Spel & skvaller 2008
Onsdag 31 december,
Årets sista dag, Per-Erik 7 hål, Lasse Casino 4 hål, och Rickard 3 hål.
Söndag 28 december,
Rickard 11 hål, Casino 5, Per-Erik 1 enda och Ahlberg & Nyberg som
vaknat till fick gå hem lottlösa.
Lördag 27 december,
Lasse Casino 10 hål, Kjell Ekström 3 hål, Per-Erik, Ahlberg & Rickard
inte ett enda hål.

Annandag Jul 26 dec,
Fem små tomtar spelar av sig julstressen med en skins. Casino tog 5 hål, Kjell Ekström 5, Per-Erik bara
4 för en gångs skull och Ahlberg spottade upp sig och tog 4 hål och Rickard fick inget hål alls bara och
betala.
Söndag 21 december,
Per-Erik gick hem med 6 hål på fickan, Richard klarade sig på 4 och Leffe Ahlberg bara 1 som han
brukar.
Lördag 20 december,
Här är grabbarna som inte bangar för en runda trots att det bara är nåra dar kvar till Jul. Per-Erik vann
med 8 hål, Richard tog 7, Casino 2 och Leif Ahlberg bara 1 enda hål.
Söndag 14 december, (Uppehållsväder,+4C)
Leif Ahlberg, Lasse Casino, Per-Erik, Richard och jag orkade upp trots eventuellt Lussefirande. P-E fick 5
lussebullar (hål) Richard o jag 4 var, Casino 3 och Leffe fick nöja sig med 1

Lördag 13 december,
Lussegolf för Per-Erik som tog 7 hål, Hasse Kolmskog fick 6 och Leif Ahlberg fick nöja sig med 4.
Lördag 15 november,
Åke Öman, Richard och jag ställde upp för en skins. 9 grader i luften och ganska skönt väder utan regn.
Åke och Rickard tog tre hål var, själv snodde jag nio.
Söndag 2 november,
Kallt som tusan och frostigt värre men Per-Erik och jag var där kl. 07. Vi spelade 9 hål skins sen dök
Richard upp och gjorde oss sällskap ytterligare 9 hål. Det var härligt väder bara man var rätt klädd.
Lördag 25 oktober,
12 man delade in sig i tre 4-bollar så kom jag i sista minuten och bringade oordning i startfältet. Med
Per-Eriks goda organisatoriska förmåga lyckades vi få till 3-bollar så det funkade hjälpligt. Peter
Johansson och Plutten fixade varsin -73:a å va bäst på de´ sen kom Valle på -74 och Åke Arvid som
trots att han varit både i Skottland och Spanien och tränat fick nöja sig med en fjärdeplats på -75.

