
 
 

Spel & skvaller 2004
 
2004-12-31 Nyårsafton. Ahlberg och Blixten var de enda intresserade denna sköna morgon, Blixten 
gick hem med storvinsten: 2kr

2004-12-25 Peter och Blixten i en skinns tvekamp, där Peter avgick med segern 9 mot blixtens 8.

2004-12-18 Lördag. Fyra man dök upp för skinns. Fördelade hålen Nyberg 6, Casino 6, Blixten 4 och 
Ahlberg fick gå hem utan.

2004-12-12 Härlig söndagsmorgon med gnistrande sol och +3 vindstilla. 9 man spelade skinns, ett 
mkt trevligt spel tyckte Blixten som trots uselt spel knep 6 hål, kanske skall Blixten ompröva sin attityd 
till lilla banan. Hedman 5, Ahlberg 2, varsitt hål till Peter och Erlandsson.

2004-12-11 Lördag. Efterlyses en person med goda kontakter till Landstingets schemaläggning av 
arbetstider. Uppgift tillse att Peter får jobba på våra golftider. Rak fråga till Peter, "Vem är din 
arbetsgivare?" Svar: "Morgongolfen!"
Denna morgon samlade 11 man, behöver väl ej säga att Peter tog de 6 första hålen, Hedman 4 , 
Casino 3 och Michel 2.

2004-11-17 Ett spel utan blixtar o dunder o inga omstarter. Åtta man, de flesta från Chamatrojkan, fick 
spela på knallhårda greener. Inte ens Peter J fick bite i dag men han vann förstås på 78 , Charlie flög 
in med 81 o Leffe fick faktiskt startplåten tillbaka på 83, Noteras att Chama var riktigt nära hole-in-one 
på 13, blev bara par efter energiska böner från övriga att bara 3 stinor o ingen birdie skulle flyga ut.
2004-11-14 Fars Dag eller en fars på golf. Vem har väl hört talas om omstart på golfbanan. På 
travbanan ja, men inte på golfbanan.
Denna morgon samlade 7 man till start, efter 3 hål stannade alla på 4:ans tee och ville ha omstart 
p.g.a. frosten (det kan inte ha att göra med Blixtens fina start ?).
Nåväl åter till klubbhuset med ny start från 1:an efter 30 min. Blixten hade nu +8 efter 3 hål det var 7 
sämre än på första försöket, konstigt men nu ville ingen ha omstart.
Dagens segrare på svaga 81 Lasse Casino, tvåa Blixten 83.

2004-11-13 Frosten slog ner och gjorde stora banan ej spelbar före 10:30, men då hade vi 8 som var 
där redan gått 2 varv på lilla. Delade ettor Granlund, Casino, Ahlberg på 64. Tre/fyra man gick sedan 
på stora efter detta, hur det gick där vete endast gudarna för tillfället.

2004-11-10 Sex man tills start i bra höstväder. Resultaten var väl inget att skryta med, men mackorna 
var fina. Nåväl delade ettor på 77 blev dagens trio Peter J., Arne Ström och Leffe. Om vädret blir 
hyfsat syns vi på lördag.

2004-11-07 Nio man infann sig till 07:00, banan stängd p.g.a. frost, frosten släppte till 08:45. Tre 3-
bollar gav sig iväg där 1:a boll tydligen missade att det var låg score som räknades och inte hur fort 
man spelade (18 hål på exakt 3 timmar). Segrade gjorde Sternbrink på 75, tvåor Lasse Casino och Ulf
Westling 76.

2004-11-06 Sex man till start, en kort regnskur kylde ner de flesta, minst kall L Erlandson 75 och 
Blixten 77

2004-11-03 Tio man hade samlats för onsdagsgolf. Delad seger för Peter Johansson (vem är 
förvånad) och Lennart Eriksson (vem är inte förvånad) på 74. Trea diss-Berra Berglund som "spelade i
en annan division", men ändå landade en 75-a.

