“Ulf Haak krossade banan” på
sin bästa runda
“Ulf Haak krossade banan”, sa tävlingsledaren Hans Thors på
frågan vem som vann poängbogeyn för 55+gänget tisdag 14
september.
Minsann, sektionsordföranden sköt 44 poäng efter 75 slag
brutto!
– Vilken j-a runda, konstaterade vinnaren själv.
38 deltagare, varav fem kvinnor, kom till start i strålande
höstväder när det åter var normal vardag på banan efter den
intensiva golfveckan med tävlingar sju dagar i följd.
Då nöttes banan av hundratals spelare varje dag och
banpersonalen jobbade intensivt söndag och måndag med att
trimma banan igen, reparera här och där och fixa nya
hålplaceringar.
Uppenbarligen gav det resultat för när 55-plussarna åter
började tävla bjöds på mycket bra spel.
För att ta sig in på tio i topp krävdes 35 poäng, för
prisplats 38 poäng.
Topptrion klarade 40 poängsgränsen och bäst sköt alltså Ulf
“Rory” Haak, som fick ihop 44 poäng.
Han och trean Mats Friberg sköt 23 poäng under de inledande
nio hålen men medan Friberg tappade mot slutet då han skrapade
två poäng de tre avslutande hålen fixade “Rory” sex poäng på
de hålen.
Mellan dem sköt sig Torsten Johansson fram till en andraplats.
Åter till Ulf “Rory” Haak.
Inte nog med att han sköt 75 slag brutto.
Hans runda innehåll fem birdies!
Vilket torde vara rekord bland i de här tävlingssammanhangen.
Vinnaren var förstås lyrisk efteråt:
– Vilken j-a runda. Min i särklass bästa på denna bana so far,

visserligen från röd tee, men ändå, säger han och berättar
vidare om sina birdies:
– Fyra av birdieputtarna var över tio meter. Ändå så kunde det
varit ännu lite mer. Långt ifrån perfekt spel, men puttarna,
ja dom rullade i.
I samband med prisutdelningen fick även Kerstin Hed ta emot
pris för att blivit “Månadens stjärna” i augusti.
Dagens Göran Zachrisson: “Med en sådan sving kan man inte slå
ett sånt slag som han just gjorde.”
Resultat poängbogey 14 september: 1) Ulf Haak, 44 poäng, 2)
Torsten Johansson, 41, 3) Mats Friberg, 40, 4) Åke Mårs, 39,
5) Jan Johansson, 39, 6) Hans Johansson, 38, 7) Elisabeth
Piehl, 37, 8) Stefan Green, 36, 9) Rune Back, 36, 10) Christer
Hedlund, 35.
På bilden ses glada pristagare. Fr v Torsten Johansson, Ulf
Haak, Mats Friberg, Kerstin Hed, Hans Johansson, Åke Mårs och
Jan Johansson.

