Morgongolf 2009
Lördag 31 oktober,
5 man trotsade den kyliga morgonen. På grund av frostiga greener fick det bli en runda på lilla banan
först och sen sista 9 på stora. Det blev en runda 1-krona skins och en skön motionsrunda.
Söndag 25 oktober,
11 man kom trots att regnmolnen hängde tunga över banan men vi klarade oss i stort sett torrskodda
runt. Jag hade varit på träningsläger i Portugal och lyckats konservera formen och kom runt på 72 nto.
Ingen annan kunde matcha detta denna dag. Åke Nyberg och Per-Erik kom närmast med 76:or. Åke
Öman hade tappat stinget totalt men kom ändå relativt helskinnad från dagen på grund av en lottovinst.
Söndag 27 september,
11 man ställer upp i blåsten. Kraftig vind hela dagen gör spelet lite chansartat men det bekommer inte
Åke Öman som vinner på en 76:a. Att Per-Erik skulle hålla sig framme var ju väntat. Ingen klarar att
skjuta under vinden som han gör och klarade därför en 77:a. Richard Fjellgren och Åke Nyberg delade
tredjeplatsen på 78. Christer Nilsson tog hem lottovinsten för andra dagen i rad. Antagligen en mycket
speciell turboll. Vi lär få se den bollen igen i samband med lottningen.
Lördag 26 september,
10 till start i ett hyfsat bra väder med lite mer vind på slutet av rundan. Detta hindrade dock inte Janne
Törner som är kvar i stimmet. Med nyinköpta klubbor släpper han inte taget om "zonen". Kom in som
vinnare på 71 (fjärde sänkningsrundan i rad) Horst god tvåa på 74 och Lennart Eriksson minsann trea på
78. Christer Nilsson tog hem lottopotten. Men den gick visst åt direkt i dålig satsning på bet i bollen.
Lördag 19 september,
17 man fick det lite stressigt att komma ut. Vi hade sagt 07 och det blev mycket folk med ett par
greenfeebollar dessutom. Peter Kjellqvist gick runt på fina 70, Åke Arvidsson som vanligt på hugget tvåa
på 73. Malmen och Törnroos delade fyror på 75 och Temrell 76 Per-Erik lyckades få Lottovinsten.
Söndag 13 september,
10 man och 2 eftersläntare som kom i sista sekund blev 3 fyrbollar. Janne Törner är inne i ett stim för
närvarande och gör sänkningsrundor var och varannan dag. Fixar en 71:a denna dag och kammar hem
vinsten. tvåa Staffan Temrell på 72 och 3:a Christer Nilsson och Helgesson på 73. Helgesson har käkat
taggtråd till frukost så han tar hem Lottovinsten också i bara farten.
Lördag 12 september,
18 man och finfint väder borde bli bra spel. Funkade fint för Janne Törner som kom in efter en
sänkningsrunda med 70 nto. Horst som alltid håller sig framme tvåa på 73, Åke Öman och Chama delade
tredjeplatsen med 74 och Björn Berntzon sista pallplats på 75. Lotten föll turligt på Uffe Sundlöf denna
gång.
Lördag 5 september,
12 man blir 3 fyrbollar men tar lika lång tid som minst 5 fyrbollar att komma i mål. Per-Erik och Peter
Lundvall delar vinsten på 70 och Horst har ett bet mot Janne Törner så han kämpar sig till en 71:a.
Anders Törnroos tog hem Lottopotten denna strålande morgon.
Söndag 30 augusti,
Några åkte till Troxhammar och spelade 3-klubbslaget men ändå kom det 13 man till morgongolfen på
Viksjö. Rickard dök upp i sista sekunden så vi fick lotta om. Ulf Sundlöf är kvar i stimmet från Kavajen
och hängde på Johan Skalman och Göran Hägglund alla på 74 slag. Arne Ström god tvåa på 75. Richard
Burghardt tog Lottopotten denna morgon.
