
Tävlingsreferat för 2015 års tävlingar  
 
2015-04-29 
Äntligen har vi en onsdag värd namnet, en riktig onsdagsgolfonsdag, den 
första i en lång rad  
onsdagar med spännande, härliga utmaningar på banan 
Denna dag börjar vi med en liten prolog i form av en 4-mannascramble. 
Genomförd i småkallt, blåsigt och nyckfullt aprilväder. Icke förty får vi se en 
hel del goda resultat, ja vinnarscoren är ju helt enkelt lysande. Så bra spelat i 
segrarlaget, 54,8 netto! Därmed har vi 4 glada herrar i toppen av poängligan. 
Men alla startande kan ju vara litet glada i dag, nytt för året är nämligen att 
alla startande får poäng i ligan. 
Nästa onsdag (6/5) spelar vi individuell poängbogey så nu laddar vi om 
för den utmaningen. 
 
2015-05-06 
Så har vi spelat årets första individuella onsdagstävling, lyckligt inpassad 
samtidigt som den första sommardagen smög in över banan. Vi slog ut under 
fuktiga regntunga skyar, men i halvtid sken solen på oss från en molnfri 
himmel. 
Så skön golfen kan vara ibland! 
Den allra skönaste dagen tror vi att långtslående Man Kei Ho upplevde, 38 
poäng efter en stabil rond, toppad med birdie på 13:e. Väl spelat! Även 
Bobbies 36:a efter en skakig inledning är värd ett omnämnande. 
Nästa onsdag (13/5) väntar slaggolf, vi laddar om för en ny spännande runda 
då. 
 
2015-05-13 
Den här onsdagen bjöd på riktigt bistra förhållanden med starka vindar (hur 
kan det vara så mycket motvind på nästan alla hålen..?) och ett elakt 
småregnande som små nålstick i ansiktet mest hela tiden. Vem kan trivas 
med golfen i ett sådant väder? Jo, men det kan ju Stickan Nyberg, som 
presterar på topp i dessa förhållanden! Vi är impade! 
I övrigt erbjuder resultatlistan tämligen slätstrukna resultat, vilket är lättare 
att förstå. 
Kommande onsdag (20/5) har vi en ny poängbogey och veckan därefter 
(27/5) väntar den första av våra lagtävlingar bästboll med anmälda lag. Det 
är med andra ord dags att söka lagkamrat redan nu. Att tänka på som en 



extra krydda är då att vi i dessa lagtävlingar bara kan ha samma spelkamrat 
en gång under säsongen. Så här är det utrymme för strategiskt tänkande. 
 
2015-05-20 
Visst manfall pga att en stark (ja, till antalet i alla fall) Grödingetrupp deltar i 
pågående "Golfa Gotland runt" minskar startfältet något denna onsdag. Bäst i 
dag lyckas Stig Rillbert, som med sin 34-poängare kniper förstaplatsen vilket 
belönas med 14 poäng och ger Stig ett rejält lyft i ligan. 
Glöm nu inte bort att fixa en spelkompis till nästa veckas lagtävling 
(bästboll). 
Det kommer att bli en spännande tillställning. 
Nu annonserar vi också vårens upplaga av Gripen cup. Detta matchspel mot 
Botkyrka GK kommer att äga rum 4/6 på GGC. 
Laget, som består av 10 herrar och 2 damer (alla 60+), nomineras efter 
tävlingen 27/5. 
Vi får hålla oss redo att denna dag göra en insats för GGC! 
 
2015-05-27 
Den här dagen har vi roat oss med lagspel i form av bästboll. Och allra mest 
bästboll spelade paret Kontants (Harald och Patsiri), som lyckades samla i 
hop inte mindre än 45 sköna poäng. Outstanding i dagens konkurrens.  I 
övrigt blev det en jämn historia, där endast 4 poäng skiljer mellan 2:a lag 
(Ulf Eriksson och Olle Engström, 41 poäng) och 12:e lag. 
Totalt 16 startande lag innebär att Harald och Patsiri kan räkna hem 14 friska 
poäng till ligan. 
Nu samlar vi krafterna för vårens matchspel mot Botkyrka GK 4/6. 
Lagkaptenen Hasse Ek kan ringa just dig när som helst (om du ligger bra till i 
ligan) och be om din insats. 
 
