Morgongolfen på Viksjö GK

Morgongängets eftersnack söndagen 2 juni
Morgongolfen 2013
Lördag den 28 september : En lite kylig men ändå skön morgon med klarblå himmel kl. 07
men som senare under förmiddagen mulnade alltmer. Vi var trots allt 5 st. som ställde upp
denna dag. Per-Erik klarade sig bäst och gick runt på 69 nto (skit att behöva sänka sig så här
innan vintertouren börjar, tyckte han)Själv fixade jag till en 73:a men ändå 37 poäng viket
sänkte mig 0,2 (hade 37 brutto på sista nio).
Söndag den 22 september : En lite kyligare morgon men fortfarande helt ok väder för golf.
Idag kom det 9 man till morgongolfen. Christer Nilsson har konserverat formen och gick en
sänkningsrunda på 67 Netto. Lasse Casino tvåa på 71 och Anders Törnroos trea på 75. Janne
Borg körde tydligen med samma turboll som den 14:e eftersom han även denna morgon vann
lottningsvinsten.
Lördag den 14 september : Är detta en av de sista ”sommardagarna”? Hur som helst var det
det härligt varmt och vindstilla denna morgon när 10 spelsugna kom. Janne Törner var
visserligen ute och vimsade på fel fairway på nåt hål men redde upp det och vann tryggt på
fina 71 netto. Erlandsson lyckades hålla Horst bakom sig med ett slag, kom in på 73 och Horst
74. Det blev vi tvåa och trea på. Idag var det Janne Borgens tur att kapa lottningsvinsten.
Söndag den 25 augusti : 12 man ställde upp denna varma och sköna sommarmorgon. Trots
det fina vädret, inte så bra scorer som gårdagen. Anders Törnroos vann på 75, Peter Johansson
tvåa på 76 och Horst o Per-Erik fick dela tredjepriset med varsin 79:a. Nu var det Janne
Törners tur att ta hem lottningsvinsten.
Lördag den 24 augusti : Klubben har flyttat fram bokningstiderna en timme vilket gjorde att
vi kunde träffas 6:30 denna morgon. En lätt dimma över Viksjö men en fantastisk
sommarmorgon med klarblå himmel när väl solen värmde på. Horst har hittat tillbaka till
gammal god form och vann på 70 före Per-Erik som bara var ett slag efter. Per-Arne Friman
blev trea på 74. Gissa vem som tog lotten – Per-Erik förstås!! (trots att det var Barbro Brundin
som drog bollarna ur påsen)
Söndag den 4 augusti : 8 deltagare. Vet inte hur det gick till! Är det tillåtet att byta redskap
med varandra inför ronden. Åke Nyberg och Horst byter driver med varandra och båda slutar
på 70 netto. 38 poäng på Nyberg, Horst 40 poäng? Plockade upp sin boll för att han trodde sig
ha spelat på fel boll! 10 i på hålet. Visade sig sedan att det var hans boll.....Casino tog lotten

Lördag den 3 augusti : SMHI sa att detta skulle bli sommarens varmaste dag och jag tror
nog att de har rätt för en gångs skull. Det var perfekt att gå ut kl. 6 på morgonen. Senare på
dagen var det mellan 29 o 30 gr. Ganska många hyfsade resultat bland de 12 som ställde upp i
gryningen. Lasse Casino var ändå bäst med 72 tätt följd av Horst och Per-Erik med 73. Det
lönar sig att ofta vara på banan dessa tre gubbar är väl de man oftast ser där. Lottningsvinsten
knep jag igen denna lördag. Rättvist tycker jag. Det var ju ända sen 27 juli jag vann den
senast :-)
Söndag den 28 juli : En visserligen dimmig men fortfarande väldigt varm morgon kom bara
6 man till morgongolfen. Vart har alla tagit vägen nuförtiden. Kan ju knappast bli bättre
förutsättningar för golf än nu. Jag kom igen efter gårdagens miserabla runda och vann på 69.
Horst blev tvåa på 73. Det verkar som Sven Fröjd alltid ska vinna nåt. Spelar han dåligt en
gång så vinner han lottningen istället, turgubben!
Lördag den 27 juli : Ännu en fantastisk morgon med värme en bit över 20gr. 9 gubbar på
plats för att göra upp om prispotten. Sven Fröjd behåller formen och vinner på 70 (nu blev
han sänkt nåt slag) Hasse Kolmskog, som kommit och anslutit efter ett långt uppehåll, tog
andraplatsen på 75 ( nu kommer han nog fler gånger efter förstärkning av veckopengen) och
kanske mer förväntat att Lasse Casino blev trea på 77. Jag, Lasse Erlandsson, fick efter ett
bedrövligt resultat på banan tröstpriset i form av lottningsvinsten.
Söndag den 21 juli : 8 man kom till morgongolfen så här första dagen efter seriespelet.
Greenerna fortfarande snabba och mycket vind på det gjorde det svårt. Sven Fröjd kom trots
detta in på 74 (bra gjort) sen ett hopp till 81 och det var Lasse Hedman. Per-Erik fick efter
”ljudliga protester” ta emot lottningsvinsten ;-)
Söndag den 14 juli : 9 man trots hot om dåligt väder men av det märktes inte något. Äntligen
fick jag, Lasse E, till en bra runda och kom in på 72. Det räckte till seger denna dag. Per-Erik
tvåa på 77 och Sven Fröjd trea på 79. Johan Skölfman knep lottningsvinsten.
Lördag den 13 juli : En fantastisk morgon med klarblå himmel 23-24gr och praktiskt taget
vindstilla. Vem kan önska sig bättre förutsättningar? Det räckte nu inte för att alla 10 gubbar
skulle spela bra men Per-Erik och Kjell Ekström gick på i gammal god stil och delade vinsten
på 73. Hasse Webert och Åke Öman fick dela andrapriset på 76. Per-Erik snodde
lottningsvinsten. Orättvist tyckte en del, men Per-Erik var glad förstås.
Söndag den 7 juli : 11 startande denna morgon och bäst gick det för Lasse Hedman och
Roffe Svegby som båda hade 73. Trea blev Sven Fröjd på 74. Lottningsvinsten gick till Horst
Burghardt.
Söndag den 30 juni : Mörka moln tornade upp sig på himlen denna morgon. Men 14 man
ställde trots detta upp till morgongolf och då vek molnen undan och det blev en fin morgon
trots allt. Janne Borg gick som tåget och blev bäst på 72 före Kjell Ekström på 73 och Sven
Fröjd på 75. Johan Skjölfman, som också dykt upp blev 4 på 76. Heter man Lasse Casino så
tar man naturligtvis hand om lottningsvinsten när den är så stor som denna morgon. Värt att
notera denna morgongolf var att Temrell hade glömt att dra upp persiennen när han steg upp.
Vaknade gjorde han antagligen först efter de 2 utslagen där han inte ens kom fram till damtee.
Lördag den 29 juni : Idag blev det morgongolf på Wäsby Gk. Vi var 6 man som infann sig
där kl. 05:30 för att hinna ut före en tävling. Jag (Lasse E) har en sån där dag då det mesta går
hem tappar visserligen på slutet men vinner ändå på 73 ett slag före Per-Erik och Rickard som
båda hade 74. Per-Erik har 8 i på 2 par 5:or där rök hans vinst. Han måste spelat rackarns bra
för övrigt!!

