Resultat från Försommarslaget 2005
Traditionsenligt avgjordes Försommarslaget på Sofielund i slutet av maj. I år endast över två
klasser eftersom det nya hcp-systemet medfört att klubbhandicapen är borta. Trots det är
medlemmar med grönt kort självklart, precis som förut, välkomna att spela i våra tävlingar.
Stenhårt var det i A-klassen och glädjande nog var det en av de tre damerna i klassen som
drog det längsta strået denna gång. Grattis till Nina Frohm som med 34 poäng knep segern
med hjälp av bäst sista nio (19p). Tvåa var Patrik Andreasson 34 poäng och 18 pinnar på sista
nio. Tre spelare nådde 33 poäng vilket visar hur jämn tävlingen var. Bäst av 33:orna var
Christos Roumeliotos följd av Anders Lindström och Robert Sandell.
B-klassen vanns även den av en av våra damer. Styrelsens Agneta Hägglund var hetast denna
dag och trots streck på både 2:an och 3:an sköt hon hem 40 poäng, 38 pinnar på sista 15
hålen! Grattis till den rundan Agneta, som poängmässigt stod i särklass denna dag sett till
båda klasserna, (och till ditt nya hcp). Tvåa var Joakim Engleson som tack vare den okänslige
tävlingsledaren fick springa ut på ettans tee med streck på 1:an och 2:an som följd. Dock
fanns det mer att hämta för med 35 poäng på resten av rundan blev Joakim tvåa med just detta
resultat, bra gjort! Gerd André på tredje plats och Stefan Hedman på fjärde hade också 35
poäng men sämre sista nio men säkert med en lugnare inledning än Joakim.
Vi gratulerar alla pristagare vilka var de tio första i respektive klass. En liten påminnelse till
alla deltagare och kommande deltagare i våra tävlingar: man måste vara på plats vid
prisutdelningen för att få sitt pris. Annars går turen till näste man i resultatlistan. Kan man inte
stanna till prisutdelningen av någon anledning vill tävlingsledningen gärna att man meddelar
detta innan avfärd så att möjlighet kan ges att reservera ett pris.
Med dessa rader sätter vi punkt för årets första tävling och hälsar alla välkomna tillbaka till
kommande tävlingar.

Resultat
A-Klassen
1. Nina Frohm
2. Patrik Andreasson
3. Christos Roumeliotos
4. Anders Lindström
5. Robert Sandell
6. Martin Wallin
7. Anders Norman
8. Kirsi Dogan
9. Katarina Pernling
10. Andreas Karlsson
Längst Drive 8:
Närmast Hål 15:

34 (19)
34 (18)
33 (18)
33 (17)
33 (16)
32 (18)
32 (17)
31 (17)
31 (16)
31 (13)

Dan Hollström (herr), Katarina Pernling (dam)
Martin Wallin

B-Klassen
1. Agneta Hägglund
2. Joakim Engleson
3. Gerd André
4. Stefan Hedman
5. Nils-Eric Kindh
6. Kjell Eriksson
7. Börje Kviberg
8. Bo André
9. Inger Ekholm
10. Anders Sjölin

Längst Drive 8:
Närmast hål 15:

40
35 (21)
35 (20)
35 (18)
33
32 (19 sista nio, 13 sista 6!)
32 (19 sista nio, 11 sista 6!)
32 (18)
32 (16)
31 (19)

Andreas Broman (herr), Gerd André och Agneta Hägglund (dam)
Roger Carlsson

