SSO SKOGBERGA SENIOR OPEN 2016
FINALEN tisdag 27 sep
Till finalen kom 14 deltagare och spelade i varmt och soligt
väder. Något som vi har vant oss vid den här sommaren.
Staffan Thorsell vann både finalen och sommarens spel.
Trots idogt slit har det inte gått att komma förbi honom.
Staffan har vunnit 2 gånger och kommit tvåa 6 gånger.
Så vi sjunger och hurrar tusen gånger för grabben som
fick ihop 34 poäng av 40 möjliga.
Staffan övertar vandringspriset ’Gubbstrutten’ från Mats Bodin.
Vi säger GRATTIS till de fyra i topp, men även till alla andra
som deltagit under sommaren. 22 gånger har vi spelat,
varav 5 gånger på annan bana.

Vandringspriset Gubbstrutten
Donerad av Leif Eek 2015

Deltagare

Poäng totalt

Deltagit

34

15

Staffan Thorsell

30

13

Anders Åkman

29

12

Mats Bodin

28

17

Åke Larsson

I år har vi fått ett nytt vandringspris. Det är Mats Bodin
som tyckte att även seniorernas flickor borde ha ett pris.
Med flitens lampa har han tillverkat en gullig golfbollsflicka.
Han har döpt henne till Käringen, med ett r
Vi tackar honom så hjärtligt!
I år vann EvaLi Lindgren priset.

Staffan Thorsell

Seniorkommittén tackar alla för i år!
På återseende i maj 2017.
Jarl Ringfeldt, EvaLi Lindgren och Rolf Lewentorp
Nytt vandringspris: Käringen
Tillverkad och given av Mats Bodin

Info för er som är över 59 och vill vara med oss 2017.
SSO Skogberga Senior Open
Spelas på tisdagar, kl 9.30. Samling 9.15 på parkeringen.
Ingen föranmälan till Skogberga.
Ca 22 deltävlingar på Skogberga och spel på annan bana.
Varje deltävling: 1:an=5 p. 2:an=4 p. 3:an=3p. 4:an= 2 p.
Övriga får 1 poäng var. De 8 bästa rundorna räknas. Max 40 p.
Den med lägre handicap vinner.
Vill du få Senior-utskick via mail?
Skriv då till evali.lindgren (at) telia.com.
Vi träffas även på Ullna Indoor på tisdag förmiddagar.
Start 15 nov. Bara för trevlighetens skull. Ingen anmälan.

EvaLi Lindgren och tävlingsledare Jarl Ringfeldt