Söndag 12 oktober,
10 man till morgongolf, solen skiner och träden har fantastiska höstfärger. Vackert men vemodigt när
men vet att vintern närmar sig.
Janne Borg har återigen gjort det!! På 6:e hålet, andra slaget i diket, droppad boll också den bollen i
diket, ny dropp och så direkt i kopp. Bra med en dubbelbogie med två i diket. Gör om det den som kan!!
Han kom sen in som god tvåa på -77 Janne Granlund vann på -73 och Åke Arvidsson trea på -78
Lördag 11 oktober,
6 man ställde upp. Inget regn och +12 gr. Helt OK. Det passade både Peter Lundvall och Åke Öman som
delade kakan lika på -76.
Söndag 28 september,
9 man på startlinjen. Horst revanscherade sig rejält från lördagen och ställde sig högst upp på pallen
med -72 Per-Erik tvåa med -74 och Lasse Casino knep sista pallplatsen med -76.
Lördag 27 september,
15 man till start och äntligen fick man till det, det var länge sen sist. Jag (Lasse E) fick till en -74:a som
räckte till seger. Tätt efter på -75 kom Granlund och så Lasse Casino och Ulf Sundlöv på -76.
Söndag 21 september,
10 man till start idag. Den alltid lika glada Kenneth Gralde gjorde ett gästspel i morgongolfen och fick,
som vi övriga vara med och sponsra bl.a. Horst som vann på -75 Rickard -77 och Lasse Casino -79
Lördag 20 september,
9 man bokade in sig till morgongolf.
Per-Erik hade denna morgon vaknat på rätt sida och vann lätt på en 69:a. Lasse Casino god 2:a på mera
normala -74 och själv var jag nöid 3:a på -75
Söndag 14 september,
Rapport från "morgongeneralen", 10 st startande, bäst gick Christer Nilsson på 75 netto, delad andra
plats Per-Erik och Horst på 78
Lördag 13 september,
12 man denna lite kalla morgon 12gr. med en kylig vind. Snart dax för långkallingar. Bäst gick Per-Erik
med en 72:a tätt efter kom Peter Johansson -74 och Åke Öman på -76
Söndag 7 september,
6 man var pigga nog att lira denna morgon. Banan är BLÖT. Hoppas det inte kommer mer regn före sista
Kavajen på onsdag. Ubbe spottade upp sig från gårdagen och slog till med en 75:a själv kom jag tvåa på
-78. Fortfarande höga scorer över lag.
Lördag 6 september,
Vart tog alla morrongolfare vägen? Alla spelade väl inte Viksjödagens partävling. Hur som helst var vi i
alla fall 2 som var där, Ubbe och jag ställde upp denna tidiga morron och spelade om en kopp kaffe med
bulle. Vi klarade oss dessutom utan regn. Det finns alltid en fördel med morrongolf.
Söndag 31 augusti,
15 man till start. Blött i ruffen och hala greener ställde till det för de flesta. Bara 4 man under 80 nto! Ulf
Sundlöf och Per-Erik håller stilen kommer in på -74 Staffan Temrell -77 och Lasse Casino -78. Resten
talar vi inte om!!
Lördag 30 augusti,
8 man valde morrongolf isf Treklubb-slaget. Olle Holmström gick bäst på -74 sen är det nästan genant
att meddela att man fick pengen tillbaka på -81!!. Det var Totte, Richard och Ubbe som lyckades med
den bedriften.
Lördag 16 augusti,
10 man till start denna morgon. Christer Nilsson har en formtopp och gör bäst ifrån sig och slutar på en
73:a. Sen ett hopp till 77 där 3 man klämde in sig Ulf Sundlöf, Per-Erik och Erlandsson
Resten var sponsorer!!
Lördag 9 augusti,
13 startande, Segrade på 68 netto Urban Liljedahl, på 68 netto två tappade slag kostade detta resultat.
Tvåa på 72 netto Blixten, trea på 73 netto Arvid och Granlund.

