
Morgongolf 2012

Söndag den 25 november
Återigen 4 startande, Per-Erik, Lasse Casino, Lowe Westlund och Richard Fjellgren. 2kr Kanin blev 
valet av dagens spelform. Lasse Casino tog 8 hål och efter det blev det ingen utgång. 16kr i förlust 
torde vara helt okey tycker Per-Erik efter gårdagens vinstpott.
 
Lördag den 24 november
Lite regnstänk i luften avskräckte inte Anders Törnroos, Kjell Ekström, Lowe Westlund och Per-Erik 
Haglund att spela. Idag blev det en 2kr Kanin ( en form av skinns där man måste vinna 2 hål i följd för 
att få potten) Per-Erik klarade detta och vann efter 17 hål. Övriga fick betala. 
 
Söndag den 18 november
8 spelsugna mötte upp för spel på lilla banan.  Hyfsat väder +9gr och inget regn. Vi lottade två 
fyrbollar och bestämde oss för slagspel med Eclectic, alltså chans att förbättra sig på andra varvet. 
Det var Per-Erik som bestämde hur vi skulle spela. Gissa vem som vann!! Per-Erik kom in på fina 25 
netto och jag var två på 26 netto. Det får man ju vara nöjd med. Minst 3 man hade 27 så det var tight.
 
Lördag den 17 november
Även denna morgonn var vi fem stycken som startade en runda "Kanin" på lilla banan. Precis som 
förra lördagen kom en eftersläntare, Lennart Lindholm och hoppade med efter nio hål och vad händer.
Jo naturligtvis skinnar han oss hela högen med två fina birdies på de två sista hålen. Kjell Ekström tog 
7 hål och Lennart 11.
 
Lördag den 10 november
Äntligen en morgon med 9gr och uppehållsväder. Vi var fem stycken som startade en runda "Kanin" 
på lilla banan. Lasse Casino tog hand om första 2 hålen direkt. På femman kom Anders Törnroos och 
Kjell Ekström ikapp och slog följe med oss (köpte in sig i tävlingen). Det var lyckat för deras del. Båda 
tog nämligen hand om vinstpengarna på andra varvets slagspel. Anders bäst på 24 netto ( 2 birdie och
resten par!!) Kjell E tvåa på 25 netto. Inte att undra över varför de två tyckte att det var kul att spela 
med oss.
 
Söndag den 16 september
Idag blev det tre 3-bollar som skulle göra upp om morgonens mästare. Kapten Per-Erik 
visade var skåpet ska stå och var bäst på 74. Därefter Horst på 75 och på tredje plats 
den alltid lika säkre Kjell Ekström på 76. Högst av alla jublade dock AIKaren Janne Borg 
som tog lottningsvinsten. Till råga på allt fick han jubla ännu högre på eftermiddagen när
hans kära AIK slog Djurgården i derbyt med 3-0. 
 
Lördag den 15 september
Nu kom 11 man denna morgon när det för en gångs skull var fint väder. Lasse Casino 
delar segern med Richard Burghardt på 74 och Ingmar Persson Anders Törnroos delar 
andraplatsen på 78. Janne Törner som krängde på sig shortsen och dök upp denna 
morgon snodde lottningsvinsten.
Söndag den 9 september
2 fyrbollar gör 8 man som spelar morgongolf. Lasse Hedman på hugget och segrar på 69 
netto. Tvåa kom Patrik Rundin på 72. 
 
Söndag den 26 augusti
8 man trotsade ett litet lätt duggregn under halva rundan annars ganska skönt väder helt vindstilla och 
c:a 19gr. Per-Erik går som tåget och gör en 73:a (inte som tåget från SJ dock det står ju oftast still 
numer) och Anders Törnroos hänger på och gör som på lördagen dvs. delar andraplatsen, fast denna 
gång med Johan Skölfman på 77. Efter speluppehåll på 3 veckor spelar jag själv som ett ösregn men 
rättvisan segrade denna morgon och jag fick tröstpriset dvs. lottningsvinsten.  
 



Lördag den 25 augusti
Nu var det ett tag sen det var morgongolf pga. Bl.a. KM och dåligt väder men nu var det 
11 man som var sugna på att komma ut (själv var jag bortrest och kunde inte vara med,
tyckte det var skit!) Hur som helst gladast denna morgon blev Peter Johansson som vann
på 74 Anders Törnroos behåller formen och delar andraplatsen med Per-Erik på 76. 
Richard Fjellgren var nog glad att han vaknade i tid och hann för han snodde 
lottningsvinsten.
 