Lördag 29 augusti,
Återigen en härlig morgon, dagg i gräset, nyklippta greener, nästan en klarblå himmel och 13 man på
tee. Lennart Eriksson, gladaste gossen denna dag gjorde sin första sänkningsrunda för året med 72 nto
(37 poäng) och hade ändå 9 slag på ett hål. Peter Johansson kom tätt efter på 73 (inte så ovanligt)
Janne Törner 74 stadig på 74 och sista prisplats tävlingsledaren själv Per-Erik på 75. Lottovinsten utföll
till Peter Johansson.
Söndag 23 augusti,
Klarblå himmel och en fantastisk morgon. Viksjö var ju stängt för KM så även denna morgon hade jag
bokat upp för spel på Lindö. Den enda som troget dök upp var Per-Erik. Han o jag gick en runda på tu
man hand och det var ju trevligt. Synd bara att inte några fler kunde ställa upp. Det hade ju blivit lite
mer att tampas om då. Jag hade gjort upp om reducering av greenfee till 150 spänn, så dyrt var det ju
inte.
Lördag 22 augusti,
Regnet står som spön i backen ock KM blir inställt på förmiddagen. Morgongolfen hade jag bokat för spel
på Lindö GK för de som hade lust men det var ju ingen ide under dessa omständigheter.

Söndag 16 augusti,
7 morronpigga orkade upp morgonen efter jubileumsfesten. Lowe segrade på 72 netto
tvåa Johan Skölfman på 76. Man kan ju undra om de var med på festen. Själv sov jag som en
medvetslös klockan 6:30 men kul hade det varit!!
Lördag 8 augusti,
Endast 9 deltagare denna fina morgon. Solen steker från en klarblå himmel. GoForGolf har tävling på
Viksjö och därmed startförbud från midnatt men vi har fått en timme från 06:30 för att komma ut med
morgongolfen. Tack för den! Jag hade lyckan idag att göra en 72-runda och tog en seger. Det var länge
sen sist. Horst som alltid finns med i täten såg sig passerad med 2 poäng (hade 74) och Peter Lundvall
ytterligare 2 poäng efter på 76. Webert som inte alls lyckades idag fick "tröstpriset" vann 90 spänn på
lotteriet.
Onsdag 5 augusti,
Denna onsdag måste Olle Holmström uppmärksammas. Han gör en HIO på hål 17. Tyvärr missade jag
den fast jag gick i bollen före. Slaget var en perfekt järnsjua slog ner precis före hål, en studs rakt i
koppen. GRATTIS !! Resultatet på rundan en fin 68:a.
Söndag 2 augusti,
19 startande denna morgon. Fantastiskt väder med härligt solsken och värme. Peter Johansson på 73
Brutto, Strong insats. Det ger honom 69 netto och segern. Den omöjlige Åke Arvidsson gör även denna
morgon en 70-runda (man undrar ju vad han käkar till frukost som lyckas vara så jämn) Janne Törner
tog tredjeplatsen på nto 73. Ronny Rothoff fjärde på 74 och Johan Skalman o Åke Nyberg delad femte på
75. Stig Bergstedt kammade hem en juste lottovinst när det var många deltagare.
Lördag 1 augusti,
11 deltagare ställde upp trots att regnet hängde i luften, och nu fick Åke Öman till det. Det var länge
sedan han gjorde en 68:a. Nu gick han hem med storkovan för den bedriften. Horst var honom dock i
hälarna på 69 nto och ännu en Åke men Arvidsson denna gång kom trea på 70. Lennart Helgesson
Lottovinnare denna morgon.
Söndag 26 juli,
11 startande denna morgon. Niklas Helsenius dök upp och snodde förstaplatsen på en 72:a Själv
lyckades jag pricka in andraplatsen på -73. Johan Skölfman och Peter Johansson fick varsin femtilapp för
sina 74:or. Lottningen föll ut till Ronny Rothoffs fördel, 110 spänn.
Lördag 25 juli,
15 deltagare, Richard Fjellgren samt Åke Nyberg! 68 netto trea Lowe 73 delade fyror Horst o Kjell
Ekström. 13 man kvar till lottningen där Lowe fyllde på lädret med 150:Söndag 19 juli,
10 startande som betalade 10:- i lottningsavgift. Lottningsavgiften lyckades tillfalla Per-Erik denna gång.