Söndag 3 augusti,
8 man ställde upp trots viss osäkerhet med vädret. En oro som dock visade sig obefogad. Johan S.
spelade fin golf i 7 hål. På 8:an fick dock hans bagvagn eget liv och efter en vacker kullerbytta landade
den upp och ner i bunkern och allt låg utspritt i sanden. Han hämtade sig aldrig efter den vurpan och det
fina spelet försvann.
Lasse Casino var tillbaka i god form och blev bäst på en 69:a och Horst kom tvåa på -74.
Lördag 2 augusti,
10 man på startlinjen kl. 06. Extra kul att se Åke Nyberg som kom i bil och sällat sig till morrongänget
igen sen någon vecka tillbaka. Bäst idag gick Horst och Anders Törnroos på -72, knappt före Ulf Sundlöf
och Erlandsson på -74.
Söndag 27 Juli,
9 startande, Segrade på 67 netto Lasse Casino, som verkar formtoppad för tillfället, två tappade slag i
helgen " blir spännande att se hur han tacklar det".
tvåa på 71 netto Horst och trea på 73 netto Christer Nilsson
Lördag 26 Juli,
15 startande i stekande värme trots en tidig start. Segrade på 70 netto Lasse Casino, delade tvåor på 74
netto Mats Öman och Christer Nilsson fyra Arvid på 75 netto
Söndag 20 juli,
14 startande där segrade Jan Törner på 73 netto före Casino och Peter J på 74 netto fyra Walle på 75
netto.
Det bör på påpekas att vi skall spela morgongolfen efter golfreglerna, tyvärr diskades en spelare då han
droppade sig loss från ett hinder på ett alltför regelvidrigt sätt. Kolla med din markör om du är det
minsta
tveksam om vad som gäller.
Lördag 19 Juli,
Hela 20 deltagare, där Ingemar Persson och Sayed segrade på 73 netto, Horst tvåa på 74, fyror blev
Totte, Mats Öman samt Kjell Ekström på 75
Söndag 13 juli,
9 st deltagare, som kom i tid, Sayed med sen ankomst kom springande och hoppade på hål 4. Fick ej
deltaga i spelet, men fick vara med om att spela om stina och birdies. Han passade på att göra 4 birdies
och ta 2 stinor ( 59 brutto på de 15 hål han spelade = banans par ), kanske dags att skaffa en
väckarklocka.
Dagens pristagare som spelade alla 18 hålen blev Horst och Peter J på 72 netto, delade treor Skalman
och Totte
Lördag 12 juli,
9 st deltagare, segrade på 71 netto Per-Erik delade tvåor på 75 netto Stefan " Acke" Akmar och Peter
Johansson
Lördag 5 Juli,
Sillgolfen blev ju inställd pga. av för få deltagare så det blev morgongolf istället. 9 man kom till start
denna fina morgon. Bäst gick det för Granlund & Erlandsson med varsin -74:a, Horst & Mr. Casino
delade andraplatsen med varsin -76:a
Söndag 29 Juni,
har morgongolfen spelat ut sin roll? Igår 4 startande, idag hela 8 startande med två nya deltagare.
Är det semestertider eller kanske att vi måste hitta nya former för vårt spel?
Idag, segrade Horst och Totte på 72 netto.
Söndag 22 Juni,
8 amatörer och ett pro ( Sayed ) gjorde upp om priserna.
Vassast idag Blixten med 72 netto, tvåa Ulf Sundlöf med 76 netto
trea Horst på 77 netto. Sayeds resultat? Jo han spelade bländande
golf men tyvärr blev hans birdieputtar allt som oftast till Bogieputtar.
Till försvar skall erkännas att han spelade med lillgrabbens verktyg.
Men det var jätteroligt att få spela med Sayed.

