Spel & skvaller 2005
Onsdag 14 sept
Kavajen nr 7 spelades i snålblåst och lite regn, den som behärskade vindarna bäst var en outsider,
men en glad en, Lennart Eriksson 71 slag, tvåa Olle Holmström 73 och trea Peter Johansson 74.
Dagens sponsor var Gnomon, Göran Wijkmark med ett utmärkt prisbord.
Finalbollen i Utslagningen med Stig Häggkvist, Lennart Almlund och Johan Skölfman, saknades
gjorde Horst som prioriterade älgjakten. Segrare i utslagningen blev Johan Skölfman.
Onsdag 31 aug
Onsdagsligans Kavajmiddag nr 6 genomfördes i ett strålande sensommarväder och på en bana i
mycket gott skick.
Dagens segrare på 69 netto Peter Johansson, som höll ett kort och distinkt segertal.
1 Peter Johansson Viksjö GK 69
2 Ove Brundin Viksjö GK 70
3 Lennart Eriksson Viksjö GK 70
Det börjar tätna i striden om den åtråvärda KAVAJEN 2005.
Tack till dagen sponsor var Sörmlands Plattsättning AB (Tobias & Mats Engren) nya sponsorer för
året, välkomna tillbaka som sponsor nästa år.
Stort tack till tävlingsledarna Owe B, Tommy M och Kenneth G.
Det var nog rekord i antalet gäster till Kavajen det tog en lång tid att presentera alla. Klubbdirektörn
Göran Näslund var bland gästerna , dock skadat för spel men åkte med runt hela vägen och spelade
närmst flagg på 13.
Även i Ligan har Peter tagit ledningen tätt följd av Bertil B.
I utslagningen är det Horst B, Johan S, Stig H och Lennart A till finalomgången.
Val av valberedning till ligaledningen genomfördes och föreslagna namn Lars Wretman och Lars
Engberg valdes och kommer till nästa Kavaj den 14/9 komma med namnförslag till kommande års
ledning.
/PL.

Onsdag 17 aug
Årets 5:e Kavajmiddag (kräftgolfen) lockade 74 deltagare och genomfördes i strålande sommarväder
på en efter omständigheterna mycket bra bana.
Med tanke på den senaste tidens regnväder är det bara att ge all heder till banpersonalen med Ubbe i
spetsen för ett toppjobb med banan.
Stort tack till sponsorerna Granlund & Co (R.Rothoff, J.Skölftman, L.Nilsson) som dukade upp ett stor
prisbord med diverse för den händige och lite smått och gott för oss andra.
Per-Erik Haglund och Kjell Edlund skötte tävlingsledarjobbet med betyget beröm godkänt. Tack även
till Lennart Eriksson och Lelle Almlund som hjälpte till att registrera in alla resultat i datorn.
Dagens segrare på 69 netto var en riktig högoddsare, vem hade trott att Kjell Edlund skulle vinna en
kavajtävling förutom han själv? GRATTIS Kjell!
Tvåa Stickan Häggqvist 71 som vanligt på hugget i kavajtävlingarna.
Övriga enligt listan nedan.
Kjell Edlund Viksjö GK 13,0 69
Stig Häggkvist Viksjö GK 8,0 71
Göran Hägglund Viksjö GK 12,0 71
Ronny Rothoff Mälarö GK Skytteholm 16,0 71
Jan Björklund Fagersta GK 19,0 71
Staffan Temrell Viksjö GK 4,0 72
Johan Skölfman Viksjö GK 6,0 72
Lennart Almlund Viksjö GK 10,0 72
Christer Nilsson Viksjö GK 10,0 72
Horst Burghardt Viksjö GK 13,0 72
Bland gästerna fick vi se en gammal och kär gäst från Fagersta GK Jan Björklund, alltid lika roligt att
han är med oss i Kavajen. Spelar dessutom (som vanligt) bra golf (se prislistan). Övriga gäster var
naturligtvis också välkomna och vi hoppas ni hade en trevlig dag och kväll med oss i Onsdagsligan på
Viksjö GK.
Restaurangen serverade en köttfärspaj som förrätt till kräftorna som gick åt som smör i solsken. Hög
och trevlig stämning med ett par historier på köpet.
Glöm inte att anmäla Er till kommande Kavaj nr:6 som går av stapeln onsdagen den 31/8. Då med
Sörmlands Plattsättning Mats / Tobias Engren som sponsor.
Tack alla!