Undrar hur han bar sig åt? För övrigt var det skrala resultat. Lasse E tog stora priset på nto 75, och
Leffe Ahlberg och Lennart Helgesson delade på resten på nto 77
Övriga deltagare såg mest generade ut när de meddelade sina s.k. resultat.
Lördag 18 juli,
14 startande som betalade 10:- i lottningsavgift. 140:- lottades ut efter dagens
tävling, potten vanns av K-G Charlie Melin.
Spelet vanns av Jan Malm på 70 netto, tvåa Per-Erik på 71. Delade treor på 74 netto
Leif Ahlberg samt Lars Engström

Söndag 12 juli,
16 startande, bäst idag Lars Engström 69 netto, på delad andra plats Johan Skölfman o Per-Erik på 73
netto delad fjärde plats på 75 netto Horst o Svanen

Bilden insänd av Hasse webert.
Lördag 11 juli
16 spelare, bäst spelade Lowe 68 netto, tvåa Lennart Vallin 71 netto, 5 st delade
på tredje priset 73 netto Johan Skalman, Svanen, Horst, Mats Öman samt Peter Johansson.
Söndag 5 juli,
21 startande, bäst idag Lasse Casino 71 netto, tvåa på 72 netto Per-Erik, 3 spelare på 73 netto, Åke
Arvid, Ulf Sundlöf samt Lowe
Lördag 4 Juli,
15 spelare till start, bäst idag Lowe 69 netto, Casino Lasse 70 netto
delade treor Johan Skalman o Åke Arvid 73 netto.
Söndag 28 Juni,
14 man kom denna fantastiska morgon. Samma väder som gårdagen. Per-Erik har inte fått ordning på
sin driver så nu fick han äntligen se sig besegrad. Kom inte ens på prisplats och det var nog längesen
sist. Jag var taggad nu när jag hade chansen o kom in på -73 Charlie och Janne Törner goda tvåor på
-77 och Richard, Johan Skalman och Öman på 78.
Lördag 27 Juni,
19 man har kommit ur slafen till 06:00 och får spela på en nypreparad bana med riktigt snabba och fina
greener. Fantastiskt väder, 26 gr. varmt. Det är väl de här mornarna man ser fram emot hela långa
vintern. Richard skärper till spelet och vinner på -73 Per-Erik hade -74 (trots trasig Driver- stack iväg till
Dormy o fixade fram en ny till imorgon. Ska man äntligen få en chans och slå honom eller hinner han
spela in sig till söndagens morgongolf) Delade treor blev Horst, Plutten och Erlandsson på -75
Söndag 21 juni,
14 spelare denna morgon, Lowe segrade på 70 netto, tvåa Totte på 71 netto, delade treor Casino och
Per-Erik på 74 netto
Lördag 20 juni,
Midsommardag, en härlig morgon med "hela 4" startande.
Per-Erik segrade på 70 netto. Richard 73, Casino och Sundlöf 74 netto
Söndag 14 juni,
En av dessa mornar när regnet bara öser ner och morrongolfen inställd. Hela banan blir stängd resten av
dagen pga. allt regnande.

Lördag 13 juni,
9 man ställde upp när regnet hängde hotande över banan. Vi klarade oss från regnet, det kom senare
och drabbade mest de som spelade 2 Generationer resten av dagen. 3 man klarade att göra en 71-runda
denna morgon. Det var Walle, Per-Erik och Janne Törner.
Sveriges nationaldag, lördagen 6 juni.
16 spelare till start, Ulf Sundlöf segrade på 69 netto, tvåa på 70 netto
Åke Öman, trea på 72 Per-Erik, trots en eagle på hål 3 räckte det inte hela vägen.
Fyra på 73 netto Horst
Söndag 31 maj,
En av dessa få fantastiska mornar när det är över 20 grader redan kl. 07. då ställer 23 man upp för
en runda. Charlie Melin gör en 69:a trots ett "fullt" hål på sista nio. Det räckte förstås till vinst. Staffan
Temrell 71, Horst och Per-Erik 72 och tätt därefter kom Lasse Casino, Åke Arvidsson och Walle med 73.