Söndag den 5 augusti
Ännu en av dessa fantastiska mornar när solen strålar från en molnfri himmel.
Idag 13 man till morgongolf. Vad som hänt med deltagarnas spel under lördagsnatten 
vet jag inte men idag vann man på ett resultat som halva gänget var under igår. 75 var 
en vinnarscore denna dag. Anders Törnroos och Horst fick dela förstaplatsen och Johan 
Skölfman och Lasse Engström delade andraplatsen på 76. Hör och Häpna !! 
Lottningsvinsten föll på mig ännu en gång. 
 
Lördag den 4 augusti
En härlig morgon med en molnfri himmel kommer 14 man till morgongolf. Sören Sigra 
kom och anslöt när sista bollen var på ettans green och fick därför deltaga utanför 
tävlingen som Lasse Hedman vann på en fin 68-runda. Åke Nyberg har funnit formen och
blev god tvåa på 72. Tre man kom in på 73. Det var Kjell Ekström, Anders Törnroos och 
Per-Erik och de delar således tredjeplatsen. Hasse Webert hade lottningsturen på sin sida
denna dag. 
 
Söndag den 29 juli
Ännu en finfin morgon och ändå bara 9 man till morgongolfen. Lasse Casino, Janne Borg 
och jag blev lottade i samma boll och Casino som igår kom in på en 68 skulle väl försöka 
följa upp det idag. Det blev väl inte riktigt som han tänkt sig däremot inspirerades 
Borgen till stordåd och låg på 6 under sitt Hcp efter 17 hål. Nu blev det en dubbelbogie 
på sista, men ändå en sänkning och 2 tappade slag. Själv kom jag tvåa på 70 och en 
sänkning för första gången i år. Johan Skölfman blev trea på 71. För övrigt var det 
mycket bra resultat över lag. Sista man kom in på 78!! -----Och nu ÄNTLIGEN föll lotten 
på MIG!! För första gången ever.  -------
 
Lördag den 28 juli
12 man, en härligt varm morgon och ingen vind att tala om. Greenerna nyklippta och 
vältade betyder att det var snabbt som tusan. Banan med andra ord i ett mycket bra 
skick. Lasse Casino gillade det här och kom in på en fin 68 vilket betyder seger. Lasse 
Hedman god tvåa på 70, Horst  och Ingemar Persson treor på 72.  Janne Svanstedt knep
lotten. 
 
Söndag den 22 juli
Idag var det en klarblå himmel och bästa vädret på länge. Då kom 14 man till 
morgongolfen. Kjell Ekström still going strong, tog segern med 72 och om inte det var 
nog så tog han dessutom lottningsvinsten. Snacka om flyt! Tvåor blev Sven Fröjd och 
Lasse Hedman på 73 och på tredje plats Per-Erik och Peter Johansson på  varsin 74:a. 
 
Söndag den 15 juli
5 man viksjö standard, P-E 1 birdie 35 netto på första 9 hålen mycket nöjd. Skalman 
tvåa på 36 netto. Efter kaffet vaknade skalman, bogey på 10:an, birdie på hål13,17 och 
18 par på resten =34 brutto =29 netto, ganska nöjd inkasserades dagens skörd från 4 
slaka medlöpare.
 
Lördag den 14 juli
10 man till start i fint väder. Äntligen slog jag (Erlandsson alltså) till med en 72-runda 
och tog hand om vinsten. Lasse Hedman kom tvåa på 75 och Johan Skölfman trea på 76.
Dessutom tog turgubben Johan hand om lottningsvinsten också. 
 



Söndag den 8 juli
Efter lite strul kom vi iväg. Det blev till slut tre fyrbollar vilket betyder att 12 man var på 
plats. Richard kom flåsande i backen men var ändå inte värst. Lasse Casino kom på att 
han glömt sin Driver i bilen och fick i sista sekunden ta en snabbis till parkeringen. Man 
ska tydligen utmärka sig på något sätt för att det ska gå bra. Lasse Casino och Kjell 
Ekström delade nämligen segern på 70 nto. Och hur utmärkte sig Kjell då undrar säkert 
någon. Han gjorde det många drömmer om men sällan får göra. En Eagle på femte hålet.
Ett snyggt skott på 120m rakt i kopp!! Anders Törnroos och Åke Nyberg !! kom in på 71. 
Åke var tvungen att få hjälp att sänka sig, han hade ingen aning om hur man gör!! ( Det 
var så länge sen sist som han sa) Lotten tog Peter Johansson hand om. 
 
