
M-ligan omgång 24 den 24/9-22 (Final)

  1. Sten Nyberg  67 400:-
  2. Stefan Melin  70 300:-
  3. Andreas Fahlén  75 150:-
  4. Thomas Bengtsson 75 100:-
  5. Anders Bengtsson 77 50:-
  6. Jan-Olof Svensson  77 -
  7. Micael Arnström  77 -
  8. Curt Jonsson  78 -
  9. Sune Gustavsson  78 -
10. Markku Rantanen  79 -
11. Kurt-Inge Erlandsson 79 -
12. Morgan Magnusson 79 -
13. Roger Kindberg  80 -
14. Krister Mattsson  80 -
15. Lars Peyronson  81 -
16. Sven-Olof Björk  81 -
17. Manfred Schmid  81 -
18. Susanne Forsell  84 -
19. Robert Green  85 -
20. Jonas Aronsson  89 -

Slutspelat för 2022! En säsong i är plötsligt slut och 
man undrar ju vad den tog vägen. Borta! Lördagens 
finalspel på Kinds hala och vattenberikade golfbana 
genomfördes i alldeles utmärkt golfväder. Det mesta 
var till belåtenhet - före, under och efter golfrundan. 
Jag tänker på frukost, banans skick, maten och sam-
varon efteråt. Vissa ville kanske ha lite bättre score 
men Kinds GK är inte helt lätt. Särskilt när man spelar 
den så sällan...

Sten Nyberg hade dock inga problem att bemästra 
svårigheterna på fairway och greener. 67 netto talar 
sitt tydliga språk. Även comebackande Stefan Melin 
spelade riktigt bra med sina 70 netto. Dessa båda 
herrar var särklassiga. Hela prislistan ser du här intill.

Som sagt, slut för i år. Det har på det hela taget 
varit en rätt svajig säsong med glest deltagarantal, 
särskilt på sensommaren. Ofta inte mer än sju-åtta 
gubbar som infunnit sig. Lite tråkigt och vi behöver 
nog ta ett omtag när det gäller ligan inför nästa år. 
Vi berörde ochså detta under samvaron efteråt och 
lite olika synpunkter framfördes. Kanske ska vi flytta 
speldag för att locka fler deltagare. Att spela på sön-
dagseftermiddagarna är ett intressant alternativ som 
behöver dryftas ytterligare. Låt oss göra detta under 
hösten. Tills dess - tack för mig och har det gött i 
höstmörkret!  Mvh Janne!

(Nu återstår bara det dryga arbetet med att kassera in och 
fördela ut alla insatser. Jag ber er att titta i den samman-
lagde resultatlistan. Där ser ni om ni har har pengar att 
betala ut eller pengar att få in. Minustecken framför belop-
pet = swisha till  076-800 71 71)


