
 
Spel & skvaller 2003
 
2003-11-30 Söndagens helt perfekta väder samlade 9 deltagare till dagens skinns. Man vann inte på 
birdies hur lätt som helst, alltid var det någon som spelade frälsare. David tog dock merparten av de 
sexton hål som gick ut, Nyberg rafsade till med 4 och Erlandsson var där o rev igen. Leffe fick ett 
trösthål.

2003-11-29 Hej alla glada. Lördagen bjöd på ett alldeles utmärkt golfväder. Sju man hade fått frukost 
innan start kl. 8 på lilla banan, mest proteiner verkade Peter Lundvall fått i sig eftersom han vann flest 
hål i denna skins. Åke Nyberg duffade i en birdie, så att han fick fyra hål av dom sjutton som gick ut. 
Lasse Erlandsson tog ett hål, nu får ni räkna ut hur många Peter tog.
Leffe sponsor

2003-11-16 13 st till start där Peter J ( 74 ) som vanligt visade att han inte låter sig besegras så lätt, 
två Erlandsson ( 75 ) trea Sören S ( 76 )

2003-11-15 19 man till start, bäst Brunte ( 75 ) Valle ( 76 ) Svanen ( 77 ) Granlund ( 78 ) .Startavgift 
åter till Blixten, Hedman & Kenneth ( 79 )

2003-11-12 Chamagänget samt Nyberg o Blixten som ville spela onsdagsgolf fick under angenäma 
former avvakta att 18-hålsbanan skulle öppnas ( frost ). Dagens spel 18 hål slagspel, med bl.a. 
närmast hål på 5:an ( Nyberg ), längsta drive på 11:an ( Blixten ). Total segrare Nyberg 74, tvåor på 77
Blixten, P-O Blommé, Arne Ström och Chama.

2003-11-09 Råkall söndagsmorgon som såg 10 startande. Erlandsson vårdade bollen bäst med 75, 
Blixten gjorde en 78-a. Pengarna åter till Brunte och Lennart Eriksson på 82.

2003-11-09 22 man dök upp i tid för 1:a start. Dimman låg tät över banan, bäst gick Blixten på 71! tvåa
Horst 76 ,treor L Hedman & L Erlandsson 77, delade femmor Malmborg, Peter J & Brunte 78

2003-11-02 Denna söndagsmorgon hade hela sjutton man kravlat sig ur sängen. Kravlade bäst på 
banan gjorde Granlund och Lundvall på 74, Michel på 76. Resten kravel. Om vädret håller i sig hoppas
vi på spel även nästa helg.

2003-11-01 Banan i helt OK skick. Elva morgongolfare hade den nästan för sig själva. Bäst var Horst 
med 71 följd av Sternbrink på 72 och Öman på 74. Ahlberg på 75 utanför prislistan. På 16-e gjorde 
Per-Erik ett riktigt skit-par. Drawat utslag som så småningom återfanns under baja-majan. Fri dropp 
och chip in på green samt en-putt. Skitbra!

2003-10-26 Stor förvirring om starttid / vintertid etc. Leffe & Casino kallades åter till omstart då dessa 
påträffades på hål 2. Ny start med 4 deltagare , en femte Ulf W med sen ankomst anslöt på hål 6. Uffe
tog detta som uppladdning för sin Kairoresa ( dagens temp - 7 grader byts mot + 35 ) avresa Måndag 
27:e. Tuffast som vanligt Casino med 8 vunna hål.

2003-10-25 Lördag med besvärande kyla. Tappra 3 som kom till start. Casino gjorde rent hus på sista 
9 i dagens Skinns.