PL
Söndag 24 Juli
15 man till start, banan " ngt blöt " efter flera dagars skyfall. Detta påverkade inte scoren så mkt för
Moodh 71, Johan Skalman 72 samt Burgardt Jr och Casino 73
Söndag 17 Juli
15 man, segrade gjorde Peter J på 69, två I Persson 70, trea J Skalman 72
Lördag 16 Juli
Endast 6 man dök upp på Mälarö GK, kanske vädret avskräckte från besök.
Segrade på blygsamma 78 Kenneth följd av Blixten 79
Söndag 10 Juli
15 man, Nej Nej Öman hördes ej så mkt, borde kanske ha varning för långsamt spel? Segrade gjorde
Nej Nej Öman o Erlandsson ( 71 ) Följda av Rickard o Moodh ( 74 )
Lördag 9 Juli
13 man kom till start, tuffast var David ( 70 ) Rickard ( 71 ) Erlandsson ( 75 ) och Borgen ( 76 )
Söndag 3/7
Dagen efter sillgolfen samling 06.00 kändes som sovmorgon. Vädret underbart, banan i kanon skick,
all heder till banpersonalen!
22 man dök upp, en vek ner sig efter 9:an.Bäst för andra dagen igen, denna dag utan att erhålla
kokplator eller andra förpliktelser: J Skalman ( 71 ) följd av Sternbrink o Peter J ( 73 ) Rickard o
Kenneth ( 74 ).

Kavajen nr 4 den 29 juni!
Spelades i svalt och blåsigt väder, den som behärskade vindarna bäst var Carl Björn som kom in på
69, följd av Tommy Jagusch, Jan Svanstedt, Sture Helgesson och Kjell Ekström med 71 slag.
Sponsor Andefo, Lennart Almlund och Stig Häggkvist.
Tävlingsledare Lowe Westlund och Bengt Biderstrand.
Inför sommarupphållet har vi i Kavajen Bertil Berglund i topp, Olle Holmström och Carl Björn på delad
andra plats och Stig Häggkvist på fjärde plats.
I Ligan har vi Olle Holmström i ledningen med Stig Häggkvist som tvåa och Horst Burghardt trea.
Utslagningen
16 spelare gå vidare
Söndag 26 Juni
13 man till start, nu var Granlund åter efter släktträff i Småland, han segrade på 71 följd av Lutman73,
Skalman 76, T Moodh 77.
Midsommardagen 25 Juni
En gråkall morgon som övergick till ett ihållande regn större delen av tävlingen. 9 man till start,
segrade igen Blixten 72 följd av Peter J o L Helgesson 75.
Midsommarafton 24 Juni
En vacker morgon som endast samlade 7 man till start, där Blixten segrade på 72 följd av Hedman 73.
Onsdag 15 juni
Årets första sommardag tog Olle Holmström åter ledningen tätt följd av Lennart Wallin.
28 st scorekort i brevlådan.
Måndag 6 Juni
17 man tog rygg på Gökotte golfen som lyckades hålla undan. Inget regn? Det blev fina scorer eller
vad sägs om Horst 69, Rickard 70, David 71 och 50 lappen åter på 73 till Staffan T Per-Erik
Söndag 5 Juni
16 man dök upp till start, regnet kom så fort vi startat, denna gång klev Leffe av efter hål 3 övriga
kämpade sig i mål. Bäst kämpade Granlund o Casino ( 73 ) L Eriksson 75 Blixten o J Törner 76
Lördag 4 Juni
En grå morgon övergick till ett kraftigt ösregn, 9 man till start Ahlberg bröt efter 9:an Blixten o Skalman
efter 11:an, övriga kom i mål. Blötast torde L Erlandsson varit utan keps och paraply i 3 timmars
ösregn, hur vore det med lite utrustningskontroll innan start? Segrade på starka 73 gjorde Kenneth
övrigas resultat ej värt att nämnas.
Söndag 29 maj
Söndagen samlade 23 man i lite småkulet väder , men det bekymrade inte Sigra sköt en bra 68:a,
Lasse engström 71
Valle ,Berra , Peter J 73 o Kalle nalle björn hem till idet med 74. Tack för blommorna vid min sjukbädd
Leffe.
Lördag 28 maj
Lördagen gick i spelförbudets tecken på Wiksjö, åter igen samma visa varje år några juniorer skall
spela 36 hål, en Stilla undran är det bara vi som ställer upp med en bana till detta ändamål ? Nåväl ett
gäng drog till sollentuna och Enligt rapport lär Göran varit bäst. Kvar i hackebackeskogen lilla banan 4
man ( 3 Leffe kom tillbaka var med ).