2015-06-03 
En blåsig och något regntung bana hade vi att försöka hantera i dag. 
Kan det då vara en slump att dagens topp tre består av nyligen i "Golfa 
Gotland runt" bortblåsta gubbar? Övning ger färdighet heter det ju och 
kanske gäller det även golfspelare i blåsväder. Tommy Sevedsson tar alltså 
hem spelet i dag med en 68-runda, det enda av resultatet under par i dag. 
Nästa vecka har vi en annorlunda utmaning framför oss, då spelar alla från 
röd tee, damer såväl som herrar, vem klarar den prövningen allra bäst? 
 



2015-06-10 
En annorlunda bana fick alla herrar pröva i dag, då vi alla, damer såväl som 
herrar, spelar från röd tee. 
En spännande och intressant utmaning, som sätter oss på nya prov hål för 
hål. Några riktigt bra resultat får vi se, t.ex. lyckas Mats Valleryd få in hela 40 
poäng, Stig Nyberg och Hasse Ek 39 samt Kennet Overgaard 38. Dessa 
herrar spelar bättre än sitt handicap och inte mindre än 16 spelare når 33 
poäng eller bättre. Är det kanske så att sommarformen börjar infinna sig nu? 
Vi kan ju alltid hoppas att så är fallet. 
 
2015-06-17 
Äntligen får vi uppleva den perfekta golfdagen med ett behagligt 
sommarväder och nära nog vindstilla. 
Finns alltså ingenting som hindrar oss att prestera på topp … utom möjligen 
egen oförmåga. 
Riktigt bra spelar i dag Anette Larsson, som med sin 66-runda rejält sätter 
sina manliga konkurrenter på plats. 
Även Man Kei Ho spelar (ännu en gång) bättre än sitt handicap och landar på 
68. Men en stor del av startfältet 
presterar på god nivå, 13 spelare gör 74 eller bättre, vilket får betraktas som 
helt ok. 
Då har vi redan klarat av de 8 första rundorna (våromgången) av årets 
onsdagsgolf. 
Nästa onsdag vilar vi från onsdagsgolf, men spelar ju i stället maratongolfen, 
årets roligaste tävling på Grödinge. 
Den får inte missas! 
Men redan onsdagen därefter, 1/7, laddar vi om för det första spelet i 
sommaromgången (slaggolf) för att 
sedan fortsätta hela sommaren, varje onsdag. 
Finns ju ingen anledning för en onsdagsgolfare att avstå tävling när det 
nu äntligen blir sommar. 
 
2015-07-01 
Nu fick vi äntligen känna på riktig sommarvärme och spel på en torr och fin 
sommarbana. Ja, kanske blev det litet väl varmt för några, som tappade 
flåset rejält på de sista hålen. Kennet Overgaard stod bäst pall för värmen 
och tog hem spelet med en 69-runda, den enda under handicap. Märkligt 
nog, så goda förutsättningar som vi hade denna dag. 



Kennet får 18 poäng till "Order of merit" som belöning för sin prestation. 
Man Kei Ho knep andraplatsen med 70 slag och tar därmed över täten i 
"Order of Merit", då den placeringen belönas med 13 poäng i en tävling med 
35 startande. 
Nu rullar sommaren vidare med onsdagsgolf varje onsdag, nästa vecka har vi 
en vanlig poängbogey att se fram emot. 
Här finns ingen anledning att gå in i någon sommardvala inte, vi spelar 
vidare, varje onsdag, hela sommaren! 
 
2015-07-08 
Ett rejält bakslag fick vi kännas vid i dag, regn i stort sett genom hela 
tävlingen. En mycket blöt tillställning blev det alltså. 
I så bistra förhållanden kan väl ingen prestera någon vidare golf...? Joho då, 
några kunde allt! 
Allra bäst på banan trivdes åter Anette Larsson. 38 poäng i detta busväder, 
det är starkt! Tommy Lindströms 37:a går inte heller av för hackor. Bra 
spelat av er båda! I övrigt var vi många som surnade till litet under dagens 
runda, så resultaten i övrigt får avläsas på annan plats (se "Order of merit"). 
Vi laddar som vanligt om med nästa onsdag i sikte, då slaggolf väntar. 
Och kommande onsdag (22/7) väntar en ny lagtävling i form av en 
tvåmanna-scramble. Fixa en lagkompis (någon annan än den du spelade 
bästboll med 27/5) och anmäl på golf.se. 
 
