
GH:aren nr 3 ungefär i nådens år 2005   Redaktör är som vanligt alltid en eller annan 
 

Hvad är närmast på gång ?  
Hjo! 

GH-Golfen och GH-varpan ! 
 

GH-Golfen 
Kommer att avhållas 

Torsdagen (eftermiddagen) den 19/5 Spelplats är traditionsenligt Viksbergs Golfklubb. Vi 
siktar på att gå ut runt 13.30.  
 
Vi har de senaste åren haft glädjen att kunna räkna in deltagare från Bowling, Fri-idrott, Ori-
entering, Simning och några multisektionella (GH, Supporterklubben). Men vi saknar fortfa-
rande deltagare från Handboll och Tennis, det skulle vara trevligt att även se deltagare från 
Era sektioner i GH-golfen, det finns alltid plats för fler.  
 
Förhoppningsvis ska författaren av dessa rader ha ett laddat batteri till kameran detta år så att 
det blir ännu fler bilder från tävlingen. 
 
Efter avslutat värv tänker vi samlas vi i restaurangen eller (om vädret så tillåter) utanför för att 
berätta om våra detaljer från spelet, och (bort)förklarar varför det gick jättebra och varför det 
(men bara ibland, och knappast ofta) inte alltid gick som det skulle, och för en liten enkel 
prisutdelning.. Inget är subventionerat, Du betalar ordinarie priser för greenfee och för restau-
rang. 
 
Föranmälan är det självklart,   

Senast fredag 13/5 (vi är inte vidskepliga). 
Som alltid när det gäller golf gäller lugn backswing och god framförhållning. Av Din anmälan 
ska framgå namn, klubb och golfid.. Gärna åxå handikapp så att vi lättare kan dela in i bollar 
med jämn (golf)kompetens. 
 

Här följer statistik från de gångna GH-golfarna 
 

GH-golfen år   2003  2004 
Placeringar   vår Höstrepris  vår 
Spelplats   Viksbergs GK Sofielund Viksbergs GK 
Björn Andersson   1  5 
Bo Egerblom     3 
Magnus Egerblom     1 
Peter Fernström     2 
Kjell Gustafsson   2 2 6 
Johan Hansson     4 
Hannes Reneby    3  
Magnus Stangenberg jr    1  
Bo Winald   3   

 



GH-Varpan 
Numera med Boule fast utan varpa 

På Hellasgården  
torsdagen den 9/6 

Är en annan av GH:s stolta traditioner. Den avhålls, också av tradition , alltid på Hellasgården 
och den torsdag i början av juni som ligger närmast Bo-dagen. I år anses denna torsdag vara 9 
juni.  
 
De senaste årens upplaga har blivit Boule utan Varpa. Vi utlyser i alla fall årets GH-varpa 
och den äger rum torsdagen den 9 juni kl. 18.30. Inkastning från 17.30. Kända kastare behö-
ver ej föranmäla (men helst ändå, det blir lättare att (pro)portionera förtäringen), men väl 
nytillkomna .  
 
Regerande stormästare är  Hans ”Basta” Stormark .  
 
Efter avslutad tävling avnjuter vi den traditionella torsdagsmiddagen (utan pannkaka) och en 
välförtjänt prisutdelning. Öl och vatten finns, starkare drycker må medföras av respektive 
tillresande efter var och ens tycke och smak. Tyvärr missades en väsentlig del av ärtsoppe-
måltiden genom arrangörens orutin förra året , men vi lovar att bättra oss i år. 
 
  
 
 

 
Hjärtligt välkomna ! 

 