Söndag den 1 juli
15 man kom denna dag. Bäst var Svanstedt på 68, Kjell Ekström 72, Anders Törnroos 
och Skalman på 73, Lotten vanns av Staffan Temrell.
 
Söndag den 24 juni
Idag kom 5 man till morgongolfen och spelade ”Viksjö Standard” Per-Erik still going 
strong, vann på 72 tätt följd av Lasse Casino på 73. Horst, Skalman och Ingemar Persson
gjorde sämre ifrån sig. En bra dag på jobbet tyckte Per-Erik då alla fick pröjsa totalen, 3 
stinor och en birdie till honom. 
 
Midsommardagen den 23 juni 
Lite stänk i luften som knappast kunde definieras som regn! Idag hela 3 man till start, 
det fick bli 5:- skinns. Per-Erik 9 hål, Skalman 5 hål, Casino 2 hål och 2 hål blev kvar. Vi 
hoppas på en normal morgongolf imorgon!
Midsommarafton den 22 juni 
Kanonfint väder men var var alla morgongolfare? Lars Engström och Per-Erik väntade 
och väntade, men vi lev bara 2. Spel om en öl. Per-Erik tog hem segern.
 
Söndag den 17 juni 
Morgongolf och chefen Per-Erik, var inte där. Vad har hänt?? Hur gör man nu? Vem 
sköter lottningen? Efter lite palaver kom vi iväg i alla fall. Vi var ju 8 man så det var inte 
så svårt att dela upp och komma iväg. Redan efter första hålet förstod vi hur chefen 
tänkt. Han satt väl hemma vid fikabordet och ruskade på huvet och undrade, "Vem fan 
ger sig ut och spelar golf i det här vädret?" Chefen visste alltså. Är det bara han som är 
läskunnig? Precis som man sagt på väderrapporten så öppnade himlen sig OCH SOM DET
REGNADE!! Vi stod ut i sex hål sen gick vi till klubbhuset och fikade innan vi åkte hem. 
DYNGSURA!!
 
Lördag den 16 juni 
Startförbud från 07:00 så samling kl. 06:00 för säkerhets skull. Bara 7 man dök upp 
troligen för att väderleksrapporten förebådat regn på morgonen. Vi fick inte en droppe på
oss. Hade bra väder hela rundan. Regnet kom en timme senare. Trots detta inte så bra 
scorer. Ulf Sternbrink på 75 och tre man på 78. Det var Lasse Casino, Lowe och Roffe 
Svegby. 
 
Söndag den 10 juni 
Söndagens morgongolf hade 16 deltagare. Vann gjorde Per-Erik med 72, Lowe tvåa på 
73 och sen tre man på 74. Det var Svanstedt, Sven Fröjd och Johan Skalman. Lotten 
stod mellan Per-Erik och Janne Borg. Borgen vann!! Hur gick det till?? Har han kommit 
på hur man överlistar Per-Erik. 
 



Onsdag den 6 juni 
Denna Nationaldag kom hela 22 man till morgongolf. Det fanns nog ett uppdämt behov 
av golfspel hos många efter det risiga väder som varit senaste veckan. Johan Skölfman 
gick bäst och vann på fina 69, Rickard Fjellgren har skärpt till spelet och kom tvåa på 72.
Gästande Markus Hederstedt trea på 74 och delade fyror Sven Fröjd och Jan Granlund på
75. Gissa  vem som vann Lotten, Johan Skölfman. Hur kan man bara ha sån tur!!
 
Helgen den 2 -3 juni 
Den här helgen blev det ingen morgongolf vare sig på Viksjö eller någon annanstans 
(ihållande regn från fredag till söndag och +6gr) Den var historisk eftersom det var den 
kallaste sen 1928. Då var ingen av oss morgongolfare född så vi får hoppas att det bara 
inträffar en gång per mansålder. Vi ser fram emot nästa helg som förhoppningsvis blir 
bättre.
 
Söndag den 20 maj 
13 spelare denna dag och bäst gick Roffe Svegby på 71, Lowe 72, Sven Fröjd 73 och 
Peter Johansson 76 övriga fick huka sig i bänkarna! Lotten togs av Anders Törnroos.
 