Söndag den 16 jun : Endast 2 till start! Är detta början till nedläggning av morgongolfen?
Markus Hederstedt och Per-Erik valde att spela match över 18 hål. Markus vann den med 2
upp 1 att spela.
Lite fundersam på om det är någon ide att gå ner till srax före 06:00 på Midsommarafton,
midsommardag och söndag som kommer, Per-Erik
Söndag den 9 juni : Denna dag var det Sayeds tävling på Viksjö så 8 man till start på
Väsbygk istället. Stor tvekan om vi skulle kunna spela då åska och regn härjade på morgonen.
Men uppehåll hela ronden gjorde det till en trevlig tävling på en fin bana. "Hemmaplan" var
omdömet från de som missade prisplatserna. Segrare på 72 Lars Engström följd av Per-Erik
75.
Lördag den 8 juni : 10 man denna fantastiska morgon. Klarblå himmel och 23-24gr. och
äntligen fick jag till det. Visserligen rådde jag inte på Horst som också han kom in på 74. Det
blev att dela på vinsten. Rickard Fjellgren, Janne Borg och Per-Erik ett slag efter dvs 75 på
delat andrapris. Idag var det Janne Borgens tur att dra vinstlotten(eller rättare sagt
vinstbollen).
Torsdag den 6 juni : Lars Engström 70, Anders Törnroos 72. Övriga resultat inget man
skriver hem om. Lotten vanns av Sören Sigra.
Söndag den 2 juni : Tre stycken trebollar = 9man. Efter 9 hål kom Per-Erik och Åke Nyberg
in under sina Hcp, Per-Erik på 32 och Åke på 33 netto så nu skulle banan ”slaktas” Efter 18
hål var det lite mer utjämnat. Båda kom in på 70 och fick dela vinsten + gå in och anmäla
sänkning. Lasse Casino gick i samma boll och blev tydligen inspirerad av det, vände på 37
och kom tvåa på 73. Till råga på allt så var inte Åke nöjd med det här utan tog
lottningsvinsten också. Dagens turgubbe!
Lördag den 1 juni : Idag var det Junior Open som lagt beslag på Viksjö hela dagen. Då blev
det morgongolf på Troxhammar istället för de 8 man som var på plats. Härligt
försommarväder och en fin bana. Lasse Casino och Peter Johansson fick till det och snodde
båda priserna med varsin 74a.
Lördag den 18 maj : 8 man och hyfsat väder. Lite mulet men det blev bättre längre fram. Det
här passade Åke Nyberg som gick en sänkningsrunda och kom in på 70. Blev sänkt med ett
slag. Rickard och Janne Törner fick dela på andraplatsen med varsin 76:a. Dagens turgubbe
Nyberg tog även lottningsvinsten.
Söndag den 12 maj : Nu var Kjell Ekström på hugget igen och vann på 72 Lasse Casino 73
och Horst som varit i Spanien hela vintern och tränat kom in på 76 (han borde kunnat göra
bättre) Jag (Lasse Erlandsson) fick nöja mig med lottningsvinsten.
Lördag den 11 maj : Denna lördagsmorgon var det kanonstart. 12 man var på plats. Richard
Fjellgren gick bäst på -71, Åke Nyberg -73 och Per-Erik -76. Lotten tog Hasse Webert denna
morgon.
Söndag den 5 maj : 7 man startade denna första morgongolf. Ingemar Persson vann på 77,
Per-Erik kom in på 80. Lotten vanns av Horst.

