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ALLSVENSKAN RESULTAT VÅREN 2022 

Hej alla, 
Bra väder med 20C och torrare bana, men många fairways utan gräs på flera 
platser… där vi hamnar. 
Resultaten klart godkända med 8 spelare över 30p! 
Tjejligan satte grabbarna på plats 
och i särklass stog Annika D med 

36p och fick äntligen sin vinflaska  
Lena vann på hcp på 33p och fick 

ochså VIN!!  
Orvar & Christer på 33p (sorry guys) 
Karin & Janos 32p 
Leif & Helene 31p 
Anders 24p,Bengt & Eva 22p, Svante 16p 
Efter moget övervägande och som 
kapten har det överförda resultatet 
landat på våra 5 bästa rundorna 

Vilka vi tar med oss till hösten !  
Leif 177 p 
Janos 169 p 
Orvar 166 p 
Christer 165 p 
Roy 156 p 
Helene 151 p 
Karin 149 p 
Anette 145 p 
Inger 144 p 
Eva 143 p 
Anders 132 p 
Svante 123 p 
Marita 121 p (4 rundor) 
Lena 66 p (2 rundor) 
Annika 66 p (2 rundor) 
Sven-Olof 53 p (2 rundor) 
Bengt 50 p (2 rundor) 
 
Vidare delades lagpriserna ut för 
dammer och herrar: 
Marita 48p Vandringspris + VIN 
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Inger 48p (hcp) VIN  
Karin 32p Boll ( 4 rundor bara) 
 
Orvar 54p Vandringspris + VIN 
Tomas 50 p VIN 
Peter S 48 p Boll 
 
Vidare gick avslutningsfesten av stapeln efter golfen med gubbröra, 
spansk skinka, melon, ärtsoppa med 
alla tillbehör ( ja punch ochså!), 
Pannkakor med sylt, mandeltårta indränkt i ROM och glass …och 
Massor av DRICKA och kaffe & 
avec ( hoppas alla som körde hem 

klarade sig helskinnade ) 
STORT tack till värdparet Franssons 
& Inger för nedlagt jobb och allt var 

sååå gott… TACK  
Nu laddar vi om för sommargolfen 
9-11/8 på Hooks GK, hela 24 personer har anmält sig !! 
Ja och så TACK Leif för pepparn, 

tror den räcker länge  

HÄLSNINGAR JANOS 
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