2004-10-31 12 man till start och som så många gånger förr segrade Granlund på 71, följd av Rolle på 
73. Delade 3:or Peter J och Erlandsson på 75.
Dagens hedersomnämnande: Banpersonal ute på banan innan vår första start och blåste av 
greenerna. Stort tack till banpersonal från morgongänget!



2004-10-30 Då Blixten enl. uppgift hade laga förfall tog vintergeneral Sternbrink över lottningen, från 
början 10 man till start = två 5-bollar. Då släntrar in från höger Richard. Nu blev det två fyrbollar och en
treboll, den blev efter tre hål reducerad enär Eriksson efter att inte hade träffat bollen en enda gång på
tre hål gick hem. Peter J med hoplånade klubbor kom till start, han hade hade glömt sina egna. 
Hursomhelst i Blixtens frånvaro vann Uffe Westling på 75 och tvåa Peter Lundvall 76 och pengen 
tillbaka till Casino o Leffe 77.

2004-10-27 Samlingen var tidigare än vanligt varför 2 man missade starten. Sju man infann sig i tid till 
spel, segrade gjorde Blixten på ( 70) följd av Peter J ( 73 )

2004-10-24 Nu hade hela nio man kravlat ur slafen. Rolle visade att han kan även om el-vagnen 
strejkade och vann på 74. Tvåa efter en mindre lyckad insats på 18-e blev Blixten på 75. Trea Richard
på 77. Övriga fick i alla fall en del motion.

2004-10-23 Endast fyra man vågade sig upp efter en natt med nästan 30 mm regn. Morgonen blev 
kanonfin och spelet högt och jämnt. Vann gjorde Erlandsson före Ahlberg, Haglund och Eriksson.

2004-10-17 Blixtar och dunder, magiska under..... 7 man till start, efter en minst sagt trevande start 
och med en stark avslutning slog Blixten ner med en 73-a, två David på 78.

2004-10-16 Åtta man till start. Bäst började Ahlberg med en birdie på ettan från 2 dm. Den huggormen
bet till direkt! Efter spel på fel boll på 2-an och en del annat konstigt, blev besvikelsen stor. En välriktad
järnfemma mot hjulet och hjulet var historia. Erlandsson lyckades få till ett nytt hjul av spännband o 
pinnar. Leffe slutade 3:a på 76. Bankdirektör Lundvall såg pengarna strömma in efter en eagle på 9-an
men det räckte bara till en andra plats på 75. Segrade igen gjorde Blixten på 74, "det börjar bli en 
trevlig vana" tycker han.

2004-10-13 Femton man hade samlats vid lunchtid för att fortsätta spela golf på onsdagar. Bäst gick 
det för Berra med 72, Arvid med 73, Blixten 74 och Nyberg 75.

2004-10-10 Söndag, småkylig morgon med hela 7 deltagare, bäst var "junioren" David Holmgren på 
72, tvåa dagens äldste Åke Nyberg med 75

2004-10-09 8 man kom, sågs o segrade gjorde i vanlig Peter J på 71 delade 2-or på 75 följande i 
bokstavsordning: Agne (kul att han dök opp), Erland o Horst med hund.

2004-10-06 9 man samlades i omklädningsrummet för att avnjuta medhavd skaffning, lottning och spel
om en "femtia". Bättre sent än aldrig tyckte Blixten som segrade på en 67:a, tvåor på 74 Chama & R 
Rothoff. Vi samlas 11.30 nästa Onsdag igen.

2004-10-03 Dagen efter kan man lugnt säga, 3 man till start, kanske man kunde ha tagit lite mindre på
liga avslutningen. Tredje raka segern, på morgongolfen för Blixten på 75.

2004-10-02 Onsdagsligans avslutning med strålande höstväder. Förmiddagens Texas scramble 
krävde 31 slag för seger. På eftermiddagen visade Rolle Holmström att gammal är äldst och sopade 
banan med oss andra. Många hade en härlig dag länge.

