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RRGOLF
Text/foto: Einar Fridén

Helgen 28-29 augusti arrangerades 
C-sektionens årliga golfträff. I år 
var det dags för en uppländsk bana, 
Älvkarleby GK, som ligger intill 
Dalälven.

Som vanligt var arrangörerna på 
plats redan på torsdagskvällen, för 
att i god tid kunna se till att det 
fanns uppställningsplats och elan-
slutning åt alla som anmält sig. Till 
skillnad från förra året var det strå-
lande sol och nästan vindstilla på 
fredagförmiddagen då arrangörerna 
bestämde de olika deltävlingarna 
längsta drive och närmast hål.

         Mats Frost                    Einar Friden
                          Per Jansson

Tillsammans med banans inten-
dent bestämdes antal spelare i varje 
boll och övriga praktiska detaljer för 
lördagen.

På eftermiddagen, när de första 
ekipagen rullade in, var det fortfa-
rande ett riktigt härligt väder. Det 
fina vädret höll i sig och kvällens 
samkväm med korvgrillning kunde 
hållas under bar himmel.

När alla började bli mätta och be-
låtna lottades spelordningen för lör-
dagens tävling. Precis som förra året 
var tävlingsformen slag-golf  över 
18 hål.

I år var det 16 spelare som skulle 
göra upp om en inteckning i vand-
ringspriset. De 4 första bollarna be-
stod av 3 spelare och den sista hade 
4 spelare. För att lagtävlingen skulle 
bli rättvis bestämdes att en spela-
res resultat i 4 bollen skulle räknas 
bort.

            Leif  Jansson              Kenneth Naess
                          Pernilla Jansson

Efter lottningen var det fria aktivi-
teter och många glada skratt hördes 
vid det långbord som arrangerats 
mellan ekipagen.

           Birgitta Jansson            Carola Aspenlind
                             Lars Eklundh

Klockan 08:30 på lördagsmorgo-
nen, när första bollen gick ut, var 
det lika fint väder som på fredagen.

C-sektionens golfträff 2010
Precis som vanligt blev det en hel 
del både bra och dåliga slag på ba-
nan, men alla höll humöret uppe. 
Trevligt sällskap och ett otroligt fint 
väder hjälpte absolut till att hålla de 
sura minerna borta.

                   Rolf  Nordin           Ludvig Naess
                                  Pia Naess

När sista bollen kommit in var 
det dags att räkna ut vem som haft 
minst antal slag och vilket lag som 
vann lagtävlingen. Innan det var 
dags att dela ut priserna avnjöts en 
god middag på klubbens inglasade 
restaurang med utsikt över hål 9 och 
Dalälven. När middagen var avslutad 
samlades alla nere vid ”campingen” 
för att få reda på vilka som lyckats 
bäst på banan den här dagen. 

        Ing-Britt Frost   Andreas Aspenlind
                  Elisabeth Fridén     Inge Andersson



Arrangörerna vill rikta ett varmt tack till följande sponsorer som bidragit
med mycket fina priser till tävlingen:

                                        i Upplands Väsby                         Skoklosters Husbilar & Husvagnar i Bålsta 

                                                                              i Uppsala
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RESULTAT

1:a platsen tog Elisabeth Fridén
som även vann närmast hål för damer
och var med i vinnande laget.

2:a platsen tog Kenneth Naess.
3:e plats tog Ing-Britt Frost

som även vann längsta drive för damer
och också var med i vinnande laget.

4:e plats togs av Inge Andersson
även han med i vinnande laget.

5:e platsen tog Leif  Jansson.

Närmast hål för herrar vanns av Lars Eklundh.
Herrarnas längsta drive vanns av Rolf  Nordin.
Bästa bruttoscore hade Andreas Aspenlind 
som också var med i vinnande laget.

(Det spelade ingen roll vilket resultat som togs bort, bollen med 4 spelare var klart överlägsen.)

Nästa års golfträff blir antingen sista helgen i augusti eller första helgen i september.♦

En glad och stolt Elisabeth Fridén, som tog sin första inteckning i vandringspriset


