Morgongolf 2016
Lördag 30 april
Valborgsmässoafton och vårens riktigt första varma vårdag. Nu drar vi äntligen igång med
morgongolfen på Viksjö. Det blev en tidig start eftersom det var fullbokat på banan från första boll
kl. 07:45. Det kom 7 man till spel denna första dag. Janne Svanstedt har äntligen fått ordning på
Drivern och fixade segern med 71 Peter Johansson tvåa på 75 och Lasse ”Casino” Engström tar
årets första lotterivinst.
Söndag 1 maj
Ännu en dag med sommarvärme och blå himmel. 7 man spelar och bäst går Peter Johansson och
Per-Erik som delar segern på 79. Denna morgon tog Anders Törnroos lottvinsten.
Lördag 7 maj
Sommaren är här och Stockholm lär vara först i landet med en medeltemperatur över 10gr i 5 dagar
som är kriteriet för att sommaren kommit. Pga att bokningstiderna ändrats till 6:05 så för att vara
säkra på att komma ut så bokade vi kl.7:05 och 7:15 till 8 man. Janne Borg var sur för att han gjorde
en trippel på första hålet men sen skärpte han till sig och delade segern med mig (Erlandsson) på 77.
Hasse Webert hade lyckan med sig idag och tog lottningsvinsten.
Söndag 8 maj
Sommaren fortsätter och 8 man kommer. Horst skärpte till spelet och gjorde en 74 denna morgon.
Detta gav honom en efterlängtad vinst. Det blev en hård drabbning på sista hålet mellan Per-Erik,
Åke Öman och Janne Borg som slutade med att alla kom in på 77och delade andraplatsen. Per-Erik
drog in lottningsvinsten.
Lördag 14 maj
Denna dag var det startförbud på Viksjö så morgongolfen flyttade till Troxhammar istället. Det var
7 man som uppmärksammat detta och Per-Erik som är mervärdesmedlem hade ju hemmabana och
vann på 74. Janne Borg, Lasse Casino och Hasse Webert delade andraplatsen på 80. Imorgon är
gänget tillbaka på Viksjö igen.
Söndag 15 maj
Idag var alla tillbaka på hemmabanan igen och trots 8-9gr var 7 man spelsugna. Nu var det Lasse
Casinos tur att ta hem segern på 77. Peter Johansson hade också en bra dag eftersom han tog såväl
andraplatsen på 78 som lottningsvinsten.
Lördag 21 maj
7 startande denna morgon. Per-Erik 480314 och Horst 430314 landade båda på 75 nto. Lotten vanns
av Per-Erik som tydligen hade en bra morgon.
Söndag 22 maj
8 man kom till start idag och får bevittna att Per-Eriks tur håller i sig från lördagen. Har han
äntligen löst golfens gåta eller har han bara bytt till en bättre putter. Vinner på FANTASTISKA 63
Nto. Det blev väl en rejäl sänkning på det. Horst spelade bra även idag men blev klart distanserad
trots 76. Inte heller gick Janne Borgen hem lottlös eftersom han vann den. Starkt jobbat Borgen!!
Söndag 29 maj
11 mannar till start denna morgon. Horst vann på 72 Åke Nyberg kom in på 75. Sen blev det trångt
på tredjeplatsen med Lasse Casino, Per-Erik, Kjell ekström och Anders Törnroos alla på 78. Av
dessa treor blev ändå Lasse Casino gladast med en lottningsvinst.
Söndag 5 juni
Efter lite pusslande med de 12 som kommit fick man ordning på startfältet i de tre bollar som bokats
från 7:05 och framåt. Denna morgon var det ”One man Show” Anders Törnroos satte alla på plats
med en 73:a och inte nöjde han sig med det utan tog lottningsvinsten dessutom. Må han köpa en
trisslott idag. Åke Öman skärpte dock till sig och gjorde en 75:a och blev tvåa på det. Inte mindre
än fem man kom in på 78 och fick en tjuga var. Det var Lasse Engan, Per-Erik, Lasse Hedman,
Lowe och Horst.

Lördag 11 juni
11man kommer denna morgon. Pusslandet med tider pågår fortfarande och inför morgondagen har
det bokats upp lite nya tider. Denna morgon var Peter Johansson på hugget och vann på 75. En
gammal bekant från tidigare dök upp och knep andraplatsen på 76. Det var Tabbe (Tapani
Keinänen) Horst som börjar ta för sig igen kom in på tredje plats på 77. Dock nöjde han sig inte
bara med det utan tog lottningsvinsten också, turgubben!!
Söndag 12 juni
13 startande idag. Nu har Roffe Svegby hittat formen igen och kommer in på vinnarscoren 71. Anders Törnroos god tvåa på 72 och Lasse Casino tillsammans med Hans Webert fixar varsin 74 och
blir treor. Idag blev det Casinogubben som vann Rouletten (eller rättare sagt lottningsvinsten).
Söndag 3 juli
Trots allt så spelas det lite morgongolf med hjälp av tidiga bokningar. Denna morgon hade 8 man
lyckats få till 2 morgontider. Kjell Ekström, Jan Borg och Per-Erik vann på 76 och den som hade
lyckan i lottningen var Janne Malm.