2004-09-29 Sista omgången av Ligan bjöd på en ordentlig hagelskur. Det hindrade inte Lennart 
Grandelius att skjuta en 67-a! Peter Johanssons starka 70-a räckte inte riktigt till för att komma ifatt 
årets segrare i Ligan, Stig Häggkvist. Grattis Stickan!

2004-09-26 Sjutton man till start. Etta Per-Erik 71. Därefter Moodh och Peter J på 73, Valle Agne och 
Erlandsson på 75

2004-09-25 Aderton man kom i tid. Delade segrare blev Janne G, Blixten och Göran H på 72. Leif J 
och Rolle hade 742004-09-22 Årets sista Kavaj spelades i varierande väder. Segrade gjorde Stig 
Häggkvist som i och med detta blev överlägsen vinnare av Kavajen, grattis Stickan.



2004-09-21 Mallorca-rapport. Tyska golfare såg till att 1:a golfrondan tog närmare 6 timmar, efter 
denna runda slapp vi tyskar framför oss, emellertid fick vi en egen bromskloss i "Fritz" Börje 
Johansson, varför han alltid fick gå i sista boll. Segrare efter 7 dagars spel blev Fritz, 2:a blev en 100-
oddsare, Ubbe som efter golfinstruktion av Rickard fick till slagen. Delade 3:or Valle o Blixten. 
Lagtävlingen vanns av Fritz, Rickard o Valle. Övrigt att berätta:
Rickard lyckades köra in golfbilen i en stödvajer så att golfbilen blev hängande i vajern med trasig 
framruta, Åke o Tom såg till att ta ifrån Rickard körkortet. Janne G hade den längsta wedgen, efter 3 
duffade chippar, hördes wedgen virvla iväg som en helikopter, klubban hämtades 75 m bort under 
kraftiga svordomar. Rickard puttade för en Stina på ett korthål, "Fritz" ( Börjes ) boll låg 3 m utanför 
puttlinjen, men Rickard lyckades ändå träffa Fritz boll varpå han frågar blir det en Stina va?
Per-Erik Haglund

2004-09-19 8 Tappra till start, regnet hängde i luften och långsammaste bollen fick en bra skur både 
av birdies o blöta när det började. Vann gjorde Peter "omöjlige" Johansson på 68, åtta slag före 
närmaste Casino 76 o sedan Horsten 77.

2004-09-18 Många borta, Mallis o.s.v., men 9 man kom. Nej nej hördes redan från start gick i första 
boll, på 5an hördes åter "Nej nej nej jag har inte råd ???", men den gick i, vi blev lite blöta under 
rondan o efter det är inte fel med champagne, GRATTIS ÅKE!
I övrigt spelade Göran som ett proffs första nio på par 30 netto. Svalnade men vann överlägset på 70, 
Nej nej tvåa på 75 o Borgen peng på 79, häpp.
Vi andra fick nöja oss med champagnen. Leffe

2004-09-15 Onsdagsspel i aprilväder. Trots det blåsiga och tidvis regniga vädret gjorde några mycket 
bra resultat. Hans Michel 67, Lowe Westlund 69 och Berndt Fohmin 71 var vassast för dagen.

2004-09-12 Nio man hade kommit i tid och blev utlottade trebollar allt OK. Två man kommer med 
väckarklocka runt halsen utan klubbor,fick haka på vartefter dom han i fatt dom sista trebollarna, vilka 
var det nu då, jo Malmen o Richard. När det gällde spelet verkade Ström fått kontakt men pluggen 
lossnade på slutet så Svanen flög förbi med ett. Svanen 70, Ström 71, Moodh o Blixten 72. Resten 
drar vi en skammens rodnad över. Leffe

2004-09-11 Kanonstart 08:00. 19 man ville umgås med morgongänget. Ett visst frånfälle kunde 
märkas, Åland krävde sin tribut.
Goliat måste slagit David för första gången, han kom inte heller. Nåväl av de som kom så kom Casino 
o Stolpe in på 71, Persson 74 och Göran H o Uffe Jerpan 75. Alla andra hade bara trevligt tror jag. 
Leffe

2004-09-08 Lars Engberg fullständigt överlägsen i det blåsiga vädret med en mycket bra 66-a. Tvåan 
David Holmgren 7 slag efter med sin 73-a. Janne Granlund vann Utslagningen.