2003-10-19 Söndagsmorgon som påminde om en kall gnistrande midvinter, marken vit av frost gjorde 
det svårt att se bollen på 1:a 9 hålen. Andra 9 hålen klart lättare då fairway blivit gröna. 8 man till 
skinns, där Rickard visade vara mest svårtuggad. Efteråt fortsatte En del på sista 9 på stora banan 
som hade öppnat efter 11.30

2003-10-18 Lördagen samlade 11 startande som fick vänta till kl. 8 p.g.a. lätt frost. Bäst gick 
Erlandsson på 73, tvåa Richard Fjellgren, 75. Richard spelade riktigt bra golf och gjorde bl.a. en 
Sandy birdie på 11-an. Treor på 76 blev Casino och Blixten.



2003-10-12 24 man i tid för morgongolf. Bäst H Michel ( 71 ) R Fjellgren ( 74 ) P Lundvall ( 75 ) Berra 
B ( 76 ) Brunte ( 77 ).

2003-10-11 11 man till start, minst dåligt denna sköna höstdag spelade Å Nyberg ( 77 ) Blixten ( 78 ) 
Fjellgren ( 80 )

2003-10-04 Onsdagsligans avslutning lyckligen avklarad med rekordstort deltagande av nästan sjuttio 
man. 9-håls Texas Scramble (TS) krävde 4 under par för vinst.
Därefter prisutdelningar och lunch följt av 18 håls slagtävling i regn som säsongen store spelare Peter 
Johansson vann på 71 med Leif Jonsson som tvåa på samma resultat.
Säsongens Kavaj vanns av just Peter och maten blev som vanligt i år jättebra med Toast Skagen och 
därefter en mycket god oxfilé.
Förhoppningen om en lång trevlig kväll tillsammans infriades.

2003-09-28 14 man till start, flera deltagare med skor i klubbhuset, mycket strul med yttre larm o inre 
rörelse detektorer som löste ut, systemet med nycklar och kod, verkar ej fungera. Detta gjorde att vi 
kom igång efter 07.00. Segrade på ( 73) Peter J och Mats Lidemark trea David H ( 76 ) pengen åter L 
Ahlberg ( 78 )

2003-09-27 10 man trotsade vädertjänstens propå om regn, det började stänka lite på hål 17. Segrade
på ( 72 ) Blixten, följd av Michel o Peter J ( 73 )

2003-09-21 Söndag, 15 man till start, lotten gav Åke Öman och L Erlandsson i boll nr3 
Tävlingsledningen befarade stort stopp med lång väntan på denna "snigelboll". Det visade sig att detta
var en raket i jämförelse med boll 4 där bl.a. Borgen gick. Ber att få be boll 3 om ursäkt då Borgens 
boll var värre. Segrade Casino Lars ( 71 ) följd av Michel och Erlandsson ( 74 ) J Törner ( 75 )

2003-09-20 Lördagen bjöd på en helt fantastik morgon. Det var varmt som en sommardag, greenerna 
nyklippta och i bra kondition. 17 man kom till start och det bästa resultaten tillika de som kom på 
prisplats: Åke "Nej" Öman 74, Johan Skölfman 75 Göran Hägglund 77 och till slut Ove Brundin 78.

2003-09-17 Vackert väder och ganska många till start. Peter Johansson gick på 66 (70 brutto) efter en
rond som innehöll åtta (8) birdies! Åke Nyberg gick på 68 (76 brutto) efter att ha avslutat med nio raka 
par! Bengt Biderstrand landade på 70 (78 brutto) med två birdies.

2003-09-14 Söndag, 21 man till start. För dagen gällde det att ställa upp på klubbens önskemål om att
spela 3:an som par 4 med ifyllande av upplevelse av denna förändring. Spelet vanns av J Törner (75 ) 
följd av Å Öman, Walle, Erlandsson, David H, Totte & R Svegby ( 76 )

2003-09-13 Lördag, 7 man deltog i " morgongolfen" med kanonstart, Kenneth G segrade på 73 Följd 
av 3 man på 76.



