Resultatlista från Onsdagsfinalen på Sofielund GK 2003
För första gången log vädergudarna mot vår onsdagsfinal och vi fick spela i skönt höstväder hela dagen. Vi som
var med förra året minns med en rysning den svinkalla dagen i september och hur skönt det var att sitta in i
klubbstugan efter spelad runda. I år däremot hölls såväl prisutdelning som eftersnack utomhus.
Av drygt 40 inkvalade spelare ställde trettioen upp till finalspel vilket är en bra siffra. Klassindelningen utföll så
att man för dagen kom att tillhöra A-klassen om man ståtade med ett exakt hcp på 25,0 eller bättre. Noterbart är
att det minst krävdes trettio poäng i båda klasserna för att nå prispallen.
I A-klassen var vinnaren ganska överlägsen. John Löfgren tog första priset med mycket goda 39 poäng. Det var
dock inte förrän på de sista fem hålen John kunde säkra segern. Med tre par, en birdie och en bogey blev det 14
poäng på de sista fem hålen vilket givetvis hjälper till om man har ambitionen att vinna, grattis John! Därefter
var det hårt mellan tvåan Andreas Karlsson på 35 poäng och trean Dan Hollström på 34 poäng. Dan spurtade bra
med 21 poäng på invägen men 13 poäng på första var för lite för att utmana segraren.
I B-klassen segrade Jan Hallgren med 37 poäng vilket var lika många som tvåan Bengt Sandström fick ihop. Jans
sista nio gav dock 20 poäng mot Bengts 19 så med minsta möjliga marginal kunde Jan knipa segern. Trea Kjell
Rytterström på 33 poäng.
Ett pris delades också ut till årets totalvinnare av onsdagsgolfen Ulric Edström som klart distanserat sina
medtävlare när det gällde att samla totalpoäng för årets samtliga onsdagstävlingar.
Väl mött nästa år.
TK

A-Klass pristagare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

John Löfgren
Andreas Karlsson
Dan Hollström
Marcel Lundstad
Stefan Åkerwall
Andy Donaldsson
Christos Roumeliotos

39 poäng
35
34
32
31
31
30

B-Klass pristagare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jan Hallgren
Bengt Sandström
Kjell Rytterström
Agneta Hägglund
Victor Högberg
Håkan Wasberg
Stellan Johansson

37 poäng
37
33
33
32
31
30

