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Årets vinnare 2020 
2020 var ett år då Coronapandemin satte stopp för all tävlingsverksamhet under det 
första halvåret så tävlingsåret startade med Sommartrippeln.  
 
 
Gåsatävlingen 
Söndagen den 4 oktober avgjordes årets upplaga av Gåsatävlingen. Vädret visade sig tyvärr inte 
från sin bästa sida på morgonen men bättrade sig under dagen. Vinnare som får avnjuta en härlig 
Gåsamiddag för två på restaurang Genuin blev 

A-klassen: Kenneth Hansson 

B-klassen: Håkan Ljungkrantz 

C-klassen: Annika Palmqvist Thunman 

Fullständig resultatlista hittar du här: 
 

Malmö Burlöv Masters 
Söndagen den 27 september spelades årets upplaga av Malmö Burlöv Masters. En slagtävling 
där de som placerat sig bäst i singel och partävlingar under året är inbjudna. 21 av de 
kvalificerade ställde upp och vinnare blev Håkan Bernström på fina 70 slag. 

Fullständig resultatlista hittar du här. 
 

Golfresan on Tour 
Lördagen den 19 september spelades 2-mannascramblen Golfresan on Tour. Vädret var 
idealiskt, sol och nästintill vindstilla.  

Vinnare blev Anders och Per Krasse från Bokskogens GK respektive Abbekås GK på suveräna 
57,5 slag netto. 

Fullständig resultatlista hittar du här. 
 

Golfhäftet Trophy 
Söndagen den 6 september spelades Golfhäftet Trophy, en 18 håls poängbogey i spelformen 
greensome. 

Vinnare blev Helge Pedersen och Tommy Svendsen på finfina 43 poäng. 

Fullständig resultatlista hittar du här. 
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KM Kategori och KM  
Vi gratulerar alla vinnare under KM helgen. Vinnarna har pris, headcover, att hämta i receptionen. 

Under lördagen avgjordes alla kategorier. 

Vinnare i herrarnas olika kategorier hittar du här. 

Vinnarna i damernas olika kategorier hittar du här. 

Under söndagen avgjordes stora KM och vinnare blev Marcus Nilsson i herrklassen och Maria 
Enberg i damklassen.  
 

Slaget vid Sege å 
Denna 4-mannascramble gick av stapeln den 9/8 i gassande solsken och 30 graders värme. Alla 
intäkter denna dag går till vår fina juniorverksamhet. 

Det lag som vann på fantastiska 53,6 slag netto bestod av: 

Tommy Broome, Kenneth Hansson, Mats Nordin och Mats Olsson. 

Fullständig resultatlista hittar du här. 

Priser till 7 bästa lagen finns att hämta i receptionen. 
 

KM Foursome 
Årets klubbmästerskap i spelformen foursome avgjordes den 26 juli.  

Vinnare som under kommande året kan titulera sig klubbmästare i foursome blev Anne-Lie 
Drottman och Helena Wennerstrand med fina 81 slag netto. Grattis! 

Fullständig resultatlista hittar du här. 
 

Guldbrickan 
Tävlingen lockade 65 guldmedlemmar och spelades i två lika stora klassser den 19 juli. 

Vinnare med fantastiska resultat blev: 

A-klassen: Mats Nordin (65 slag netto) 

B-klassen: Sven Danielsson (64 slag netto) 

Fullständig resultatlista hittar du här. 
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50 år ska man va 
Årets upplaga av "50 år ska man va" spelades tisdagen den 7/7 i mulet och blåsigt väder med 
vissa regninslag mot slutet. 

Vinnarna i de olika klasserna blev: 

A-klass: Mats Nordin på 68 slag netto 

B-klass: Peter Freij på 67 slag netto 

C-klass: Birgitta Johansson på 40 poäng 

GRATTIS! 

För fullständig resultatlista se minGolf.  
 

Sommarscramble 
Sommarscramblen avgjordes i molnigt och blåsigt väder med lite regnstänk. Priserna i form av 
presentkort finns att avhämta i shopen för de 8 främsta lagen. 

Vi gratulerar det vinnande laget, Henrik Korona, Krystyna Korona och Adam Weclewicz, på 
fantastiska 55,7 netto. 

Fullständig resultatlista hittar du här. 
 

Sommartrippeln 
Tävlingen med 36 anmälda lag spelades fredagen den 3 juli i bra golfförhållanden. Man började 
spela 6 hål Bästboll och fortsatte med 6 hål Greensome för att sedan avsluta med 6 hål 
Foursome. 

Grattis till vinnarna Rolf Romansoff och Chariya Suwankheeree med netto 64 slag.  
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