 22 aug
14 startande, segrade på 67 netto ( på banans par ) Staffan Temrell, sternbrink 70, Johan Skalman 72, 
startpengen åter till Ubbe och Ahlberg på 73.Lotten vanns av Ubbe

Lördag den 21 aug
10 man till start, segrare Sören Sigra 73, Per-Erik 75 delad trea Friman samt Lundvall 76
lotten vanns av Anders Törnroos



Söndag den 15 augusti

19 till start. Finfint väder och äntligen lite vind som fläktar. Richard Fjellgren gjorde bra ifrån sig och kom
in på 70 netto. Johan Skölfman fin tvåa på 72 och 3man delade bronsplatsen på 73, Christer Nilsson, 
Staffan Temrell och en till som jag måste komplettera när jag kommer ihåg vem det var. Christer Nilsson
(turgubben) vann potten ännu en gång. 
 

Lördag den 7 augusti

13 gubbar till start. Vädret varmt och skönt och ingen vind. Det fanns egentligen inget att skylla på. 
Lasse Casino tog storslam i sin boll och knep också förstaplatsen med fina 70 netto. Per-Erik tvåa på 74 
och sen var det trångt på pallen. Fyra man på 76. Det var Ronny, Törner, Totte och Agne Modén. Rickard
snodde lotteripotten

Lördag den 31juli

Tidig start redan kl. 06 pga "fjollgolf" (skön kommentar från allas vår kapten Per-Erik) tävlingen kallas 
också Campoamour. Flera av våra trogna morgonlirare valde eller kanske rent av var tvungna att spela 
med frugan!! 11 av de otrogna ställde ändå upp och Niklas Helsenius var ohotad 1:a på 72 nto följd 
av Per-Erik på 77 samt Totte och Persson på 79. 

Lördag den 24 juli

13 deltagare, segrare Å Nyberg 69 följd av L Engström 71. Tredje priset på 77 netto!
Per-Erik, Skalman samt K Ekström

Söndag den 18 Juli
7 deltagare, Casino vann på 70 före Peter J 71. Lotten vanns av Richard F

Lördag den 17 Juli
Ännu en fantastisk och varm morgon. 15 man ställer upp trots värmen. Horst klagar på ryggont men inte
hindrar det honom från att vinna på 68 nto. Janne Malm klipper till med en 69:a och Kjell Ekström går 
stadigt och gör 72. Gladast var nog ändå Lasse Casino Äntligen föll lottvinsten till honom. 

Söndag den 11 Juli
21 startande i ett fantastiskt väder. Tropisk hetta på dagarna. Egentligen skulle man nästan gå ut ännu 
tidigare när termometern visar 30gr. Kjell Ekström klarade värmen bäst och gjorde 70 Svanen 71 Totte 
och Ingemar P kom in på 72 och Johan S och Malmen 73. Christer Nilsson tog hem storpotten i lotteriet. 

Söndag den 4 Juli
13 startande Lowe värst 67 netto, S Temrell samt Lasse Casino 71 or fyra på 73 netto
Kjell Ekström. Lotten vanns av Totte Linden.

Lördag den 3 Juli
15 startande, Åke Arvidsson samt Urban Liljedahl segrade på 73 netto, följda av
Niklas Helsenius på 74 samt Horst Burghardt på 75 netto. Sayed var med, men
det är tufft att gå upp så tidigt på dagen. Sayeds gäst Ibrahim vann lotten.
Söndag den 27 Juni
17 spelare till start, bäst Horst på 69 netto, Sören Sigra 71 samt
Kjell Ekström och Per-Erik på 73 netto. Lottdragningen vanns av Jan Törner.

Midsommardagen 26 juni

Bara 5 man orkade upp denna tidiga morgon. Vi var praktiskt taget ensamma på banan så vi körde en 5-
boll och en VS. Johan Skölfman hade en tuff kamp med (gissa vem) Per-Erik såklart. Vi andra var 
statister åtminstone till en början. Johan drog längsta strået och landade på 75 Per-Erik "bara" 76. Tur 
hade vi med vädret. När vi puttat klart på 18 så kom en riktig åskskur så vi hann precis in torrskodda.

