Morgongolfen 2014
Påskafton den 19 april : Äntligen är vi igång med morgongolfen. Vi samlas 7:30 och denna
morgon var det 8 man som uppmärksammat att vi dragit igång. Per-Erik vann premiären på 76 och
Ubbe tvåa på 77. Tommy Moodh tog lottningsvinsten.
Påskdagen den 20 april : Nu var det bara 6 man som vaknade trots att solen skiner från en klarblå
himmel. Lite kyligt på morgonen men när vi spelat klart var det redan 18 gr varmt, Härligt. Idag var
det Sven Fröjd som spelade bäst och kom in på 73 tätt följd av Anders Törnroos på 74 men Per-Erik
som sällan går hem utan vinst fick ju ta lotten istället.
Annandag Påsk den 21 april : Ännu en fantastisk vårmorgon med klarblå himmel och skön
värme. 11 man kom till morgongolf. En av dessa var Rickard Fjellgren som börjar komma igång
igen. Det är skönt att se att han trots allt inte ger upp utan kämpar på. Bra Rickard!! Jag, Lasse
Erlandsson, kom loss ordentligt för en gångs skull och vann på 73 med Peter Johansson tätt bakom
på 74 och Janne Borg blev trea på 76. Om inte detta var nog så drog jag längsta strået i lottningen
också. Det var en härlig morgon som sagt!!
Lördag den 3 maj : Det kom att visa sig att den som kunde konservera formen bäst efter
träningslägret i Landskrona förra helgen också vann denna morgon. Per-Erik kom in på fina 73 nto.
Jag undrar om inte Peter Johansson också varit på träningsläger, han kom in på 74 nto. Var Agne
Modeén och Lasse Hedman varit på träning vet jag inte men de klarade sig bra ändå och kom på
tredje plats med 78. Peter hade dessutom flyt med Lottningen. Vi var 12 man så det blev en bra pott
Söndag den 4 maj : Ännu en morgon med lite sen start pga frostiga greener. Vädret var för övrigt
helt ok även om det var lite kallt i vinden. En lätt hagelskur kom när vi var klara och drabbade nog
mest de som spelade senare på dagen. 10 man var på plats denna dag och vann gjorde ?? Per-Erik i
bibehållen form kom in som god tvåa på 74 med Sven Fröjd tätt efter på 75. Anders Törnroos
lyckades med lottningen denna kyliga morgon.
Söndag den 11 maj : Dålig uppslutning till morgongolfen när bara 4 man är på plats. Just denna
dag passar Per-Erik på att skjuta en 68. Dålig timing kan man säga. Att göra ett sånt resultat när
prispotten knappt räcker till en kopp kaffe.
Lördag den 17 maj : Äntligen en sån där morgon som man väntat på hela vintern. Solglasögon på
och av med tröjan. Visserligen lite svalare när vi gick ut kl. 06 på morgonen men härliga 20gr efter
några hål. Det fina vädret hade lockat 15 man till start. Den alltid lika pålitlige Åke Arvidsson vann
förstås på 71 och jag (Lasse Erlandsson) blev nog lika förvånad som andra när jag kom in på 72 och
blev tvåa. Kjell Ekström klämde in sig på tredje plats med 73, före Per-Erik Haglund på 74. Storpott
på lottningen. Den vanns av en outsider, Linus von Tourtchaninoff.
Söndag den 18 maj : Ännu en härlig morgon med sommarvärme. Trots detta kom endast 8 man.
Kan ju bero på att några ligger hemma i sviter efter gårdagens Krögargolf. Roffe Svegby passar på
och drygar ut kassan vinner på 72. Lasse ”Casino” Engström tar andrapriset på 75. Gladast var nog
ändå Janne Borg som tog Lotten trots att den inte var så stor.
Lördag den 24 maj : Ingen Morgongolf eftersom Onsdagsligan körde sin Morgonrock denna
lördag.
Söndag den 25 maj : 8 morgonpigga till spel. Varmt och skönt i luften med en tunn molnslöja.
Denna dag tog Lasse Hedman hem spelet med 71nto. Det räckte ändå inte för en hårklippning. Han
ska klippa sig, har han sagt, när han kommer ner till singel hcp och nu har han 0,4 kvar, stackarn.
