
Hej golfvänner!
Portugal värmen är på gång och förgyller vår golf förhoppningsvis även nästkommande tisdagar. 
Igår var vi hela 96 förväntansfulla golfare som fattade klubban och slog ut på ettan. Några fick till 
ett kanonutslag andra en mer ordinär slice. Det var flera som gick runt på under par. Vad säger ni 
om Eva Hultgrens 63 runda. Hon behöver inga lektioner, men ger säkert gärna lektioner i hur man 
lyckas göra en sådan fin runda. Övriga i toppen på A-klassen var Kurt Kangas. Med en 64 runda 
närmar han sig Per Lundell i den totala ledningen. Inför de två sista omgångarna skiljer endast 3 
nettoslag mellan dom. I A-klassen hade vi även två 67 rundor (Lennart Sandberg och Tommy 
Lindgren). 
I B-klassen gick Anders Westberg runt på 67 slag följd av Anita Häll med 69 slag och Sven Björk 
med en 71 runda.
Yvonne Persson med sin 68 runda är tvåa i den totala ställningen i C-klassen, fyra slag efter Inger 
Albinsson. Bertil Wärme gick runt på 69 slag och Oddvar Tranback slog till med en 70 runda. 
Några bollar tog alltför lång tid på sig. Tänk på att hålla tempot och att se till att ni inte har tomt hål 
framför er.
Kurt Kangas leder även "Höstens lirare" när det återstår två omgångar. Benny Malmqvist har 10 
slag att ta in på honom.
När det gäller matchspelet återstår endast två matcher.
Dels matchen om tredjeplatsen i A-klassen mellan Inge Strand och Leif Eriksson som ska vara klar 
senast den 12/9 och dels Super finalen mellan Leif Lund (vinnare i A-klassen) och Christian Juul 
(vinnare i B-klassen).
I morgon spelar vi med fullt lag mot Österåker, Waxholm och Arninge. Håll tummarna för att vi gör 
ett bra resultat.
Nästa bulletin kommer först om två veckor. Jag ska ta ledigt från golfen och åka till stugan i 
Funäsdalen. Förhoppningsvis kommer jag hem med några fina rödingar och många liter lingon.
Ha det nu så bra och sköt om er!
Hälsningar
Jan Almqvist för Seniorkommitten