2004-09-05 Arton man till start i ottan. Delad förstaplats tog Janne Granlund och Horst Burgardt på 70.
Ingemar Persson och Lars Erlandsson hade 73, Urban Liljedahl och Richard Fjellgren 74.

2004-09-04 Morgon randas, alla hoppas och tror att lyckan skall stå dem bi. Lyckan stod mest bi för 
Åke Arvidsson och Peter Johansson som prickade in varsin 68-a, Johan Skölfman och Göran 
Hägglund en 70-a. Richard Fjellgren hade 71, Per-Erik Haglund 72, utanför pengen Bertil Berglund 
och Lennart Eriksson 73. Övriga femton hade sämre resultat men var glada ändå.

2004-09-01 Många bra resultat, bäst Granlund på 69 som för upp honom till delad ledning med Stig 
Häggkvist i ligan.

2004-08-31 Kjell Ekström slog Nils-Åke Ehnberg i finalen i Birkes över 36 hål med 2/1.

2004-08-29 Söndagmorgon och 19 man till start. Etta blev Roland Stolpe på 73, tvåa Granlund på 74. 
Femdelad tredjeplats för Rolle H, Carl Björn, Casino, Sundlöf och Hägglund på 75.



2004-08-28 14 man till start halvchans på regn men det grejade sig nästan, lite får man väl tåla. 
Tummen tålde inte Leffe, han bröt efter 9:an. Bäst inte ovanligt Granis 73. Han var inte ospelbar 
Casino 74 , Svanen flaxade in med en 75:a under vingen höll till 3:e. Reservgeneralen Sternbrink 76.

2004-08-25 Kanonrunda av Åke Arvidsson med en 65-a. Resultatlista.

2004-08-22 Blott nio man hade ingen partner till två generationer. De ställde upp i en massa 
generationer istället. Vann på måttliga 74 gjorde Lasse Erlandsson, tvåa på 77 Casino o pengen 
tillbaka Friman 78. För övriga var det mest stolpe ut.

2004-08-18 Contacta Trophy.

2004-08-15 12 man till start. Bäst gick det för Johan Skalman och Lasse Casino på ( 70 ) treor 
Hedman och Granlund på ( 73 )

2004-08-14 Tjugotvå man till start. Tredelad seger för Casino, Sternbrink och Lutman på 70. Plutten 
ensam fyra på 71. Femmor Moodh och Mats Öhman.

2004-08-11 Kräftkavajen med 108 startande, nytt rekord! Peter Johansson gjorde 4 bogeys och 7 
birdies och vann på 65 slag (69 brutto). Det kunde varken Dennis eller Sayed matcha denna dag. 
Tävlingsledare Peter Lundvall använde för första gången golfens nya datasystem GIT för att 
administrera tävlingen. Det gav mersmak. Se resultatlistan. Sponsor för dagen Glenn Lindblad, 
Mercedes. I Utslagningen klarade man sig vidare på 78. I både Ligan och Kavajen leder Stig 
Häggkvist. Före Kräftorna bjöds en liten god oxfilé. Munterhet och sång som för några varade länge.

2004-08-08 Dagen efter kategori-KM orkad tretton man upp i ottan. Bäst ork hade Fredrik Lutman och 
Uffe Sundlöf på 74. Någon ork hade Horst, Lennart Eriksson och Peter Johansson på 75. Resten 
orkeslösa.

2004-08-04 Äntligen sommarvärme som Horsten klarade bäst med en 69-a.

Horst Burghardt 69
Agne Moden 71
Leif Jonsson 71
Jan Granlund 73
Kjell Edlund 73

2004-07-28 Bäst för dagen Jan Wiklund och Sten Haglund på 71. I Ligan gick Stig Häggkvist upp i 
ensam ledning.

