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Hej golfvänner!
Plötsligt händer det. I tisdags lyckades jag gå runt på 71 netto och vann därmed B-klassen. 
Christer Stehn hade också 71 och Ann-Mari Gydal gick runt på 73.
Jag har mina välspelande kamrater Per-Erik Norrman 70 (tvåa i A-klassen), Lennart Jansson 71 
och Yvonne Persson 74 (trea i C-klassen) att tacka för mitt spel. Per-Erik gjorde bla.a fyra birdies 
och satte flera långputtar. Lennart gjorde för det mesta par och spelade stabilt. Yvonne och jag 
hade en jämn match fram till fikapausen. Gick på samma antal slag vid nästan samtliga första nio 
hålen och Yvonne var på gång att göra en kanonrunda. Men tyvärr höll det inte hela vägen in.
I A-klassen vann Risto Sandström på fantastiska 67 nettoslag och C-klassen vann Siw Larsson på 
fina 71.
Matchspelet har nu kommit till semifinal. I B-klassen möts Nils Blomgren och Sten Reideby samt 
Lars Kinch och Christian Juul. I A-klassen möter Leif Lund Inger Strand samt Leif Eriksson Claes 
Renegård. Lycka till! Senast den 22 augusti vet vi vilka som går till finalspel.

Nästa tisdag den 10/8 är det kanonstart kl 09:00 vi spelar då den tionde omgången slaggolf med 
kanonstart kl 09:00. Tänk på att vid anmälan kryssa för tidig start om ni vill ha fisk, sen start om ni 
föredra kött och att inget ikryssat innebär att ni avstår lunchen. Max 50 kan äta inomhus. Vid dåligt 
väder kan vi även utnyttja konferensrummet en trappa upp.
Vi kommer även ha en lagtävling i form av poängbogey. Vid hålen 1 tom 6 räknas lagets bästa 
poäng. Vid hålen 7 tom 12 räknas summan av de två bästa poängen i laget. Samt vid hålen 13 tom 
18 summan av de tre bästa poängen i laget. Vid en ev. treboll har laget välspelande "Doris" som 
klarar två poäng vid samtliga hål. Jag vill att den i laget med lägst handikapp tar ansvar för att föra 
lagets poäng samt att räkna ihop resultatet samt att tydligt anteckna det överst  på scorekortet, så 
att vi snabbt kan få fram vinnande lag. Lämna detta scorekort till mig eller till Per Lundell.

I morgon har vi match mot Waxholm. Håll tummarna för vinst.
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