Torsdag 21 maj,
Kristi Flygardag och 9 man på startlinjen. Vädret var perfekt, mer eller mindre sol hela förmiddagen. Ulf
Sundlöf hade flytet och gick hem med en 69:a (sänkning med 1 slag blev det) Erlandsson och Janne
Malm 74:or
Söndag 17 maj,
Heja Norge!! Vinst i Schlagern + Nationaldag
18st till start, Per-Erik 72 netto, sen ingenting sen Lennart Vallin och Olle Holmström 77 netto. 78 netto
på 4 spelare Borgen, Hedman, Webert samt Christer Nilsson.
Lördag 16 maj,
Kanonstart kl 08:00 är för oss lite sent! Men 9 förväntansfulla spelare till start,
Per-Erik visade att han trivs bäst på hemmaplan, delade segern med Agne Modin på 74 netto trea på 76
netto Peter Lundvall.
Söndag 3 maj,
Morrongolf är kul!! hela 23 man kom denna morgon. Vissa hade missat tidigare start men lyckades
komma med ändå. Åke Arvidsson är inne i ett stim överst på pallen även denna morgon med 68 nto.
Totte hade 70, Niklas Helzenius 73 Olle Holmström 74 och delad 5:e-plats mellan Svanstedt och Skalman
(Johan) på 75.
Lördag 2 maj,
Detta är Agne Modens stora dag. Han gör en HIO på 14:e hålet. Ett fint golfslag landar precis före
koppen studsar en gång och sen skramlar det bara till. Direkt i hål!! GRATTIS!! Det tog honom 32 år att
få till det så den Skumpan satt fint. Många bra scorer för övrigt med 12 startande. Åke Arvidsson vinner
på 72, Richard och Lowe delar resten av potten på 73.
Fredag 1 maj,
FROST!! på greenerna kl. 06:45 så det var bara att vänta på klarsignal från banpersonalen. 9 man stod
otåligt och trampade på första tee men 07:10 kom klarsignal och vi gav oss iväg. Peter Johansson kom
in i god stil som vanligt och vann på 73, Richard god tvåa på 76 och Per-Erik 77.
Söndag 26 april,
Ännu en fantastik dag med sol från en blå himmel och 17-18gr i luften. 18 man kom till start och Totte
Linden gjorde bäst ifrån sig med en 71:a (där tappa han ett slag) Christer Nilsson har tydligen vilat sig i
form (eller har han tjuvtränat) kom in på 72. Ulf Sundlöv blev 3:a på 74 (trots 11 tappade slag på sista 4
hålen!!!) En ny deltagare på 4:e plats, Niklas Helzenius med 75 och Per-Erik tog sista prisplats på en
76:a.
Lördag 25 april,
Äntligen första morgonrundan på stora banan. 17 spelhungriga kom till 7:15. Det blev bråttom att
komma ut före bokningstiderna så morgongeneralen Per-Erik drog igång så snabbt det gick. Själv gick
han i sista boll och bevakade fältet och kom naturligtvis in på en 73:a. Det var han bäst på men tätt
efter kom Lasse Hedman 74:a och Peter Johansson & Johan Skölfman på 76. Övriga behöver väl ställa in
siktet till imorgon.
Annandag Påsk 13 april,
Fortfarande bra väder även om det var lite dimma på morgonen. 6 man till start Per-Erik tog 4 på lilla
och Erlandsson 2 sen gick vi ut och spela slaggolf på stora banan och och då fick jag chans att visa "hur
en slipsten ska dras" Vann enkelt på 29 netto, Arvid och Valle 34 resten var sämre ändå.
Påskdagen 12 april,
Kolla gärna bilden i bilderboken på några fina utslag på 14
Vädret håller i sig och och nya insatser på lilla och stora banan. Denna dag var det Per-Eriks tur att dra
hem 4 hål på lilla banan och resten blev delat men när det riktiga liret börjar på stora banan då var det
tight hela vägen till sista hålet men Erlandsson satte putten för vinst på 31 netto. Bra spel för övrigt PerErik och Totte 32, Ulf Jerpseth 33, Öman 34 och Granlund på 35 netto.
