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De första omgångarna av seriespelet har nu genomförts med övervägande bra resultat för 

Bokskogens lag. 

H22 – Lagledare – ”vakans” 

Laget ligger på 6:e plats efter 2 spelade omgångar i Div 1. Tyvärr har H22 laget svårt att hitta spelare 

och första omgången genomfördes med endast 2 spelare vilket kostar många extra slag. 

Finns det H22 spelare som är intresserade av att delta i seriespel så hör av er till undertecknad. 

H40 – Lagledare - Håkan Appenrodt hakan.appenrodt@carnegie.se 

Även H40 laget spelar i Div 1 och ligger efter 2 omgångar på en 4:e plats. 22 slag till första platsen 

men bara 8 slag upp till andraplatsen. 

H50 – Lagledare - Jonas Olsson jonas@jursla.com 

H50 har 2 lag. Lag ett spelar i Div 2 och har börjat bra och leder serien efter 2 spelade omgångar, 2 

slag för Ljunghusen. 

Lag 2 spelar i Div 3 och har haft en lite tuffare start med endast 4 spelare i omg 2. Just nu ligger laget 

på 4:e plats men har potential att spela upp sig under kommande omgångar. 

H60 – Lagledare Peter Sandström- peter.h.sandstrom@gmail.com 

och Kjell Jansson - kjell-jansson@telia.com 

För H60 har säsongen startat väldigt bra Lag 1 spelar i Div 3 och leder serien 2 slag före Trelleborg. 

Lag 2 spelar i Div 4 och ligger på andra plats efter 3 omgångar dock är steget upp till ledande Lund 

hela 53 slag vilket kan bli svårt att ta in. 

H70 – Lagledare Fredrik Bonde - fredrik.bonde65@gmail.com 

H70 spelar i Div 3 och har tagit ledningen efter 3 spelade omgångar. Just nu ledning med 24 slag dock 

har tvåan i serien Sjöbo hemma spel nästa omgång. Med ett bra resultat i Sjöbo finns stora 

möjligheter för H70 att gå upp en division. 

H75 Lagledare - Bo Garnå - bo.garnau@gmail.com 

H75 spelar i Div 1 och har fått en svår start i serien. Laget ligger just nu på 6:e plats i serien. H75 har 

dock inte spelat hemma ännu och kan förhoppningsvis plocka lite slag på hemmaplan i augusti. 

H80 Lagledare - Sven Tullgren Sven.tullgren@gmail.com 

H80 spelar i Div 2 och ligger efter 3 spelade omgångar på 3:e plats. Även H80 har sin omgång på 

hemmaplan augusti och kan säkert plocka några placeringar då. 

Seriespelsansvarig 

Erik Fransén - efransen68@gmail.com 
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