
Hej golfvänner!
I tisdags fick vi en förvarning av vad som är på gång. Frostbiten bana mötte de tidigt startande. 86 
var anmälda till start varav endast 14 ville gå tidigt, 30 sent och 42 i mitten. Vi var tvungna att 
invänta att banan blev frostfri, vilket innebar fördröjning på ca 45 minuter för var och en. Tack vare 
goda insatser av Per Lundell och Siw Larsson kunde vi ändå genomföra tävlingen inom ramen för 
vår bokade tid på banan. Ett särskilt tack riktar vi till tjejerna i receptionen som fick ta emot 
avanmälningar och fixade om startlistorna.

Flera spelade riktigt bra i kylan. I A-klassen gick följande tre herrar runt på 69 - Benny Malmqvist, 
Peter Holmner och Inge Strand. Claes Bure i B-klassen hade samma nettoresultat följd av Dan 
Olind på 70 och Bo Hudin på 72. C-klassen toppades av Göte Persson med en 70 runda följd av 
Inger Albinsson med samma fina resultat och Christina Ekekrantz med en 72 runda.
Sämre gick det för oss som kämpade i 4-klubbmötet på Österåker den 10 september. Jag hade 
satt upp som ett försiktigt mål att vi inte skulle hamna på jumboplats. Men trots bra insatser från 
bl.a. Reine Jildevik som vann bland oss från Åkersberga GK hamnade vi ånyo sist. Österåker tog 
hem det fina vandringspriset i form av ett skepp. Arninge kom tvåa och Waxholm trea. Men nästa 
år som kommer spelas på Arninge - då jäkla!

Nästa tisdag har vi säsongavslutning. Vi spelar Texas scramble, äter gemensam lunch och har 
prisutdelningar. Vi ska fira de tre främsta i "Höstens lirare". Hurra för Matchspelets vinnare. De tre 
främsta i resp. A- som B-klassen ska få priser och supervinnaren ska få höja vandringspokalen. I 
seriespelet ska vi dela ut priser till de 6 främsta i varje klass. Vi kommer också lotta ut några priser 
till de som inte vunnit något och som ändå stannat kvar för att fira alla vinnare.
Anmäla gör ni som vanligt i Min Golf senast nu på lördag. Ni får välja om ni vill delta i lunchen och 
isåfall om ni föredra kött eller fisk i anmälan. Krögaren har lovat att tältet utanför klubbhuset ska stå 
kvar så vi corona säkert kommer kunna äta tillsammans.

Men riktigt slut är det inte på årets seniorspel med det. Våra idoler de som spelat bäst under 
säsongen oberoende av klass kommer vara vårt lag i RydeCup matchen mot Österåker den 30 
sept och den 1 okt. Kaptenen Bo Lindquist kommer att avslöja laguppställningen i samband med 
prisutdelningarna. Få se om han då delar ut den fina speciella tävlingskepsen?
Hoppas att vi blir många som träffas på tisdag och att vädret står oss bi.
Lev väl och ta hand om er.

Hälsningar
Jan Almqvist för Seniorkommitten.