Söndag 15 juni
15 man ställde upp till start denna morgon. När sista 3-bollen ska gå kommer Walle flåsande och vill
hänga på. Han har ju köpt en ny klubba ("trä-sjua") som måste provas. På 7:e hålet kommer chansen.
Plastförpackningen är just avtagen och han förevisar den skinande blanka klubban. Ett perfekt slag mot
greenen åtföljs av ett vrååål.
HIO !! Vilken klubba!! Det blev Champagne till frukost för hela gänget. Alla hade sett den gå i. Det
var inte mer än rätt att Walle kom in på en -68 som räckte till seger. Christer Nilsson på -70 och Horst
-71 samt pengarna tillbaka till Helgesson för hans -75:a. Själv gjorde jag en medioker insats, men det
kanske blir så när man t.o.m. tappar bort en boll som ligger på green. Fråga mig inte hur det kunde gå
till.
Söndag 8 juni
Ännu en fantastisk morgon på Viksjö. 14 man till start. De som spelade golf idag heter Per-Erik, Göran
Lindberg och Chama de gick runt på -76. Horst, Christer Nilsson och Boris på -77 resten vet jag inte vad
dom hade att skylla på
Söndag 1 juni
Ordningen återställd och vi är tillbaks på Viksjö igen. Vädret, banan och allt är perfekt. Inget att skylla
på här inte. Flaggplaceringarna efter gårdagens tävling var riktigt knepiga (men kul att prova på). Detta
bekommer dock inte Göran Hägglund som gör -72 Stickan & Jan Törner båda -73 och Helgesson -74
Fina resultat vid så pass "svåra" förhållanden.
Lördag 31 maj
Juniortävling och startförbud på Viksjö så morrongänget drog till Lindö GK.
8 man kom till start som fixats av klubben så vi kom ut på bbokade tider från 07:15. Bäst klarade sig
Christer Nilsson och Lennart Eriksson. Leif Ahlberg var med en sista runda med gänget innan han stack
tillbaka till Gotland.
Söndag 18 maj
7 man till start, kallt som i vintras, kan möjligen gynnat Ingemar Persson (tidningsutdelare även under
vinterföre ) och Blixten ( vintertouren )
båda 75 netto trea Rickard Fjellgren 76 netto.
Söndag 4 maj
Idag blev det 13 man till start. Vädret var fantastiskt och banan likaså. 3 man delade på -71 Peter
Johansson, Ulf Sundlöv och Per-Erik, Horst slank in på en hedrande -73
Fredag 2 maj
10 man klämde in en golfrunda denna klämdag. Horst vann på -71 Arvid håller sig framme och gör -74
samt Ubbe kniper 3:dje platsen på -76.
Torsdag 1 maj
Att bara 5 man kom till start kanske berodde på att det kom lite regn. Redan efter 2 hål blev det bättre
väder och det gynnade Åke Arvidsson som slutade på
-70 Och Erlandsson på -71.
Söndag 27 april
Äntligen spel på stora banan. Ännu lite tröga greener men det blir väl så i början. 9:08 kom vi ut som
andra boll. Det var Per-Erik Haglund, Rickard Fjellgren Lasse Engström och Lasse E.
Rickard gick på i god stil och spelade som i gamla tider gick runt på -72.
Lördag 19 april
Denna morgon kl. 8:30 kom 7 man till start för en 1-kronas skins på lilla banan.
Lyckligast var Åke Öman som gick hem med vinst på 2 hål. Resten delades lika. Efter en fika i
restaurangen blev det nio hål på stora banan. Fyra man kom in på 34 slag vilket gav tillbaks fikapengen.

10 april till 13 april
8 spelsugna seniorer drog till Skåne för att starta upp säsongen och mjuka upp vinterstela golfmuskler.
Det blev 3 dagar på fina Kävlinge GK och en runda på den svåra men mycket trevliga banan Eslöv GK.
Lasse E tog hem totalsegern ett poäng före Longhittern Bjarne och den alltid välspelande Tommy på
tredje plats
Vi tackar Ingmar Persson för god handledning och fint arrangemang.
Söndag 6 april
Mulet och lite kallt men ändå 5 tappra som är på bilden intill. Jag, (Lasse Erlandsson) höll i kameran.
Det blev skins hela resan 9 hål på lilla och sen 9 på stora. Idag hade Rickard sin dag och snodde det
mesta medan jag själv fick klara mig som god 2:a med 5 vunna hål.
Lördag 5 april
Denna fina morgon med 10-11 grader och sol kommer 8 man till start. Det blev 9 hål skins på lilla banan
och därefter 9 hål på stora. Ulf Strenbrink och Åke Öman klarade sig bäst på lilla men på stora banan
blev Horst, med 30 nto, oss övermäktig.

"Vintermatta"

Stilstudie av ingen mindre än Richard,
som visar slag från vintermatta

Ännu en stilstudie av Per-Erik
i full vintermundering den 2 nov 2008

Stackars Janne Borg !! Nu fick han inte bjuda
grabbarna på bubbel den här gången heller.
Det blev bara en "falsk HIO", första bollen i vattnet
på 17 och den andra rätt i koppen. Det blev bara par,
men å andra sidan ser han ju glad ut ändå,
det blev ju billigare så här.

Fyra morgonpigga gubbar den 6 april

10-13 april. Hela skånegänget på Kävlinges puttinggreen.