2003-09-10 Kavajen med 75 deltagare. Blåsigt och litet kallare än utlovat. Johan Skölfman slog till 
med en 70-a trots en treputt på 10-an. Start från både 1-an och 10-an gjorde att fältet kom in i bra tid 
för prisutdelning och middag. Tävlingsledare Per-Erik Haglund skötte sig med den äran. Dagens 
sponsorer var Granlund, Rothoff, Nilsson och ett som vanligt trevligt prisbord kryddades med 
specialpriser och trevliga kommentarer. Sture Helgesson gjorde HIO på 13-e. Närmast hål på 5-an 
blev Christer Wallner (123 cm) och long driving på 9-an vanns av Nille (specialutklippt fairway?). V5-
an gick ut till två kuponger, men spelandet har minskat radikalt och kommer nog att tas bort till nästa 
säsong om inte intresset ökar igen. Maten var en god Wallenbergare. Många gick hem tidigt för att se 
Sverige slå Polen i EM-kvalet. Bästa scorerna för medlemmar i onsdagsligan:

Johan Skölfman 70
Jan Granlund 71
Lowe Westlund 72
Christer Johansson 72
Bertil Berglund 72
Jan-Erik Eriksson 72
Kenneth Gustafsson 73
Stig Häggkvist 73
Åke Arvidsson 73

2003-09-07 Söndag, 22 man till start. Bäst gick Peter J på banans par netto ( 70 ) följd av Lasse L ( 72
) Åke " nej " Öman ( 73 ) Erlandsson & Michel ( 75 ). Utöver Peters fina score kunde man notera att 
Granlund höll på att göra HIO, hans spelkamrater blev snuvade på champagne då bollen stannade 
1cm från hål.

2003-09-06 Lördag, Erlandsson (71) J Skalman O Granlund ( 73 ) startpengen åter till Totte, Ahlberg o
Sternbrink på ( 74 )

2003-09-03 Litet varmare väder och bra resultat på en del händer, Staffan Temrell 70, Betil Berglund, 
Lars Erlandsson och Per-Arne Johansson 74.

2003-08-31 Sexton startande på söndagen. Tjama fick hybris och spelade som i fornstora dar, sköt 
69:a. Tvåa Petter på 70 efter att hållit igen på fjorton med en 9:a och bromsade rejält även på 18 med 
en 8:a. Lågoddsaren Casino fortsätter att övertyga, nu 71:a, sista prisplats togs av killen som nästan 
alltid går på sitt hcp Peter J 73:a. Granlund har råkat in i en riktig formsvacka, där kan man snacka om
att det är ett liv efter drivern.

2003-08-30 Soligt, men litet kyligt, 23 man i startfältet. Delade segrare Peter Johansson och Lasse 
Engström på 73. Trea Kenneth Gustafsson. Fyror Ove Brundin och en som heter Petter. Fem man på 
76 utanför pengarna.

2003-08-27 Kavajen denna blåsiga dag satt bäst på Lennart Grandelius med en 72-a

2003-08-24 Solig men blåsig söndagsmorgon lockade endast 13 man till start. Blåsten höll scorerna 
uppe med undantag för Janne Granlund som vann på 74. Tvåa blev Erik Berglund 77 och delade treor
på 78 var Peter Källkvist och Lennart Eriksson.

2003-08-23 20 man till start, klart bäst (surt att erkänna) en "gnagare" med ( 70 ), grattis Borgen. 
Därefter storebror och lillebror Skalman ( 72 ) resp ( 75 ). På fjärde delade Granlund och Kennet G 
( 76 ).



2003-08-20 Många spelade Contacta i det soliga men blåsiga vädret. Bäst i Ligan gick det för Sven-
Erik Ekström med 69.