Tar det för lång tid kanske han blir singel trots allt. Horst, Lasse Casino och Janne Borg delade
andrapriset med 74:or. Hedman tog hem Lottningsvinsten (80 spänn som han kan spara till
klippningen)
Lördag den 31 maj : Bara 2 man ställde upp denna morgon, Lasse Casino och Per-Erik. Men å
andra sidan de är ju alltid där oavsett väderlek.

Söndag den 1 juni : Nu var det bättre väder igen och det kom 13 till morgongolf. Rolf Svegby har
vilat sig i form och kom in på fina 69. Walle dyker upp ibland och den här dagen kom han vid rätt
tillfälle. Han kom nämligen tvåa på 71 och inte nog med det han vann Lottningen också. Lasse
Hedman trea på 72. Per-Erik och jag själv kom på sista prisplats på 73.
Lördag den 7 juni : Denna underbara sommarmorgon kom nio välkammade pojkar till start.
Verkade vara en svår morgon eftersom vinnarresultatet blev 75, gjort av Lasse "Engan", på delad
andra plats kom Lasse Hedman och Janne Törner, båda 77. Det blev storslam för "Engan" som
också tog hem lotten. En bra start på en pingstafton.
Söndag den 8 juni : Idag var det dags för Sayed att ha sin årliga tävling. Trots detta var det 6 man
som hellre spelade morgongolf. Lennart Helgesson var på bettet och kammade hem vinsten på 73.
Själv klarade jag andraplatsen med en 76:a och Sven Fröjd knep Lottningsvinsten.
Lördag den 14 juni : Idag var det många som ska spela Contacta förutom de 7 man som ville spela
morgongolf i full storm. En till två klubbor mer i motvinden och ville man träffa green på 14 fick
man nästan sikta på skithuset. Det lyckades iaf Lasse Hedman med men det hjälpte inte han blev
bara delad tvåa på 79 tillsammans med Janne Borg och Roffe Svegby. Den som klarade vinden bäst
idag var Anders Törnroos som kom in på 75 och till råga på allt tog han lottningen också.
Söndag den 15 juni : Stormen från gårdagen har lagt sig och nu var det återigen en härlig
sommarmorgon. Helt vindstilla och klarblå himmel. Perfekt väder för golf alltså, tyckte 11 man.
Bäst gick det för Peter Johansson som kom in på 71. Jag ( Lasse Erlandsson) hittade äntligen
formen efter en tids kräftgång och blev tvåa på 72. Janne Borg och Per-Erik delade på tredjeplatsen
med 73. Idag var det Lasse ”Casino” Engströms tur att sno åt sig Lottningsvinsten.
Lördag den 28 juni : 9 man på plats. Bäst idag var Per-Erik som åkte på en sänkning med sin 96:a.
Tvåa kom Lasse Casino med 70 och Åke Arvidsson ”som vanligt” på 72. Janne Malm var lyckosam
med Lottningen.
Lördag den 12 juli : Trots semestertider kom ändå 5 man till morgongolf. Vi körde en Viksjö
standard som Lasse Casino vann både ut, in och totalt. En och annan birdie på några andra men det
lindrade ju bara förlusten en aning.
Lördag den 19 juli : En fantastisk sommarmorgon 25gr och helt vindstilla kl.6. Snabba greener gör
det hela lite chansartat men ändå många som spelade bra. Att Anders Törnroos kommer in på 69 och
vinner är ju inte lika överraskande som att Janne Borg också gör det (69 alltså) Lasse Hedman trea
på 70 och stackars Roffe Svegby som alltid spelar bra kommer in på 71 och får pröjsa Bett till Janne
Borgen. Till Borgens stora glädje. Inte nog med det. Borgen tog lottningsvinsten också. Det är nog
denna dag han ska köpa sig en Trisslott.
Söndag den 20 juli : Hela 14 man ställde upp denna morgon. Horst som varit en vecka i Österrike
och vilat upp sig delade segern med Peter Johansson på 72. Lasse Hedman och Markus delade tvåor
på 73. Lasse Hedman tog lottningen denna morgon.