2015-07-15 
En strålande sommardag får vi njuta av denna dag och följdriktigt kan vi 
notera många goda resultat. 
Inte mindre än 6 av 32 startande presterar 70 eller bättre. Ja, vi har 3 69-
rundor att bokföra. Harald, Sören L och Annika står för den bedriften. Överst 
i resultatlistan placerar sig Harald i kraft av en starkare spurt än den med 
samma handicap spelande Sören. 16 poäng får därmed Harald till sin samling 
i "Order of merit" medan Sören inkasserar 12 pinnar och den i onsdagsligan 
debuterande Annika får nöja sig med 10 poäng, en nog så god inledning på 
karriären i onsdagsligan. 
 
2015-07-22 
I dag har det spelats lagtävling i form av en 2-mannascramble med hela 22 
anmälda lag. Dagen bjöd på ett utmärkt golfväder, inte varmt, inte kallt, 



inget regn, möjligen litet blåsigt om vi skall vara riktigt kitsliga, men det 
behöver vi ju inte vara. 
Lagspel var det ju och riktigt bra lagspel med en väl genomförd taktik visade 
Hasse Ek och Peter ter Laag upp. Nettoresultatet 63 räcker till en knapp 
seger och belönas med 20 poäng vardera till "order of merit". 
Ett slag efter kommer Inga Wästeby och Lennart Wiklander, som får 14 
poäng vardera för andraplatsen. 
En HIO kunde under dagen skådas på hål 3. Det var Tommy Lindström, som 
stod för den avundsvärda bedriften. 
Grattis till den Tommy! 
 
2015-07-29 
Ny onsdag och nya prövningar väntar den trogne onsdagsgolfaren. I dag har 
vi att bemästra ett elakt regn och några elaka flaggplaceringar dessutom. För 
att klara sådana prövningar tarvas riktigt vassa spelare. Och vi hade ju några 
sådana med oss i dag. Lennart Wiklander och Dragan Prokopovic spelar båda 
in 36 poäng. Det var riktigt bra gjort! 17 poäng till Lennart och 13 till Dragan 
blir dagens belöning, då dagens tävling lockade 34 startande, regnet till trots. 
Den, som presterat över 30 poäng i dag, har gjort en god insats och blir 
därför rättvist belönad i poängligan. 
Vi andra får hoppas på bättre tur nästa onsdag, då en omgång slaggolf 
väntar. 
 
2015-08-05 
Kunde vi få uppleva en onsdag helt utan regn och rusk kanske? Icke då, 
några rejäla regnskurar inleder dagen och dränker sånär ett antal 
onsdagsgolfare. Ackompanjerat av ett visserligen avlägset men ändå hotfullt 
mullrande. 
Dock bryter solen så småningom igenom och gör andra halvan riktigt 
angenäm att uppleva. 
Men resultatet då? Jo, dagens tävling (slaggolf) tas hem av den omöjlige 
Lennart Wiklander, som efter en imponerande stabil runda landar på 69 slag 
netto. Den segern ger Lennart 16 nya poäng till Order of merit (31 
startande). Även Kaj Fogelberg spelar stabilt och landar på 70 slag netto, 
vilket ger 12 friska poäng till ligan. 
Kommande onsdag (12/8) får vi klara oss utan onsdagsgolfen eftersom vi alla 
under den veckan har fullt fokus på de olika deltävlingarna i den då pågående 
KM-veckan. Men 19/8 påbörjar vi höstomgången, då med en poängbogey. 



26/8 följer sedan en ny lagtävling (greensome) med anmälda lag. Se till att 
du bokar upp en ny spelkompis, dvs någon annan än du tidigare under 
säsongen spelat lagtävling med. 
 