Söndag 22 Maj
21 golfare till start , bäst Kenneth och Horst på (70) delade 3:e platsen Peter J som efter 9 i på hål 3
spurtade starkt och Tommy (72) Granlund (74)
Lördag 21 Maj
23 förväntansfulla golfare dök upp för att mäta sina krafter, hårt om 1:a platsen där det blev 4 st ettor.
Johan S, Lars Erlandsson, Kenneth G och Horst (74) Ingemar P (75)
Söndag 15 maj
21 man kom till start, försök med nya grepp (funkar nog inte) med start varefter du kommer bildas
bollarna, Tveksamt eller?
Nåväl efter att alla Örnar kollats scorer rättats så Vann två Borgen o Berra b på 72, Leffe ensam 3:a
73 Janne G o Göran H delade fyror på 74. Lycka till framöver.
Leffe

Lördag 14 maj
Lördagen samlade årets hittills största startfält 26 man i kanonväder. Delad etta tvåa Göran H, Janne
G på 71.
Delade treor Åke N, Lennart Helgesson och Persson på 73, Sen en skön samling delade på sista
prisplats 74
Svanen, Peter j,Kalle björn, Kenneth, Sigra, Lars Em? Samling absolut senast kl 06:15 i morgon.
Leffe
Söndag 8 Maj
18 man deltog och bäst Lennart E 72, Ahlberg 73, Kalle Björn ( nytt ansikte på morgonen) 74 samt
Moodh 75
Lördag 7 Maj
15 man till start och åter en 69:a av Horst, Rolle 71, Sören S 72 samt Ahlberg 73. Efter viss ordväxling
"accepterade" horst att spela morgongolf med ett morgongolfshcp på 10 slag.
Fredag 6 Maj
Endast 9 man dök upp och Peter J 72, Åke nej! 73, Fredrik L 74
Söndag 1 Maj,
16 man till start, segrare med toppad f... eller toppat h..? Horst 69, två Sternbrink 73 delad 3:e Peter J,
Valle o David 74.
Lördag 30 April
17 man till start segrare denna morgon, "inte förvånande" Engelmann 72, Horst 73, Peter J 74,
Kenneth o Erlandsson 75
Söndag 17 April
5 man till start där Hedman och Blixten tog flest.
Lördag 16 April
6 man till start för skinns. I boll ett var Ahlberg tuffast med 11 vunna hål, i boll 2 Blixten med 9 hål.
Söndag 10 april
Även denna morgon infann sig 8 man till en strålande vacker morgon, Granlund visade framfötterna
som vanligt. Andra varvet tog lite tid p.g.a nybörjare framför oss på banan.
Lördag 9 april
8 man dök upp till tidig start i en dimmig gråkall morgon, bäst gick det för Sternbrink och Nyberg.
Söndag 3 April
10 man igen varav en hel del nya ansikten, vassast denna morgon var Ingemar P och Lasse Casino.
Denna morgon slapp vi köer för andra varvet.
Lördag 2 April
10 spelsugna för att lira skinns, ingen kan sägas ha vunnit då hålen fördelades broderligt, tyvärr lång
kö bildning för 2:a varvet,vilket medförde att 2 man avstod från sista 9.
2005-01-16
7 man till start bäst Granlund o Sternbrink 6 hål vardera, Nyberg 4 och Casino 2. Övriga glada
bidragsgivare.
2005-01-15
5 man i skinns, där visade LasseCasino 9 hål, Blixten 6, Sternbrink 3 hur det skall gå till. Hedman
något besviken gick hem utan.
2005-01-09
Endast Blixten och Casino till start, denna en något blåsig morgon. Casino var chanslös, det skulle
kunna bli sillgolf för Blixten trots allt?
2005-01-08
Lördag med 8 man spelandes skinns. Det delades broderligt bland alla förutom Åke Nyberg o Öman
som gick hem tomhänta.
2005-01-01 Nyårsdagen.
Ahlberg och Blixten till start. Ahlberg ville spela stora banan p.g.a. halkan. På 3:e hålet går Ahlberg ut
på en isfläck med sina odubbade stövlar. Vad tänkte han på? Efter en snygg piruett och en halv volt i
gruppering (det hade säkert givit höga poäng om det funnits poängdomare) landar så Leffe med ett
brak på höften i isen. Kraftigt ont och illamående gör att Blixten får ta en löpning in till klubbhuset för
att hämta bilen och transportera Leif av banan.