Midsommarafton 25 juni

7 man firade midsommarmorgon med golf. Klart och fint väder som det ska vara på midsommar. Två 
stycken Richard utmärkte sig särskilt. Fjellgren tog hem segern på 74 och Burghardt snodde lottopotten. 
Per-Erik ska ju vara med som alltid men fick nöja sig med en 2:a plats på 75.

Söndag den 20 Juni
13 deltagare klarblå himmel när vi startade. Per-Erik i storform sänker sitt Hcp var och varannan gång 
han går ut på banan. Verkar vara omöjligt och få stopp på honom. Hade inte Janne Törner varit med så 
hade han varit ensam på 70. Nu blev det delat. Janne Malm dök upp och gjorde ett av sina många 
"klipp" Tog både tredjeplatsen på 74 och vann därefter lottningen. Han tyckte det var så kul så han 
kommer nog tillbaka snart. 

Lördag den 19 Juni
14 deltagare i ett fint bröllopsväder. Christer Nilsson är i zonen spöade alla på en 71:a Åke Arvidsson har
kommit tillbaka i gammal god form och gör 72. Walle kom in på 74 och den omöjlige golfaren Per-Erik 
högg sista prisplats på 76. Äntligen gladaste lottovinnaren på länge blev Janne Borg.



Söndag den 13 Juni
10 deltagare halvbra väder när vi gick ut men bättrade på sig mot slutet av rundan. Per-Erik 70 (åkte på 
en sänkning, det var på tiden) Erlandsson 74 och Lasse Casino 77 och lottvinsten tog Lowe hand om. 

Lördag den 12 Juni
9 deltagare i kraftigt blåsväder. Stadigast i hård vind!
Per-Erik 74 följd av Åke Öman 75, Richard Fjellgren 75 samt Rolf Svegby 75

Lördag den 5 juni 

Denna fina morgon spelades "Morgonrock" Bra uppslutning med 28 deltagare. Vädret visade sig vara 
bästa tänkbara och jag tror de flesta var mycket glada att de tog sig upp denna morgon. Många hyfsade 
scorer blev de, men bäst gick det för Christer Nilsson som tog hem första priset på 68:a och en 
morgonrock samt ett presentkort till Shopen. Rickard knep andraplatsen på 73, en fin Single Malt 
Wiskey. Sen kom fyra man in på 74. Bäst med lägst Hcp blev Temrell även han en Whiskey av hyfsad 
kaliber och Janne Linder blev glad 4:e pristagare. En Magnumvinflaska. Passar perfekt att muta frugan 
med sa han. Ingemar Persson fick på sista prisplats även han några vinare till helgen. Hela tillställningen 
avslutades med en Brunch som man fixat i Restaurangen. Den smakade alldeles utmärkt.



Söndag den 30 maj

Det behövs tydligen fint och soligt väder för att man ska komma till morgongolfen. Idag var vi 21 
startande. Varierande spelkvalite på många håll men Svanens gäst Johan Holmgren var bäst på 71. 
Walle och Engan håller stilen på varsin 73:a Sören Sigra 74 och Ingemar Person 75. Sen var det de här 
med lottningen. Under stort jubel lyckades Per-Erik på något vis sno åt sig storkovan. Grattis!

Söndag den 16 maj 

Idag 12 deltagare, segrade på 73 netto Ingemar Persson delade 2:or på 75 netto
Lars Erlandsson och Per-Erik. Lottdragningen  vanns av Niklas Helsenius.

Torsdag den 13 maj (Kristihimmelfärds dag)

15 sugna och förväntansfulla morrongolfare ställde upp. Vädret var ok fast det hängde lite regn i luften 
när vi gick ut. Det blev dock allt bättre längre fram på förmiddagen. Richard Burghardt gjorde precis som
Per-Erik en 71-runda och tog hem det med god marginal till Peter Johansson som "bara" hade 72. Lasse 
Casino (han får väl heta Casino fast han är panchis) och Janne Malm som båda hade 75. Janne Törner 
hade tur med lottningen och fick en hel påse med mynt.