2015-08-19 
Åh, en så'n härlig dag vi fick uppleva denna poängbogeyonsdag, vilka 
förutsättningar för att prestera en riktigt bra runda! 
Vi får nästan tycka synd om de som inte passade på att njuta av denna 
strålande sensommardag på golfbanan. 
Riktigt bra resultat fick vi följaktligen se med Sören Lindquist i topp med 40 
poäng efter en mycket väl genomförd runda. 
Dagens seger ger Sören 17 nya poäng till "Order of merit" och ett rejält lyft i 
ligan. 
Även Mats Valleryd och Lars Kristoffersson förtjänar beröm för sina 39 poäng. 
Utöver detta spelade även Andrew Noble till sig en sänkning efter en 37:a. Så 
det blev en riktigt bra dag för dessa 4 herrar. Och vi andra då? Jodå, vi kan 
ju bättre och det tänker vi visa nästa gång, 26/8, då vi har ny lagtävling i 
form av greensome.  
Greensome är en riktigt skojig form av lagtävling med sin blandning av 
scramble och foresome. Missa inte den, hitta en kompis och anmäl laget på 
golf.se! 
 
2015-08-26 
I dag har vi roat oss med en lagtävling i tävlingsformen greensome, den 
kanske allra roligaste formen av lagtävling. 
Hela 22 lag hade lockats till banan för att få uppleva detta roliga. 
Den imponerande poängskörden av 44 insamlade poäng uppnåddes av paret 
Bengt Isfelt och Randolph Öqvist. 
Den prestationen belönas med 20 poäng vardera till Order of merit, vilket ger 
båda ett rejält lyft i ligan. 
Även Man Kei Ho och Andrew Noble samlar in rejält med poäng, 42 stycken 
och kniper därmed andraplatsen. 
Nu återstår 2 deltävlingar innan GGC-laget till höstupplagan av Gripen cup 
nomineras, så nu gäller det att avancera i ligan för den som vill ta en plats i 
laget. Se mer om detta på separat infosida. 
Närmast väntar nu en individuell slaggolf 2/9, därefter poängbogey från röd 
tee 9/9. 
 



2015-09-02 
Då får vi den första känningen av hösten med återgång till den vädertyp vi 
trogna onsdagsgolfare bara är alltför bekanta med, dvs blött och blåsigt. 
Säga vad man vill, men vi har i alla fall fått träna oss ordentligt i de 
vedermödor (vädermödor), som är förknippade med spel i regnigt och busigt 
väder. Det är ju en kunskap, som kan komma väl till pass i framtiden. 
Därmed sagt att vi har svårspelade förhållanden att hantera i dag. Ja, alla 
utom Randolph förstås, han låtsas som ingenting och presterar en 69-runda, 
vädret till trots. Det är starkt gjort! Vädret skrämmer ju tyvärr bort ett antal 
presumtiva deltagare, så Randolphs prestation belönas inte med mer än 14 
poäng i Order of merit, vilket är vad en seger med 28 startande ger. 
Kommande onsdag spelar alla poängbogey från röd tee. Det är den sista 
kvalificeringen till laguttagningen för Gripen cup, som spelas 17/9 på 
Botkyrka GK. 
 
2015-09-09 
En bättre golfdag än så här kan vi ju inte önska oss, kanske får vi nu litet 
kompensation för alla prövningar vi fått utstå under säsongen. Lagom varmt, 
lagom soligt och nära nog vindstilla, inte mycket i övrigt att önska av de yttre 
förutsättningarna. 
Dessutom spel från röd tee för alla, inte bara damer. Därmed sagt att vi har 
många riktigt bra resultat att protokollföra i dag. 
Robert Björklund och Zakari Peltonen klämmer båda i med 40 poäng och inte 
mindre än 9 tävlande spelar till sig en handicapsänkning i dag. Det krävs 35 
poäng för att landa på topp 14 och kunna erövra bonuspoäng till Order of 
merit. 
Ja, det blev en riktigt bra golfdag av den här onsdagen. 
Nästa vecka väntar en slaggolf från gul tee på onsdag och Gripen cup vs 
Botkyrka GK torsdag. 
 
2015-09-16 
Så fick vi uppleva en fin golfdag till, var det kanske den sista kortärmsdagen 
den här golfsäsongen? 
En fin dag på en fin bana, som klarat nattregnet bra, fick vi i alla fall njuta 
av. Dock får vi inte se något riktigt toppresultat i dag, goda yttre 
förutsättningar till trots. Inget resultat under par presterades i dagens 
slaggolf. På par spelar dock Björn Aggemyr, som med sina 70 nettoslag tar 
hem spelet i sin onsdagsgolfsdebut. Den prestationen belönas med 20 poäng 



till Order of merit. Lennart Wiklander spelar också sin vana trogen mycket 
stabilt och lägger med en 71-runda beslag på andraplatsen, som ger 15 
poäng till Order of merit. 
Nu väntar närmast en lottad 4-mannascramble (23/9) och sedan två 
avslutande omgångar rafflande slutspel med dubbel poängskörd. Det här blir 
en riktigt spännande avslutning på säsongen! 
 
