
Lite från Golfveckan 2016 på Breviken 

 

Så kom den då till slut, årets ”golfvecka” med fantastiskt väder, trevliga tävlingar och gott 

kamratskap på banan. Den första dagen är traditionellt Breviksdagen då Brevikens Golf AB står för 

prisbordet. I år hade man dessutom tagit beslut att lotta ut ett antal priser bland samtliga deltagare 

(det är ju några som har lite mer otur än andra och inte når 

sin fulla kapacitet…). Det var mycket uppskattat och 

förhoppningsvis kan det bli en tradition. Spelformen var 

Irish Greensome och resultaten överlag goda bland de 

femtio deltagande lagen. Johan Jägerström med sonen 

William svarade för den bästa rundan och vann på 60 slag. 

På bilden ses de med Hans Sternerup som agerade 

prisutdelare. 

Torsdagen var det så dags för Byggsvingen, en singeltävling 

med 45 startande i tre klasser. Segrade i A-klassen gjorde 

Alexander Örtengren från Landeryds GK på 67 slag netto. I 

B-klassen vann Fredrik Mellgren likaså på 67 slag medan C-

klassens  Peter Lovén fick nöja sig med 68 slag. 

På fredag var det återigen en partävling, Karlsborgsdagen. 

Spelformen var bästboll och här lyckades Alexander 

återigen vinna, den här gången i sällskap med sin syster 

Meja. Det här unga paret får vi måhända höra talas om i 

andra sammanhang i framtiden. 

Lördagens tävling kallas för Tibrodagen och prisbordet är till stora delar sponsrat av Tibroföretag. Det 

är en singeltävling med tre klasser och än en gång segrade Alexander, denna gång på 66 slag. B-

klassen vanns av Magnus Kämmlein på 64 slag netto medan Peter Lovén behövde 70 för att vinna C-

klassen. 

Veckan avslutades på söndagen med 

en tävling som kallas 3x6. Det är en 

mixad form med Bästboll, Foursome 

och Greensome som är mycket 

uppskattad. Bäst lyckades ett 

gästande par från Hökensås GK, Erik 

Carlsson och Fredrik Eriksson med 62, 

tätt följda av Fredrik och Gabriella 

Karlén. 

 

På bilden ser vi några av pristagarna i 

Byggsvingen. 

/Thomas 