Jan Wiklund 71
Sten Haglund 71
Jan Granlund 72
Bengt Biderstrand 72
Ingemar Persson 72
Lennart Vallin 72
Sture Helgesson 72

Söndag 25 Juli
11 man till start där Totte visade sig vara svårtuggad igen! Lördagens sänkning på 0,8 avskräckte ej 
en ny fin 69 och ytterligare putsning med gör honom hanterbar framöver? Två på 72 Horst, treor David
H och Nej, Nej, Öman på 73



Lördag 23/7
18 man till start, tuffast denna dag L Hedman & Totte på ( 69 ) följda av P-A Friman, P Johansson 
samt Engelmann på ( 71 )

2004-07-21 Onsdagen visade 24 inlämnade resultat, Jerpseth 69 bästa resultat. Per-Eriks eagle på 
10:an hjälpte ej då det fanns 5 dubblar i scoren.

Jerpseth Ulf 69
Hedman Lars 71
Arvidsson Åke 72
Haglund Per-Erik 73
Johansson Peter 73
Biderstrand Bengt 74
Nilsson Lennart 74
Häggkvist Stig 74

Söndag 18 Juli
12 man till start igen, många vittnade om att Borgen ringt och berättat om sin lördagsscore. Det var 
gårdagen. Denna dag var det Peter J på 72 som segrade före Blixten, Staffan T och Fredrik L på 73.

Lördag 17 Juli
12 man till start, det visade sig vara en av dessa fåtaliga AIK-anhängarnas dag, sällan har väl det 
surrats så mycket som när Borgen sköt 69, Å Öman 73, Lars Hedman 74.

2004-07-14 Dåligt väder, men några gick ändå bra.

Lidemark Mats 71
Wallner Christer 72
Häggkvist Stig 72
Ström Arne 73
Jerpseth Ulf 73

2004-07-10 Trots att regnet hängde i luften och en besvärande blåst kom 9 man till start. Vädret 
verkade passade Peter J som hand i handske. Efter en avslutande eagle på 18:e kunde han summera
en 70-a. Detta kunde ingen av övriga matcha. Delade 2:or på 74 J Skalman o Blixten.

2004-07-07 Kavajmiddag i vacker väder med sjuttiotalet startande. Jan-Erik Eriksson bra 
tävlingsledare och restaurangen bra sponsor inkl. mycket god oxfilé. Genomslag för de yngre i och 
med att David Holmgren vann på 70. Tvåa Tommy Moodh på 71, Ett slag mer hade Mikael Jagusch, 
Ulf Jerpseth, Åke Nyberg, Lennart Helgeson och gästen Rainer Tulonen. Närmast hål på 16 vann 
Jerpseth, närmast efter två slag på sjutton blev Bertil Berglund. V5-an gick ut med utdelning på 3 rätt.

2004-07-04 Tolv man till start i vackert väder. Etta blev Janne Malm med 70, tvåa Totte med 75 och 
delade fyror på 76 var Johan Skölfman och Casino. Horst som igår spelade både sillgolf och därefter 
kavaljersgolf med efterföljande dans till långt fram på småtimmarna skulle nog ha stannat kvar i 
sängen.

2004-07-03 Sillgolfen hade samlat tjugoen man till start med Leffe Jonsson som tävlingsledare (förra 
årets vinnare). Väder, potatis, sill och tillbehör av yppersta klass. Segrade i år gjorde Casino, grattis! 
Strategiska tvåor var Åke Nyberg och Tommy Moodh. Fyror Johan Skölfman och Lasse Hedman.