2015-09-23 
Nu börjar det höstas ordentligt med lätt duggregn under första halvan, men 
sedan allt trivsammare förutsättningar. 
Och trivsamt det är det ju att spela lagspel, alldeles särskilt när det handlar 
om en 4-scramble som i dag. 
Som vanligt är i den här spelformen tycker ju alla lag att man presterat på 
topp, eftersom nettoresultatet ofta landar under banans par. Så och denna 
dag då alla 10 lag går in ordentligt under par. Men så visar det sig ju att det 
ingalunda räcker för att nå en god placering, nej för seger krävdes i dag ett 
nettoresultat på 56,6, dvs 13,4 under par, fullständigt lysande. 
Icke helt överraskande är det lag Andrew Noble, Stig Rillbert, Inga Wästeby & 
Martin Lee, som utmärker sig på detta vis. 
Även lag Rönnqvist, Valleryd, Sandèn & Adler når ett imponerande resultat 
med 58,3 netto. 
Nu återstår endast det nervpirrande slutspelet med en poängbogey 30/9 och 
en slaggolf 7/10. 
I båda dessa tävlingar fördubblas placeringspoängen gentemot tidigare, 
varför allt kommer att avgöras här. 
Många spelare har därför fortfarande chansen att erövra den åtråvärda titeln 
"Årets onsdagsgolfare". 
 
2015-09-30 
Precis så här skall ju en golfdag mot slutet av säsongen vara, ett fantastiskt 
sensommarväder över en bana i ett underbart fint skick. Inte underligt då att 
vi får se så många riktigt, riktigt fina resultat. I denna, den första av två 
slutspelstävlingar, märks det onekligen att det nu hettar till ordentligt i ligan. 
Inte mindre än 6 resultat under handicap presteras, allra vassast spelar 
Harald Kontants med sina 43 poäng, med Man Kei Ho och Kaj Fogelberg tätt 
följande på 41 poäng. Som om inte detta vore nog slår även Bert Sandén 
till med 40 poäng. Och 2 38:or dessutom! Vilken dag detta var! 



Nu återstår endast den sista tävlingen, vi avslutar med en slaggolf 7/10, även 
då i slutspelsform, dvs vi startar i omvänd ordning mot läget i Order of merit, 
ledarboll sist. Hela säsongen avrundas sedan med gemensam lunch och 
prisutdelning. 
Ännu inför den sista deltävlingen är det många som kan avgå med 
slutsegern, ja teoretiskt kan vem som helst av de 8 bäst placerade i ligan 
avgå med slutsegern. Även placeringarna bakom är värda att kämpa för, då 
de 26 bäst placerade i den slutliga Order of merit hamnar på "prispallen". Det 
finns alltså all anledning att ställa upp i säsongens sista, andlöst spännande 
onsdagsgolf! Vem skall ta hem spelet i år? 
 
2015-10-07 
Hur nu detta gick till är en gåta. Redan är hela årets onsdagssäsong historia. 
Denna dagen avrundat i riktigt bitigt höstväder med isiga vindar och frusna 
fingrar. Icke förty har vi några spelare, som utmärker sig extra. Randolph 
Öqvist klämmer i med en 63-runda i dagens slaggolf! Onekligen en mycket 
bra prestation. Kaj Fogelbergs 66:a skäms inte heller för sig. Utöver dessa 
herrar spelar även Bosse Larsson, Peter ter Laag och Mikael Vikman under 
sitt handicap. Det var starkt spelat. 
När allt är sammanräknat och protokollfört står Man Kei Ho som mästare i 
årets onsdagsgolf. Stort grattis till Man Kei, som kämpade sig i genom den 
här dagen med en elak sträckning, utan att ge upp. Och det visade sig att 
dagens 8:e plats räcker för att hålla undan och avgå med slutsegern! 
Nu får vi vila på lagrarna alternativt slicka såren i väntan på att nästa 
onsdagssäsong skall dra i gång, men kanske hinner vi med en och annan 
runda ändå, innan vintern är över oss. Vi ses igen till våren! 
 