Lördag 9 juli
Idag spelades morgongolf på Troxhammar eftersom det var KM på Viksjö. Sju man hade
uppmärksammat detta och var på plats kl. 7:30. Lasse Casino gick som tåget på första nio men
kroknade på slutet så Janne Törner kunde gå förbi och vinna. En andraplats är ju ändå inte att
förakta eftersom alla andra var ”sämre”
Söndag 17 juli
7 startande denna dag. Horst blev vinnare på 72 och Anders Törnroos och Lasse Casino delade
andraplatsen på 76. Per-Erik Haglund gick dock inte lottlös eftersom han tog hem densamma.
Lördag 23 juli
11 man bokade in sig på tider runt 7. Vädret kunde ingen klaga på med en klarblå himmel, 27 gr.
och nyklippta greener. En perfekt golfmorgon med andra ord. Mest perfekt tyckte Lassarna
Erlandsson och Casino att det var kom in på 71 och 73 i nämnd ordning. Därefter kom ett helt gäng
in på 74. Det var Janne Malm, Roffe Svegby, Kjell Ekström och Anders Törnroos. Gladast var nog
ändå Janne Borg som vann lottningen.
Söndag 24 juli
Puhh! Idag var det varmt! Trots det kommer 11 man till den varmaste morgongolfen hittills i år. Det
här vädret passar tydligen en Ålänning. Idag var Anders Törnroos helt omöjlig att tas med. 78 brutto
blir 67 netto. Inte illa!! Överlag hyfsade scorer annars. Roffe Svegby 70 blev tvåa och Lasse Casino
71 blev trea. Per-Erik och Jag hade 73 och blev snuvade på prisplats. Det händer inte så ofta på 73.
Lasse Casino blev sist kvar i lottningspåsen och tog den potten också.
Lördag 30 juli
Idag var det Prideparad på stan men först en runda golf på morgonen. Härlig sol på morgonen och
så lite regn på eftermiddagen (dock väldigt lokalt) 11man bokade in sig som vanligt vid 7-tiden.
Lasse Hedman blev sänkt idag på 69 som var bäst dock var inte Per-Erik långt efter. Han slutade på
71 efter en fenomenal sista nio (37 Bto!!! käkade troligen taggtråd vid halvtidspaus) Anders Törnroos och Lasse Casino fick nöja sig med varsin 73'a och delad tredjeplats. Anders Törnroos tog lotterivinsten denna morgon, turgubbe!

Söndag 31 juli
Solen fortsätter att skina på de 11 morgongolfare som var inbokade denna morgon. Idag var det
Anders Törnroos tur att dra kortaste strået i tävlingen nämligen 72. Första plats och inte behövde
han sänka sig heller. Lasse (still going strong) Hedman och Tapani Keinänen delade tvåor på 74.
”Det går bra nu” Lasse Hedman som också drar in lottningsvinsten och ser nöjd ut.
Söndag 28 augusti
Ännu en härlig sensommardag (kanske en av de sista) och 11 man inbokade på morgongolf vid 7tiden. Idag var det Lasse ”Casino” Engström som klarade sig bäst. Gick på sitt Hcp och kom in på
72. Jag, Lasse Erlandsson blev 2 slag sämre och tvåa. Anders Törnroos och Horst ytterligare 2 slag
sämre och därmed båda treor. Anders nökjde sig inte med detta utan tog lottningsvinsten också.
Söndag 4 september
10 startande och vinnare blev Lasse Engström på 71. Tvåa Per-Erik och Janne Borg på 74. Lasse
Hedman kom trea med en 76’a. Hasse Webert fick ta lottningsvinsten idag.
Lördag 17 september
Idag första dagen med morgongolf som vi är vana att spela dvs. spontan samling kl. 06:30. Det var
9 man som uppmärksammat detta och kom. Idag var det Lassarnas dag. Lasse Engström och Lasse
Erlandsson delade förstaplatsen på 71. Peter Lundvall kom tvåa på 74. Övriga satsade på lotten men
det var Per-Erik som lyckades bäst och knep den.
Lördag 24 september
I stort sett samma 9 man som förra helgen kom till morgonspel 06:30 Solen gick upp en kvart
senare så vi kunde slå ut. Det blev en fin runda i skönt solsken utan vind. Hans Bjurgren och Horst
Burghardt vann knappt på 75. Erlandsson och Anders Törnroos hack i häl på 76. Lottningsvinsten
denna morgon gick mycket tursamt till mig, Lasse Erlandsson.
Söndag 25 september
Kan det här ha varit sista morgongolfen för i år? Nästa helg är det avslutning för Onsdagsligan på
lördag och Match H55,65,75 på söndag. Sen åker halva gänget till Spanien. Vi får njuta denna sista
morgongolf. Det var fint väder som det varit nästan hela september. Trots detta var det bara 9 man
som uppmärksammat detta faktum med sista morgongolfen. Hans Bjurgren vann på 76. Lasse
engström, Anders Törnroos och Peter Lundvall tvåor på 77 och nu var det Horst tur att ta sista
lottningsvinsten.