2004-06-30 Kavajmiddag med åttiotalet tävlande och många bra resultat. Tävlade bäst gjorde Bertil 
Berglund med en härlig 66-a. Tvåa Ulf Jerpseth med 68, trea Jan Granlund 69. Det hade också Stig 
Häggkvist på fjärde plats. På 70 slag lade sig Peter Lundvall och Bengt Biderstrand. I kavajen leder nu
Bertil före Bengt. I Ligan leder Peter klart. I Utslagningen räckte 77 till avancemang. V61-an gick ut 
och maten var god. Tävlingsledare med den äran Christer Wallner och sponsorer var Lennartna 
Eriksson och Almlund samt Ulf Westling.

2004-06-20 Byig hård vind och giftiga flaggplaceringar höll scorerna uppe för tretton man. Den 
fjortonde lät sig inte påverkas, Moodh gick in på en 70-a. Tvåa Burghardt 75 och treor Eriksson, 
Fjellgren och Hedman på 77.

2004-06-19 Arton man firade Sveriges 1-1-match mot Italien i EM så behärskat att de orkade upp till 
morgongolfen. Allra mest behärskad var Svanen med en härlig 68-a (76 brutto). Tvåa Göran 
Häggkvist 73, trea Åke Nyberg 74. Därefter Horst 76 och Kenneth 77.

2004-06-16 Ligaomgång med blåsigt och småkallt väder. Det hindrade inte Olle Holmström att skjuta 
en härlig 67-a. Janne Granlund kom loss med 70 slag och Peter Lundvall återtog ledningen i Ligan 
med 73 ett resultat som Stig Häggkvist också gjorde.

2004-06-13 Sju man hade prioriterat morgongolfen framför sängen och Volvo Cup. Minst dålig var 
Lennart Eriksson. Näst minst dåliga var Totte och Erlandsson. Dåliga var Borgen, Kenneth, Moodh 
och Ahlberg.

2004-06-12 Tjugosex man till start däribland Peter Jihde från TV-sporten, kompis med Skölfman. 
Tvillingbröderna Bengt och Stefan (Ahlbergs måg) Åström lade beslag på första resp. delad andra 
plats med 71, resp. 72. Delad andraplats, Blixten. Fyra blev Wretman på 74 och fyrdelade femmor på 
75 var Peter J, L Eriksson, Alkestrand och Svanen.

2004-06-09 Första genomförda Kavajen för året! Strålande vackert väder, det var vi värda. Omkring 
nittio man till start. Överraskande höga scorer på flera håll. Bara Lars Hedman lyckades gå på sitt hcp 
som alltså räckte till vinst. Tvåa Ingemar Persson, 73 som också Bengt Biderstrand och Börje 
Johansson hade. Peter Johansson vann närmast hål på 16-e och Åke Öman vann longdriving på 18-
e. I Ligan gick Berndt Fohmin om Peter Lundvall. I Utslagningen hade 37 man anmält sig. Tre av dess 
kom inte till start och två man spelade ännu sämre än Charlie Melin och Lennart Eriksson som båda 
gick vidare på 86! Lennart Grandelius klarade både tävlingsledning och värdskap med bravur. Dagens
sponsor var Thomas Ek från OBH Nordica med ett mycket fint prisbord. Mysig stämning och god mat. 
V65-an gick ut på 4 rätt och fem man i församlingen såg mer nöjda ut än andra.

Bästa ligamedlemmarna

Lars Hedman 72
Ingemar Persson 73
Börje Johansson 73
Bengt Biderstrand 73
Johan Skölfman 74
Olle Holmström 74
Åke Nyberg 74
Bertil Berglund 74
Ronny Rothoff 74
Åke Arvidsson 75
Jan-Erik Eriksson 75
Per-Arne Friman 75



2004-06-05 Klubbens kanonstartdag. Blixten hade gjort ett kanonarbete och för morgongängets 
räkning fått ihop 8 bollar med 30 man till start. Bäst gick det för Lasse Hedman och Christer Nilsson på
71, därefter Janne Granlund och Torsten Lindén på 72. Lennart Eriksson ensam femma på 73 och 
därefter Leif Jonsson, Lars Engström och Ulf Westling på 74.