Sven-Erik Ekström 69
Roland Stolpe 70
Jan Granlund 71
Åke Arvidsson 71
Arne Ström 72
Horst Burghardt 72
Jan Svanstedt 73
Ulf Westling 73
Tom Österklint 73

2003-08-17 Åter på Viksjö efter gårdagens utflykt, 21man till start, tuffast denna sköna söndag var J 
Skalman ( 70 ) följd av F Lutman ( 73 ) Å Arvid ( 74 ) Blixten & Berra B (75 )

2003-08-16 Tolv man hörsammade kallelsen till Drottningholm, övriga som avstod av olika skäl är att 
beklaga. Banan var i kanonskick, snabba fina greener, puttar bara flöt fram, inget hoppande som vi 
ibland kan se på våra greener. Bäst denna underbara morgon Horst och Granlund ( 74 ), treor Peter J 
och F Lutman på ( 76 ). Detta försök med morgongolf på annan bana gav viss mersmak!!!!

2003-08-13 Kräftkavajen lockade 91 man till start varav hela 28 gick på eller under sitt hcp!. För att få 
komma fram till prisbordet räckte det inte för alla att skjuta en 70-a. Sponsorer var Lennartarna 
Almlund och Eriksson som förutom prisbordet sponsrade ett populärt tillbehörspaket till kräftorna. V61-
an gick ut med två (2) rätt, måste vara rekord. Bra tävlingsledning av Micke Jagusch och Kjell Edlund. 
Trevlig och ljudlig samvaro hela kvällen. Bäst denna Kräftkavaj var Åke Öman som gjorde en 68, 
vilken även tvåan Charlie Melin gjorde. Upp i topp i Kavajen gick Janne Svanen med 69 slag och en 
fjärde plats. Valberedning bestående av Åke Nyberg och Janne Borg valdes.

Resultat för de bästa medlemmarna

Namn Res
Åke Öman 68
Charlie Melin 68
Linus von Tourtchaninoff 69
Jan Svanstedt 69
Sture Helgesson 69
Kjell Ekström 69
Mikael Jagusch 70
Peter Johansson 70
Lennart Vallin 70
Erik Skölfman 70
Jan Linder 71
Boris Keller 71
Jan-Erik Eriksson 71
Staffan Temrell 72
Ingemar Persson 72
Börje Johansson 72
Åke Wenner 72
Lars Köhler 72
Johan Skölfman 73
Lars Engberg 73
Lennart Lindholm 73
Åke Nyberg 73
Lowe Westlund 73



2003-08-10 Söndagen efter stappel-KM stapplade 20 man upp till start. Bäst gick åter Erlandsson, nu 
med 70. Tvåa Svanen 71. Därefter Kenneth och Casino 72, Öman 74.

2003-08-03 Lördagens 76:a för Kenneth innebar 1:a priset, Söndagens 72:a innebar sänkning men 
inget pris !
12 man till start, bland dem flera som missat cutten i KM. Denna morgon krävdes ( 70 ) för att vara på 
prisplats. Segrade gjorde Peter J , Staffan T o Blixten på ( 70 ) .

2003-08-02 Strålande väder som övergick till blåsvarta moln, väl inne i klubbhuset vräkte regnet ner 
över KM deltagarna, Morgongolfen hann in, innan regnet vräkte ner , snacka om tajming. Ett stort tack 
till klubben / banpersonal som gav oss möjlighet att spela trots KM. Bäst bland dåliga scorer Kenneth 
(76 ) tvåor Rolle, Rosen & Petter ( 80 ! )

2003-07-30 I Ligan gjorde Peter Johansson och Bertil Berglund starka avancemang genom 72 resp 
69. Även Micke Jagusch sköt en 69-a.

2003-07-27 Söndag, med 22 man till start i en knivskarp konkurrens, ribban är nu satt ganska lågt 
inför höstens övningar.
9 man på par eller bättre. 4 man delade på första platsen, Christer J, Erlandsson, Peter J och Per-
Arne J ( alla 71 ) insatsen åter till Kenneth G, Granlund och David H ( alla 72 )

2003-07-26 19 man till start, många ansikten saknades, men en del nya. Leffe Holm och ett helt nytt, 
för året ny ViGK-medlem, Petter var namnet. Ingen av dessa lyckades denna tidiga morgon. Det krävs
nog invänjning för att stå pall 06.00.
Bäst Plutten ( 71 ) Kennet o Blixten ( 72 ) 4:e platsen delades av Walle o Moodh på ( 73 ).