Lördag den 19 maj 
13 startande i ett fantastikt fint väder. Ingemar Persson 71, Skalman o Plutten 73, A 
Törnroos o Peter johansson samt Lowe delade fjärdeplatsen på 75. Lotten vanns inte av 
Per-Erik, vad händer?? Det var Pluttens tur denna gång.
 
Torsdag den 17 maj 
Denna Kristi Himmelsfärds dag var det 8 man kvar i stan för att spela morgongolf. Per-
Erik Haglund som alltid finns på plats vann på 73 och Lasse Hedman tvåa på 74 och 
Johan Skölfman var nöjd med lottningsvinsten då fick han råd att tvätta bilen ännu en 
gång.
 
Söndag den 13 maj 
10 man i god tid och Sören Sigra kom i sista sekund och hoppade in i sista bollen. 
Rickard Fjellgren hade bråttom sa han måste vara inne till 11 så han skulle gå i första 
boll. Jag tror han blev stressad av detta och det har väl sällan gått så långsamt fick 
t.o.m. släppa igenom på 3:an. Hur som helst Lowe vann på fina 71 Johan Skölfman 73 
och delade treor blev Horst, Per-Erik och Lasse Casino som dessutom också snodde 
lotteripotten. 
 
Lördag den 12 maj 
Pga. Krögargolf på eftermiddagen fick morgongolfen gå ut med kanonstart kl. 8:00 
Regnet kom lite ”pö om pö” under rundan men det bekymrade inte Horst som vann på 
74. Staffan Temrell tvåa på 75 och Lasse Casino trea på 77.
 
Söndag den 6 maj 
18 man betyder storpott i Lotteriet. Den lyckosamma sista bollen tillhörde Sven Fröjd. 
Per-Erik var kvar till tredjen sist och var nog glad att slippa alla tråkningar som blivit om 
han vunnit ännu en gång. Spelet på banan vanns idag av Lowe på 73 men även Olle 
Holmström på 74 och Hasse Webert på 75 klarade de snabba greenerna bra. Det blev 
sen ett glapp till 78 som Johan Skölfman, Åke Öman och Lasse Erlandsson som alla gick i
samma boll.  
Lördag den 5 maj
En lite kylig och dimmig morgon med 12 startande, Horst gick som en klocka första nio 
men tappade på slutet och kom in på 72netto. Dock vann Lasse Casino också han på 72  
men vann på ”bättre fotarbete” Rickard Fjellgren god trea på 75. Kopierat från förra 
lördan ” Lotteriet vanns av Per-Erik!!! Jag ger 50spänn till den som kommer på hur han 
gör.



Söndag den 29 april
Återigen 10 startande, Horst bäst på 75, Lasse Hedman 76, Per-Erik 78
Lotten vanns precis som igår av dagens segrare! Horst tyckte att han gjort en Per-Erik. 
Lördag den 28 April
10 startande bäst gick det för Per-Erik som segrade på 75 netto före Lowe 79 delade 3:or
Lasse Engström samt Ingemar P 81 netto. Lotteriet vanns av Per-Erik!!! Alla misstänker 
en gravad hund! Hasse Kolmskog utan ett rätt under 16 hål med en score som var 
tresiffrig slår till med en birdie på 17:e och tar på det 4 stinor!
Söndagen den 25 mars
En kylig vind plågar oss (5 man) denna morgon annars bra väder och 6gr.  Det blev som 
igår. Nio hål på lilla banan och nio på stora med 2kronas skins. Peter Johansson tar nio 
hål, Per-Erik 8 och jag lyckades sno åt mig ett. 
Lördagen den 24 mars
Denna härliga morgon kom 7 man och spelade slaggolf på lilla banan. Sven Fröjd gick 
som tåget och kom in på 29 slag och Sören Sigra kom tvåa på 32. Rickard Fjellgren 
kände sig lite krasslig så han åkte hem men resten fortsatte med en 2-kronas skins på 
den "riktiga" banan. Här klarar sig ju av naturliga själ de vana vintergolfarna Per-Erik och
Lasse Casino bäst och tar 3 hål var (Per-Erik gör dessutom en eagel på 11:an, en riktig 
blodsugar-igel skämtar övriga som känner sig blåsta på pengarna) Själv tar jag ett hål 
och Sven Fröjd ett till Tottes och Sörens stora besvikelse eftersom de blev sponsorer 
denna morgon. 