2004-06-02 Tjugofem scorer i lådan. Bäst Lars Hedman 70 och Stig Häggkvist 72.

2004-05-26 Onsdagsspel under mycket varierande väderleksförhållanden, litet sol, en del hagel. Bäst 
gick det för Lasse Engberg med 70. Peter Lundvall och Ingemar Persson hade 72, Lennart Eriksson 
73.

2004-05-22 Tjugoen man hade kanonväder och alla han in innan regnet kom. Bäst blev Kenneth och 
Horsten på 69, ensam tvåa Uffe Sundlöf. Ubbe håller stilen med 73, Arvid 74 efter 8 slag på hål 14.

2004-05-21 Åtta man kom till start, bäst gick Horstens grabb Richard 72, tvåa Åke Arvid 76. Ubbe tog 
trösten på 80.

2004-05-20 20 man hade inte fått veckans dos av golf utan startade i ett snålblåsigt väder 06.15 Att 
det blåste märktes framförallt på resultaten för de prisplacerade. Vann gjorde Casino på 75, Moodh 
fixade en 76:a, Granlund slank in o hem på 78, och efter att börjat prisutdelningen kom så Lennart 
Helgesson o viska 79. Valle fick pengen tillbaka på 80

2004-05-19 För första gången(?) i Onsdagsligans historia blev vi tvungna att ställa in en tävling. Åskan
gjorde att det blev för osäkert att fullfölja spelat. Efter en timmes temporärt avbrott och efter kontakt 
med SMHI blev avbrottet permanent. De flesta stannade kvar på god och trivsam middag som 
startade vid halvsjutiden.

2004-05-16 Tjugofem till start. Segrade gjorde Uffe Sundlöf på 71. Tvåor blev Janne Malm och 
Lennart Eriksson på 72. Fyror på 73 blev Hedman och Horst, Leffe fick stålarna tillbaka för sin 75-a.

2004-05-15 I konkurrens med nitton andra morgongolfare segrade Leffe Ahlberg på 70, grattis! Tvåa 
Horst med 72, trea Erlandsson med 74. Ett slag mer behövde Hedman, Totte och Kenneth.

2004-05-12 Ligans tredje omgång spelades i småblåsigt och och kallt väder. Det hindrade inte Lasse 
Hedman att gå sista nio två under banans par och landa på 73 brutto vilket gör 65 netto, grattis! På sitt
hcp gick Bertil Berglund, Janne Malm, Peter Lundvall och Tom Österklint. Onsdagsligan hälsar två nya
medlemmar välkomna. Olle Holmström och David Holmgren sänker både medelåldern och medel-hcp 
i onsdagsligan betydligt. De öppnade med 76 resp. 77 slag netto.

2004-05-09 Tjugoen man orkade upp. Vann gjorde Sven-Erik Ekström på 69. Tvåor blev Uffe 
Sternbrink och Totte på 73. Arne Ström hade 74, Plutten 75 och Lennart Eriksson och Borgen hade 
76.

2004-05-08 Tjugosju man till start. Tredelad seger mellan Janne Granlund, Åke Arvidsson och Ubbe 
Liljedahl på 71. Fyror blev Blixten och Peter Lundvall på 72. Åke Nyberg och David Holmgren landade 
på 74.

2004-05-05 Antalet inlämnade scorer var 31 denna vackra onsdag i maj. Bäst spelade Chama med en
67-a (36+40=76 brutto). Tvåa Lennart Eriksson med 70, trea Lars Engberg, 71 och fyra Peter 
Johansson, 72. Berndt i toppen av Ligan så här långt.

2004-05-01 Säsongens första morgongolf på 18-hålsbanan samlade 16 bleka ansikten. Minst blek var 
Sven-Erik Ekström med 69. Därefter Peter Johansson på 70, Lars Hedman på 71 och Lars Erlandsson
och David Holmgren på 74.

2004-04-28 Första omgången av Ligan. Bästa scorerna stod Peter Lundvall och Åke Arvidsson för 
med varsin 74-a.
 


