Spel & Skvaller 2007
2007 års första Kavajtävling spelades i strålande sol den 23-maj. 40st hade anmält sig och 38 kom till start.
Banan var öppen med 7 st ordinarie greener och par 69. 5 st spelade på eller bättre än sitt hcp.
En ny medlem för året i onsdagsligan tog hem segern på 67 netto Jan Ackefeldt kallad "Acke". Det var väl ett
bra sätt att presentera sig själv på. Grattis och välkommen Acke!
Övriga pristagare var idel välkända namn, tvåa blev Peter Johansson 69 (2)netto, trea Johan Skölfman 69 (4)
netto, fyra Peter Lundvall 69 netto (8), femma Kjell Ekström och sexa Lennart Grandelius.
Dagens sponser och tävlingsledare var O-ligan själva som köpt in fina priser iform av delikatesskorgar från ICA
Viksjö samt lite annat smått och gott.
Tröstpris till Arne Hedren och P O Blomme.
Lars Hedman sponsrar med pris "närmast flagg", i dag var det hål 13.
Närmast flagg var Göran Hägglund
Nya tävlingen 2RE skapade stor munterhet och flera frågor, förtydligande samt exempel sitter på anslagstavlan
i Ryttargången. Några vågade lämna in sina scorekort redan första Kavajtävlingen.
Restaurangen bjöd på en mycket god meny bestående av till förrätt räkcocktail, huvudrätt var helstekt fläskfilé
med potatisgratäng och chevreostsås, kaffe och chokladbit med grädde. Allt till allas belåtenhet. Tack köket!
Nästa Kavaj-tävling går av stapeln Onsdagen den 13 Juni, anmäl er senast måndag 11 juni på sedvanligt sätt.
Sol är beställt.
Sponsor den 13 juni är Sayeds Golfshop! Tävlingsledare är Per-Arne Friman
PL

Kavajen 2

Kanonväder. Fin bana. Inga kanon-resultat men ändå 3st 68:or.Jag missade Pluttens närmast hål resefodral
(trodde han satte ut det själv) så det blev scratch-pris istället (gick till totalvinnaren Peter Johansson). Silltallrik
och biff serverades och sedan cyklade man hem i duggregn.
Vi har nu ordnat tre tävlingsledare och två sponsorer till 4:e juli.Helt frivilliga framträdde efter betänketid under
förrätten följande:
Sponsorer Göran Wijkmark och Lennart Nilsson
Tävlingsledare Peter Johansson, Horst Burghardt och Johan Skölfman.
Johan lovade också en V5:a.
Klubbnålen som delades ut till dagens och förra tävlingens vinnare blev liksom glasen mycket uppskattat.
P-A Friman
Vi hade celebert besök på Kavajen (innan start). Sven Tumba kom nämligen ihop med Lennart Nilsson och
käkade lunch. Huvudanledningen till besöket var att göra reklam för STEF som är Sven Tumbas Educational
Fund som jobbar med barn i Afrika.
Läs mer på www.sportforeducation.org.
Man kan bidra genom att utmana andra golfspelare på match eller bästa score eller vad som helst. Man spelar
man mot man och kan ha flera matcher på gång i samma runda. Förloraren ger vinnaren 50:- som denne
sedan skänker till STEF genom att skicka ett sms till 72950 med följande text:
STEF 431009014 441225013 där första golf-ID är vinnare och andra förlorare. I detta autentiska fall tog jag PO Blomé på en 50-lapp som sedan dras på min mobilräkning. Jag bokförs då för en seger och deltar i veckans
utlottning av t ex bensin på Jet eller en helg på Ekerum. De som efter säsongen (31/8) har flest segrar deltar i
ett finalspel på Arlanda om en plats i nån världsfinal (på Malaysia tror jag).
Informationsbladet finns i ryttargången.
P-A Friman

Kavaj 3, 4 juli

"Som vanligt" hade vi tur med vädret under onsdagen då Kavaj 3 spelades. Dagens segrare med 66 slag blev
Thomas Engelman, på andra plats Åke Nyberg med 68 slag och på tredje plats Kjell Ekström 69 slag. Kjell har
gjort ett litet ryck i Onsdagsligan där han leder på 616 och tvåa Horst på 658.
Vi serverades en utsökt middag med en liten Löjromstoast som förrätt, och till varmrätt serverades
Wienerschnitzel med svampsås och råstekt potatis.
En än gång, ett hjärtligt tack till Lennart med personal!
Ett tack till sponsorerna Göran Wijkmark och Lennart Nilsson!

Kavaj 7

Sista Kavajen för säsongen spelades den 26:e i bra väder och med 59 spelare till start.
Som segrare för dagen stod Staffan Temrell med 70 slag, tvåa Ingemar Person på samma resultet, 70, och
trea Lasse Engström på 71 slag.
Till middag serverades en Laxtartar och en köttbit med potatisgratäng, maten smakade utmärkt. Tack Lennart
med personal!
Sponsor var Andefo, Lennart Almlund och Patrich Wallbom. Tack för ett gediget prisbord.
Tävlingsledare Christer Wallner och Åke Arvidsson.
Segrare i 2007 års Kavaj är Johan Skölfman som tagit poäng på samtliga Kavajtävlingar, grattis Johan!
I lagtävlingen segrade lag AIK med Lars Engberg och Bertil Berglund med 128,6 slag.
Nu återstår endast en omgång av ligan, den 3 oktober, vem får vi se som slutsegrare?

