Ramsö Golfkamp.
Trots eagle av Tynningö tog Ramsös lag en femetta.
Årets golfhändelse i skärgården, den nyinstiftande Ramsö Golfkamp, ägde rum den 13 juli på
Waxholms erkänt svåra och långa golfbana.
Ett fyramannalag från Ramsö utmanade ett lag från Tynningö över 36 hål. Tävlingen är
uppdelat i tvåmanna matchscramble på förmiddagen och fyra matchsinglar på eftermiddagen.
Totalt sex poäng att spela om.
Tynningö startade oerhört offensivt med en eagle redan på första hålet. En klockren drive av
Mats Holmsen bäddade för ett säkert inspel från ca 90 m rätt i kopp av Johan Montenius.
Micke Eng och Kjell Persson stretade emot bra, men blev besegrade på 16 hålet.
I den andra scramblematchen spelade Tynningö och Ramsö jämt i början. Efter visst svaj av
Ove Lexheden och Bosse Andersson började Ramsös lag dra ifrån, sakta men säkert. Max
Nyman och Peter Rogeman hjälpte fram varandra till en säker seger redan på 15 hålet.
1 – 1 efter en spännande förmiddag. Alla var tända på uppgiften och skämtsamma gliringar
haglade under lunchen. Mats från Götet och Micke från Söderförort fortsatte ”tracka”
varandra även under eftermiddagens rond. Högt i tak med andra ord.
Lunchen använde Ramsögänget även till att prata taktik och peptalk. Det hjälpte.
Eftermiddagens ronder blev en braksucce för Ramsö. Samtliga matcher vanns, en del rätt
övertygande. Peter vann över Johan Montenius redan på 13 hålet. Kjell fick dock kämpa hårt
och vinstputten satt först på 17 hålet mot Ove. Max övertygade och avgjorde kallt
prestigematchen mot Tynningös kapten Bosse efter 17 hål. Micke låg illa till ett tag, men ju
längre en match går ju farligare blir Micke. På allra sista hålet ordnades vinsten över Mats.
Micke klarade alltså av alla gliringar som han och Mats ägnade sig åt på ett övertygande sätt.
4 matchsegrar och fem poäng av sex möjliga till Ramsös mycket starka lag.
Slutresultatet: Ramsö 5 poäng, Tynningö 1 poäng.
Totalt sett blev första upplagan av Ramsö Golfkamp en total framgång. Båda lagen spelade
bra och inspirerat. Förbrödringen i ölen på 19 hålet var helgjuten.
Alla ser redan fram emot nästa års drabbning.

