
H75 
Hej alla, 
H75 har rullat två lag. Ett i div 1 och ett i div 2. Skälet är att vi är flera som vill spela 
så mycket som möjligt och tiden är knapp... 
I syfte att klargöra vem som skall spela i respektive lag, har vi haft uttagningsspel 
innan matcherna, och baserat på resultaten har sedan lagen anmälts. Ibland har det 
inte funnits tid till uttagningsspel utan resultaten från Veteranspelet har fått vara 
vägledande. Det har medfört att vi haft en varierad laguppställning. 
 
H75 mönstrar följande spelare: Kjell Boman, Per-Arne Hellström, Stig Bergström, 
Tommie Lindgren, Curt Jonasson, Åke Björk, Ingemar Lundell, Göran Hallsten och 
lagledare för båda lagen, Rolf Drysén. 
Dessvärre drabbades Ingemar tidigt av en skada vilket gjorde att han inte kunde 
delta i något spel under vårens omgångar, vilket medförde att vi helt saknade 
reserver. Trots att jag mycket tidigt annonserat speldagarna så valde en del spelare i 
H75 att inte hörsamma detta utan bokade in sig på annat vilket ledde till att den sista 
våromgången tvingades genomföras med reducerat manskap i båda lagen. (Jag 
hade kallat in två H80-spelare, men av olika anledningar dök de inte upp på 
speldagen). 
 
Lag 2 har spelat mot Bro Bålsta och Sollentuna, och slutade sist i sin serie som 
endast omfattade tre omgångar. Lag 1 har haft Saltsjöbaden, Wermdö och Fågelbro 
som sina opponenter, och klarat sig hyggligt. Åt Saltsjöbaden finns inget att göra, 
men inför den sista omgången som spelas den 1/9 ligger lag 1 på andra plats, och 
det finns goda möjligheter att försvara den platsen. 
 
Seriespelet är en rolig tillställning, väl värd att fortsätta anmäla lag till, och de/ni som 
inte deltagit rekommenderar jag att snarast ragga ihop ett eller flera lag och anmäla. 
Kul att komma till nya platser och nya banor och lära känna nya spelare! 
/Rolf 
 
H70 Lag1 
  
Här kommer en liten rapport från H 70 lag 1 
Deltagare har varit Björn Österlund Kenneth Karlsson Stefan Nygren Lars Svedman 
Bernt Söderlund och undertecknad  Bertil Gyllander 
Vi leder våran grupp och har två matcher kvar att spela på Wermdö och Botkyrka 
Nästa match går nu på torsdag 18/8 och sista på Botkyrka den 29/8 
Min förhoppning är att vi vinner våran grupp 
  
MVH Bertil 
 
Öppen klass herrar 
  
Vi i Öppen Klass herrar spelar vi Div 1 Röd 
  
Vi ligger nu 2a i gruppen efter Tyresö och efter oss har vi Ingarö. 
Vi som har spelat är: Michael Ytterdal, Marcus Berntson, Niclas Larsson, Max 
Lundsten, Robin Olsson & Joakim Olsson 
 
Vi hoppas på vinst i sista matchen på Ingarö 30/8. 
   
Christopher 
 
H60 Lag 1 



Vi har mönstrat följande personer. Stefan Granath, Conny Fläring, Ulf Larsson, 
Anders Billby och jag själv Royne. Vi möter följande klubbar. Fågelbro, Lidingö, 
Haningestrand. Inför sista omgången ligger vi 2a på matchskillnad , delar poäng 
(9) med Lidingö med Fågelbro i topp(15). Blir kvar i div 1 som var målet. 
 
Mvh Royne  
 
Damer 50 
Hej Marie Ebbestrand här  
D 50 spelar i division 2 blå. Vi spelar mot Fågelbro gk, Ingarö gk och Nacka lag 2. 
Just nu leder vi serien, men en svår match borta   mot 
Fågelbro  väntar.  
Vi har vinnarskallar i laget så vi gör alltid vårt bästa. 
De som spelar är Ann Björkander, Berit Eriksen, Carina Johansson, Maria 
Petre,  Karin VikbergEkström, Johanna Hultman, Tarja Pesonen och Bitten 
Bengtsson har hoppat in.  
 
Marie 
 
Damer 70 
Lagkapten Monica Nilsson 
 
Vårt lag har representerats av: Anita Bengtsson, Pia Vile’n, Ann-Kristin Dahlström, 
Bitten Bengtsson, Monica Nilsson, Monica Åstradsson samt Marie Sandenius. Våra 
motståndare har varit Wermdö GK, Haninge GK samt Haningestrand GK och vi har 
hittills spelat fyra matcher. Wermdö är som vanligt outstanding så vi andra får kriga 
om resterande tre platser där Nynäs för närvarande kämpar, endast ett poäng efter. 
Två matcher kvar som kan förbättra läget./Monica ”coach” 
 
H60:2 

Lagledare Bebben 
Spelare som deltagit är Benny Larsson, Ulf Lindsten, Fredrik Juninger, Erik Marhaug, 
Kjell Zetterström, Conny Fläring och Bebben. 
Motståndare är Björkhagen, Haninge och Haningestrand 
Vi ligger efter omgång 3 ligger vi sist men "bara" 4 poäng bakom 3'an, vi satsar på ett 
vinnande team inför sista fighten och avser lämna Lagledaren vid sidan om  
Huvudmålsättning är att ha superroligt och "bonda" med våra motspelare och där har 
vi skrapat ihop full pott! 
 
mvh Bebben 
 
H70:2 
Vi har haft Rolf Lindqvist, Leif Öhman, Thoma Lundqvist, Tapio Lousa samt mig i 
kamperna mot Haninge 2, Haningestrand samt Tyresö. Mot Haninge och 
Haningestrand har vi kommit till korta men kämpar om tredje platsen mot Tyresö. 
En match kvar och må bästa lag slippa sista platsen. 
Bosse 