Påskafton 11 april,
Ett helt fantastiskt påskväder med klarblå himmel och drygt 15 grader i luften. Även denna morgon kom
8 golfsugna att spela en skins på lilla och avsluta med slaggolf på stora banan. Totte tog 4 hål och Öman

4 sen var det Peter Johansson, Valle och Lasse Erlandsson som skärpte till sig och delade segern på 33
netto.

Långfredagen 10 april,
8 startande på 9 hål skins på lilla banan, där Svein Michelsen 4 hål, Kjell Ekström 3 hål, Jan Linder 2 hål.
Efter det 9 hål slaggolf på stora banans vintergreener. Där segrade Totte Linden på 33 netto
Söndag 5 April,
6 man spelade skins, Lasse Casino 5hål Per-Erik 5 hål, Jan Granlund 4 hål, Arvid 2 hål samt Richard 2 hål
Nyberg kommer säkert igen en annan gång!
Söndag 22 mars, kl. 08:30

Några bilder från morgongolfen finns i bilderboken

Nu kom även Åke Nyberg till start, för övrigt samma gäng som på lördagen. Blött var det men helt ok.
Nu visar det sig att Per-erik har tränat varje dag sen nyårsafton när han kniper 10 hål, Lasse E tog 5
minsann, Lasse Casino och Rickard var sitt och Åke var nog lite otränad han fick inget.
Lördag 21 mars, kl.08:30
Nu var det dags igen att få komma ut och svinga loss, äntligen. Lite småkyligt var det men bara man
kom igång var det hur skönt som helst. 4 gubbar ställde upp. Det var Per-Erik förstås (han bor ju nästan
på banan), Rickard, Lasse Casino och jag själv. 17 hål gick ut på en skins Lasse casino 5, Per-erik 4,
Rickard 4 och jag 4.
Lördag 24 januari,
Trots lite bistert väder blev det en skins. Casino 8 hål, Per-Erik 7 och Rickard fick inga denna dag.
Söndag 18 Januari,
Ännu en helg med lite småkallt och någon minusgrad. Det stoppar inte Richard som tog 7 hål, Casino 6
hål, Per-Erik o Kjelle Ekström fick 1 hål vardera, Ahlberg blev utan
Lördag 17 Januari,
Richard 7 hål, Per-erik 6 hål, Casino 2 hål, Kjell Ekström 2 hål
Söndag 11 Januari,
En helg med några + grader och genast ställer 5 man upp. Det är starkt! Per-erik 7 hål, Casino 4 hål,
Åke Nyberg 3 hål, Rickard 2hål och Ahlberg 2 hål.
Lördag 10 Januari,
Per-erik 9 hål, Casino 3 hål, Kjelle Ekström 3 hål, Rickard och Ahlberg fick inga, det var bara att betala.
Tisdag 6 Januari,
Casino 7 hål, Rickard 7 hål, Per-Erik 2 hål, Ahlberg och Kjelle Ekström fick iallafall vara med och betala
Söndag 4 Januari,
-14 grader knallblå himmel hindrade oss inte från att spela. Kjell Ekström 5 hål, Casino 4 hål, Per-Erik 4
hål, Rickard 4 hål, typiskt svenskt och rättvist. Ny kamp på trettondagen!
Lördag 3 januari,
Casino knep 6 hål, Per-Erik & Ahlberg 4 hål vardera, Kjell Ekström 3 hål och stackars Rickard fick betala
kalaset.
Torsdag 1 januari,
Gott Nytt År önskar morrongolfarna till alla dem som kurar i hemmets lugna vrå!
Årets första dag med 2 deltagare och samling kl. 9 för en gångs skull lite sovmorgon. Bara 2 man orkar
upp efter Nyårsfirandet.
Rickard fick 8 hål och Per-Erik 5.