2003-07-20 Söndag, 15 man till start. Blixten checkade att alla var utrustade med hcp-kort. Bäst gick J
Malm med 3 birdies och en netto ( 71 ) två T Moodh ( 73 ) tredjeplatsen delades av Totte, Plutten , 
Casino och Horst ( 74 )

2003-07-19 Lördagens golf samlade 20 man till start, som vanligt bra resultat av många. Bäst gick 
Peter J på 73 Brutto 69 netto följd av Boris & Horst på 70 netto, fyra på 71 Persson, Borgen 5-a på 73.

2003-07-13 Söndag med 19 man till start i en lite grå morgon, som övergick till en tryckande värme. 
Bäst gick Brunte o Horst på ( 72 ) följda av Sundlöf, Plutten o David på ( 75 ).

2003-07-12 Lördag, 10 man till start, i ett för dagen mkt osäkert väder, efter 6 hål vräkte regnet ner. En
boll bröt direkt och återvände till restaurangen för kaffe, övriga bröt efter 9hål. Regnkläder, är det ett 
okänt begrepp för morgongolfen?

2003-07-09 Julikavajen hade samlat knappa 70 deltagare. Knappast sämst var nygamla medlemmen 
Janne Svanstedt med utmärkta 69.

2003-07-05 Dagen efter sillgolfen mönstrade 15 deltagare, det kunde konstateras att sviterna av 
gårdagen verkade sitta i, då alla pristagare hade avstått gårdagens övningar. Segrade David H ( 70 ) 
tvåa Blixten ( 72 ) trea blev på konstiga ( 50 brutto ut) ( 36 Brutto in ). R Stolpe, skall det kallas Stolpe 
in eller Stolpe ut? ( 73 ) fyra Svanen (75 )



2003-07-02 Flera goda resultat i en välbesökt omgång av Ligan

Namn 2/7
Bertil Berglund 69
Tomas Engelmann 70
Stig Häggkvist 70
Urban Liljedahl 70
Peter Johansson 72
Tommy Moodh 72
Lennart Grandelius 72
Christer Johansson 72
Tom Österklint 72
Lars Engström 73

2003-06-29 Litet gråkulet väder hindrade inte 26 man att ställa upp på morgonen. Kenneth Gustafsson
och Lars Engström delade vinsten på 71. Trea blev Anders Rosén med 72. Delade fyror Stig 
Bergstedt och Erik Skölfman 73. Ingemar Persson och Richard Fjellgren gjorde 74.

2003-06-28 Morgongolfen samlade 21 man. Etta Ulf Sternbrink, 71. Moodh hade 72, David Holmström
73 och Johan Skölfman 74. Kenneth, Göran, Mats Öhman och Blixten på 75 lämnade 50 kr till jackpott
på söndag.

2003-06-25 Tredje Kavajen med 93 på startlistan och perfekt väder. Allra vassast var Janne Granlund 
med en 70-a som förde upp honom i ledningen i såväl Kavajen som Ligan. Många bra resultat gjorde 
att dagens sponsor Christer Johansson inte behövde dela ut några priser till de som inte lyckades gå 
under sitt hcp. Bra tävlingsledning av Hans Michel. Maten var en ljuvligt god fiskfilé. V71-an gick ut 
med fantastiska 6 rätt på en kupong. Många stannade länge för trevlig gemenskap denna härliga 
sommarkväll.

