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GRILLSNÖRET
LÖRDAG 17 JUNI

2017

Wow, rekord igen i antalet anmälda! Vad härligt det är att se 40
hugade golfare som bara väntar på att få gå ut på banan och
och klippa snöre så att det ryker.
Sol, sol, sol fick vi och varmt långt in på kvällen.
Det blev fullt på verandan så ett gäng fick sitta ute på grusgången.
Sven-Erik var grillmästare av rang och Anders friterade smarriga
pommes, lökringar och ostbollar i olika smaker. Heder åt dem.
Lotteri med vinster som aldrig tycktes ta slut. En mycket god och
trevlig afton blev det i goda vänners lag.
För att Grillsnöret ska bli en lyckad golfdag, gäller det att utnyttja
snöret med eftertanke. Och så ha en massa tur. Fast det är nog
som Fredrick säger. Ju mer du tränar, ju mer tur får du.
Det blir nog till att boka en lektion eller två i sommar…….
Inte ens snöret hjälpte.
Inget Grillsnöre utan en Puttertävling. Lars var tävlingsledare
och vi skulle slå lååååångt bort och försöka stanna inom tre
ringar av snöre. Och himlars vad svårt det var för de flesta.
På sidan 3 kan du se vilka som ’’’hade tur’’’ och vann.
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Och så var det återigen dags för den årliga Jarlabanke-snabben.
Spridda över banan hjälptes många åt att få en självlysande boll
runt Prästgårdens 9 hål på kortast möjliga tid.
I år blev tiden 11 min och 16 sek. Inte ett tidernas rekord (7.30)
men roligt var det och andfådda blev vi.
Kevin gissade på 11.15 min och vann vadslagningen. (justerat)

Här har vi vinnarna i Herr- och Damlaget.
Vi gratulerar dem alla så mycket!

1:a Bobby Edenberg

2:a Yngve Ebén

3:a Tobias Kihlberg

1:a Louise Palmquist

2:a Ulla Wåhlén

3:a Kicki Bejner
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PUTTERTÄVLING

1:a Ann-Marie Ulrich

6 poäng

2:a Bobby Edenberg

3:a Kajsa Bergman

4 poäng

3 poäng (hcp)
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TACK ALLA FÖR EN MYCKET TREVLIG DAG!

Samling

Många meter snöre har
Inger och Tove mätt upp

Puttertävling

