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ALLSVENSKAN STARTLISTA SCRAMBLE 

20221116 

Hej vänner, 

Har till min fasa upptäckt att total summeringen för scramble blivit 
korrumperad,så efter manuell check har jag: 

• Orvar 50p på 6 rundor kan ta bort en 6:a 

• Marita 42p på 5 rundor (åker den 22/11 ...och har bara en 
omgång kvar) 

• Bertil 42p på 6 rundor kan ta bort en 4:a (åker den 22/11...och 
har bara en omgång kvar) 

• Janos 40p på 5 rundor( behöver ett resultat) 

• Svante 38p på 6 rundor kan ta bort en 4:a 

• Eva 36p på 6 rundor kan ta bort en 2:a 

• Anders F 32p på 4 rundor (behöver 2 resultat 

• Christer K 30p på 5 rundor (behöver ett resultat) 

• Roy 26p på 4 rundor (behöver två eresultat) 

• Karin 22p på 4 rundor (behöver två resultat) 

• Inger 22p på 4 rundor (behöver två resultat) 

• Birgitta 16p på 4 rundor (behöver två resultat) 

Har bestämt att vi räknar 6 rundor för hösten,vilket betyder att alla på 
listan ovan kan kämpa om vandringspriserna och prisbordet (som 
kluckar!) 

Vi spelar 16/11 och 23/11 och efter golfen den 23:dje har vi 
AVSLUTNINGSFEST hemma hos FRANSSONS, som generöst 
upplåter sitt hus (för sista gången). Det tackar vi i förhand för, 
SNYGGT!!! 

Nu bollarna för Onsdag: 

• Boll 1: Hans,Tomas E,Janos och spelar på 22 

• Boll 2: Stefan L, Peter M,Anders F,Peter S spelar på 17 
(!!!!!!!)skyll på kalkylprogrammet.. 

• Boll 3: Anders Ö,Karin,Marita,Eva spelar på 20 

• Boll 4: Bertil,Christer K,Susanne,Birgitta spelar på 20 

• Boll 5: Orvar,Roy,Sven-Olof,Svante spelar på 22 

Har inte hört om någon Denia lunch, så kanske det blir en spontan 
lunch på Onsdag...?? 
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NOG FÖR NU  JANOS 
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