Lördag den 26 juli : Ännu en ”varm och skön” dag. Morgongolf passar därför perfekt så man
hinner klart innan den värsta dagsvärmen som legat över 30gr de senaste dagarna. 15 man ställde
därför upp denna morgon. Ganska bra spel överlag trots hålpipade och dressade greener. Horst
vinner idag på 69. Lasse var annars namnet för dagen. Lassarna Casino och Erlandsson tvåor på 70
och Lasse Hedman trea på 71 och den Lasse som dessutom tog lottningsvinsten!!
Söndag den 27 juli : 10 man hann runt före störtregnet som äntligen kom och fullständigt dränkte
allt och alla. Per-Erik och Lasse Casino delad vinst på 72 Ubbe Liljedahl, Anders Törnroos och Ulf
Sternbrink delade på andraplatsen med 73. Kjell Ekström fick nöja sig med lottningsvinsten.
Lördag den 2 aug : Värmen står sig och så även formen för vissa av de 15 som kom denna morgon.
Kjell Ekström som alltid spelar bra gör så även nu och vinner på fina 68. Roffe Svegby som sänkte
sig nyligen åkte på en ny sänkning med sin 69:a och så har vi Horst Burghardt som trodde att han
skulle vinna sitt bett mot Roffe men fick se sig slagen trots sin 72:a. Ingemar Persson och Lasse
Casino delade fjärdepriset på 75. Janne Törner kom hem från landet i rättan tid för han snodde
lottningsvinsten
Söndag den 3 aug : Regnet stod som spön i backen men det hindrade inte Anders Törnroos att åka
till banan men han fick slokörad återvända hem eftersom han var ensam på plats.

Söndag den 17 aug : 9 man ställer upp. Lasse Casino vinner och åker på en sänkning med sin 69:a
Janne Borg har tydligen hittat formen igen och kommer tvåa på 70 och Arvid trea med 71. Tre fina
sänkningsrundor. Lasse Casino tar hem storslam med en lottningsvinst också.
Lördag den 23 aug : Bara 5 närvarande. Per-Erik Haglund 72 och Hans Webert 75
Söndag den 24 aug : Lite bättre deltagande med 9 närvarande. Nu vann Lasse Casino på 75 och
Anders Törnroos och Per-Erik delade på andraplatsen med 77. Lotten vanns av Åke Arvidsson.
Lördag den 30 aug : Denna helg var det KM på klubben och morgongolfen fick hitta andra vägar
att spela. 6 man stack därför till Wäsby och spelade. Anders Törnroos och Janne Törner klarade sig
bäst här och delade på segern med 73 slag.
Söndag den 31 aug : Även söndagen spelades på Wäsby och även nu var det 6 stycken som kom.
Anders Törnroos har hittat formen och vinner på 74 visserligen delat med Erlandsson. Hoppas han
kan hålla formen till seriespelet som kommer i veckan.
Söndag den 7 sep : Idag var det puttningsKM på klubben. Det hindrade inte att 6 man kom till morgongolf i alla fall. Bäst gick det för Janne Törner som kom in på 73.
Söndag den 14 sep: Idag var Anders Törnroos het som som ett strykjärn. Applåder från medspelarna under resans gång som blev fantastiska 65 nto!!!! Staffan Temrell tvåa på 73 och Ubbe trea på
75.
Söndag den 21 sep: Ingen dimma idag och därför kom 5 man till start på en Viksjö Standard. PerErik extra taggad och slog till med en 71:a
Lördag den 4 okt : 6 tappra som startade denna morgon. Bäst var Hasse Webert på 74 tätt följd av
Anders Törnroos och Horst som båda hade 75. Svenne Fröjd tog lottningsvinsten.
Söndag den 5 okt: 7 gubbar trotsade mörkret och gick upp för morgongolf. Markus vann klart på
en 69:a och Horst hade en bra morgon. Tvåa på 74 och sen lottningsvinsten på det. Turgubbe!!
Lördag den 18 okt : Efter några varma dagar i Spanien var det skönt att få dra på sig vinterskruden
och komma ut på hemmabanan igen. Det tyckte i alla fall jag och Per-Erik. Peter Lundvall hakade
också på en VS. Jag var sponsor denna morgon till dem båda.

