
C-sektionens golfträff 2009
Helgen 5-6 september var det dags för C-sektionens årliga golfträff.
Banan som valts, i år,  var Hofors GK i Dalarna, naturskönt belägen vid sjön Storgösken.
Arrangörerna var på plats redan på torsdag kväll, för att se till att alla som kom blev väl 
omhändertagna. Fredagen bjöd på en hel del regn och blåst, inget idealväder för golfspel.
Arrangörerna kämpade sig ändå runt banan för att hitta lämpliga hål för deltävlingarna längsta drive 
och närmast hål. Framåt eftermiddagen började ekipagen med Caravanare rulla in. Som tur var blev 
vädret gradvis bättre och framåt fredag kväll var det ganska drägligt, ingen sommarvärme dock. På 
kvällen tändes grillarna för att alla skulle få samlas för samkväm med enklare förtäring (varm korv 
med bröd) och dryck. I samband med detta lottades spelordningen för lördagens golftävling. Det var 
bestämt att tävlingsformen skulle vara slagspel över 18 hål. Totalt var det 17 golfspelare som skulle 
göra upp om en inteckning i vandringspriset.
Det bestämdes att det förutom längsta drive och närmast hål även skulle vara en lagtävling om 
vilken boll som hade bäst poäng, 4-bollarna fick räkna bort en spelares resultat.
Förutom golfspelarna var det även 3 caddies som skulle ta sig runt banan.
När lottningen väl var avklarad blev det många glada samtal om sommarens alla upplevelser.

Lördagen bjöd på mulet väder, men inget 
regn och svag vind. Klockan 10:00 när 
första bollen gav sig iväg var det riktigt bra 
golfväder (kanske lite svalt). 
Alla spelare kom iväg utan alltför stora 
problem. Ute på banan såg man på sina 
ställen att det kommit rejält med regn 
under några dagar, dock var både greener 
och bunkrar i riktigt bra skick

                    Per Jansson gör sig beredd att slå tävlingens första slag.

 
Efter avslutad runda var de 
flesta överens om att det var 
en riktigt trevlig och mycket 
utmanande bana. När alla 
scorekort lämnats in var det 
dags att kora dagens segrare. 

 
Ett förväntansfullt sällskap samlat inför prisutdelningen.



1:a platsen erövrades av Mats Frost.
2:a platsen tog Lennart Jonsson som även vann närmast hål för herrar.
3:e plats tog Ludvig Neass, med samma antal slag men sämre handicap.
4:e plats togs av Carola Aspenlind som dessutom lyckades med konststycket att vinna längsta drive 
      och närmast hål för damerna samt vara med i vinnande laget.
5:e platsen tog en av pionjärerna för C-sektionens golftävling, Per Jansson.

Herrarnas längsta drive vanns av Lars Petterson.

 En jublande  glad Mats Frost, som tidigare inte hade någon inteckning i vandringspriset.

Efter prisutdelningen var det dags för middag på golfrestaurangen. Det var dukat i en inglasad 
veranda, med vacker utsikt över sjön. Maten, som var vackert upplagd, smakade mycket bra. Alla 
var överens om att C-sektionen än en gång fått till en lyckad golfträff.

Arrangörerna vill rikta ett varmt tack till MälarCamp i Upplands Väsby och 
Kama Fritid som bidragit med mycket fina priser till tävlingen.

Vi vill även tacka Fyris Senap som såg till att ingen saknade senap till sina korvar vid 
fredagkvällens samkväm.

 


