
Resultat från Försommarslaget 2008 
 

 

Traditionsenligt avgjordes Försommarslaget på Sofielund i slutet av maj. Vädret var som 

alltid fantastiskt bra och för första gången i klubbens historia noterades en hole-in-one under 

en klubbtävling på stora banan. Det tog nio år för detta att inträffa och för precisionen stod 

Joakim Engleson som med en högt slagen wedge på hål 15 fick se bollen rulla i och därmed 

kunna notera en snygg 1:a i protokollet. Till historien hör att vi denna dag hade ”närmast-hål” 

tävling på 15:e och det var livligt omdiskuterat om man kunde vara närmast hål när bollen 

faktiskt hamnade i koppen. Hur som helst – Joakim fick det priset samt ett hederspris för sitt 

unika slag, GRATTIS! 

 

A-klassen togs hem av Anders Sjölin på 37 poäng. Anders är en av våra trognaste 

tävlingsdeltagare och detta var första gången det blev seger – ett stort grattis! Tvåa var Gerd 

André på samma resultat men med sämre sista nio. Trea var Magnus Gabrielsson på 36 poäng 

(och en bruttoscore på 71 slag vilket var dagens bästa bruttoresultat). 

 

B-klassen vanns av Tommi Torppa på 40 poäng före Mikael Gavelfält på 36 poäng. Trea var 

Bo Halbert på 35 poäng.  

 

Längst drive på 18:e hålet hade Jonas Lindman i A-klassen och Johan Tärnlund respektive 

Agneta Hägglund i B-klassen. Närmast hål på 15:e var Joakim Engleson i A-klassen och Bo 

Halbert i B-klassen. 

 

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 särskild 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. Anders Sjölin  37  

2. Gerd André  37  

3. Magnus Gabrielsson  36  

4. Rikard Johansson  36  

5. Joakim Engleson  35  

6. Göran Nordlander  32  

7. Leif Ohlsson  32  

8. Gunnar Älander  32  

9. David Hollström  32  

10. Lena Mandelström  30  

 



Längst Drive 18: Jonas Lindman (herr), Ingen på fairway (dam) 

Närmast Hål 15: Joakim Engleson HIO! 

 

 

B-Klassen 

 

1. Tommi Torppa 40  

2. Mikael Gavelfält 37  

3. Bo Halbert 35  

4. Patrik Wik 34  

5. Kent Rådh 33  

6. Agneta Hägglund 33  

7. Kennet Linde 32  

8. Bengt Sandström 32  

9. Sirkku Kovanen 31  

10. Olle Nilsson 30  

 

 

Längst Drive 18: Johan Tärnlund (herr), Agneta Hägglund (dam) 

Närmast hål 15: Bo Halbert 