2003-06-22 Söndag med 24 man till start i för dagen perfekt golfväder, med blå himmel och ingen 
vind, inbjöd till bra spel, enda ? = varför envisas ViGK med lägesförbättring på alla hål, banan är 
tillräckligt bra, för att det bör gå att spela utan detta. Tuffast denna morgon J Granlund som efter en 
trög start med 4 över par efter 3 spelade hål följde upp med 5 birdies. Det räckte till slut till seger på 
( 71 ) tvåa Brunte på ( 73) treor Svanen o Peter J ( 74 ) femmor L Helgesson o K Gustafsson på ( 75 )

2003-06-21 Midsommardagen, om ännu lite sämre väder, har det vänt mot vinter. Endast 8 man kom 
till start, Bäst Kenneth G ( 73) följd av Moodh o Peter J ( 75 )

2003-06-21 Midsommarafton med väder mer likt september än midsommar, 9 man till start. Segrade 
gjorde M Engren på 74, följd av Kenneth G, Moodh o Blixten 75

2003-06-15 Denna morgon kom 23 man till morgongolfen. Lennart Vallin spelade strålande och 
landade på 70. Richard Fjällgren kom gående till golfbanan, gick i mål med 71 och gick hem. Treor 
blev Petrarna Johansson och Lundvall på 73, Leif Jonsson och Lars Erlandsson 74 avslutade 
prislistan

2003-06-14 Ganska få kom till start, delvis p.g.a. Viksjöslaget. Ovanligt höga resultat gjorde att Peter 
Johansson vann på 75, därefter Kenneth Gustavsson 77, Bertil Berglund 78 samt Ulf Sternbrink 
(vikarierande morgongeneral) och Lasse Wretman på 79.

2003-06-11 Andra Kavajen

2003-06-08 Pingstdagen samlade 23 st. sugna golfare. Bäst gick Blixten och Horst på 73, trea på 74 
Engelmann, fyror Brunte & Granlund, pengen åter Engren 76.

2003-06-04 Varm och skön onsdag, 42 inlämnade scorekort. Bäst gick det för Staffan Temrell, 70, Stig
Häggkvist och Charlie Melin, 71 och Ingemar Persson och Tommy Jagusch på 72



2003-05-28 Första Kavajen med 88 startande. Recensioner kommer senare.

2003-05-25 Morgongolf med 26 i startfållan. Vinnare Janne Granlund, 71. Delade tvåor Stefan Åström 
och Per-Erik Haglund, 74. På 75 gick Per Dahlberg, Christer Johansson, Lars Erlandsson och Tommy 
Moodh

2003-05-21 Onsdagsligagolf i växlande väder, 34 scorekort i lådan. Bäst gick det för Richard Fjellgren 
(69), Lennart Eriksson (70), Bengt Biderstrand (71) och Tomas Engelmann, Ulf Westling, Stig 
Häggkvist och Mats Engren (72)

2003-05-18 Strålande försommarsöndagsmorgon! med tjugofyra man till start. Helt outstanding var 
Tommy Moodh med en 68! Tredelade tvåor på 72 var Ulf Sundlöf, Horst och Göran Hägglund. Delade 
femmor blev Lennart Eriksson och Leif Jonsson på 73.

2003-05-17 Lördag 17 maj. Tjugosex man (26!) samlades för att mäta sin förmåga mot likasinnade, 
bland dessa en hel del nya ansikten. Segrade David H ( 70 ) följd av Tommy M ( 71 ) Leffe J ( 72 ) Åke
Ö, Horst , Göran H ( 74 ).

2003-05-14 Bäst gick det för Horst med 69 och Ubbe med 71.

2003-05-11 Strålande solsken om än inte så varmt lockade 27 startande. Etta Lars Erlandsson på 72, 
delade tvåor Janne Granlund och Lasse Hedman. Därefter Lasse Engberg och Peter Johansson på 
76, Håkan Strandänger och Peter Lundvall på 77. Bild på Startfältet Stor bild på Startfältet

2003-05-10 Morgongolf med 20 startande i soligt väder. Bäst blev Lennart Eriksson på 71, tvåa Lasse 
Casino på 73. Därefter Vallin och Per Dahlgren på 74, Horst, Erlandsson och Peter Johansson på 75.

2003-05-07 Många kom till spel, inte alla la scorekortet i lådan! Horst Burghardt och Peter Johansson 
sköt varsin 73-a.

2003-05-04 17 man vågade sig ut i en bitande kylig vind. Ohotad etta Fjellgren 71, följd av David H, 
Chama och Casino alla på 76.

2003-05-03 11 man vågade sig ut, och hann genomföra dagens tävling innan regnet kom. Kraftig blåst
och en mkt blöt bana kan möjligen ursäkta scorena. Bäst som vanligt Erlandsson 76, Horst 77, U 
Sundlöf 79

2003-04-30 Valborgsmässoafton och årets första ligaspel på förhållandevis bra bana. Bäst gick det för
Per-Erik Haglund med 72 och Arne Ström med 73

2003-04-27 Säsongspremiär på 18-hålsbanan. Sex man till start i en gråkall bitande vind, greenerna 
förvånansvärt fina men tröga. Segrade gjorde Fjällgren på 76, tvåa Erlandsson 77.

2003-04-21 Annandag Påsk, 16 man på plats i tid för att utkämpa en förhoppningsvis sista dust på 9-
hålsbanan. Sören tog med en gäst ( Igor )som visade sig vara allt annat än sponsor, oblygt roffade 
han roffade åt sig av prisbordet. Det är som "sponsorer" vi vill se era gäster på morgongolfen.
Som vanligt, för fjärde dagen i följd, segrade Erlandsson, denna dag på 61, tvåor Igor samt Åke "nej" 
Öman på 62 följda av Blixten & Ahlberg på 63.

2003-04-20 Påskdagen, 12 man till start under en knallblå himmel med ingen vind. Sternbrink & 
Erlandsson på 61 Casino Lasse 63.

2003-04-19 Påskafton, ännu större manfall än igår, totalt endast 9 man till start under en knallblå 
himmel med ingen vind. Erlandsson igen idag på på 64 ( 3 birdies ) kan komma att bli svår att ha göra 
med i år. Två Sternbrink 65 följd av Ahlberg & Michel 66.



2003-04-18 Långfredag, klart kyligare väder än vad tävlingsledningen beställt, 11 man till start, var tog 
ni övriga vägen?
Rivstart 07:00 med perfekt tajming till andra varvet där våra bokade tider 08.30, 08.40 & 9.00 satt som 
en smäck.
Dagens spel slagspel över 18 hål på lilla banan med golfregler och hcp enl. slopetabell (ett scorekorts 
lägesförbättring)
Segrade på utmärkta 61 netto L Erlandsson, in som delade tvåor kom Brunte, Ahlberg & Persson på 
66 netto.

2003-03-22 Lördagen 22 Mars var vi 2st 4-bollar som gick ut kl. 07:45. Efter 9 hål hoppade 2 man av 
1:a bollen, övriga 2 lyckades komma med en annan 2 boll. Vår andra 4 boll fann att det var 6 bollar i 
rännan d.v.s. vi hade fått vänta c:a 1 timme på att få gå andra varvet, vårt beslut blev att lägga av.

2003-03-15 Lördag 15 Mars.12 man samlades för att lira i ett härligt vårväder på en överraskande fin o
torr 9-hålsbana. Vi lottades på 3st fyrbollar med 1:- skins. Förutom morgongänget sågs Chamas gäng 
med sotare o svensk/spanjor Höft.

2003-01-26 Söndag, härligt väder med uppehåll och tidvis sol. 6 man till spel, däribland 
födelsedags"barnet" Ahlberg 62 år.
Bäst gick " bröderna" Åke Ö och Lasse E. De gjorde rent bord.

Vi kör 08.30 Lör/Sön om vädret tillåter ( inget regn eller snö )


