GOFLHUMOR 2
Ålderns rätt
Två veteraner bildade en två-boll.
Johan såg lite dåligt och Eskil hade på sistone blivit lite glömsk. Men när
de skulle ut på fairway så kompletterade de varandra bra och tycktes
njuta av spelet och samvaron.
Komna till ett par fem hål, dogleg, så var det Johans tur att slå ut först.
Johan gjorde ett par provsvingar bakom bollen. Det knakade lite i
ryggen, men inte mer än vanligt. Så sa ha som han alltid sa innan utslag:
Nu du lilla boll, ska du få chansen att få dig ett hål.
Så steg han fram mot bollen, placerade klubbhuvudet lagom bakom
bollen, justerade stansen och tog baksvingen. Det knakade till lite i
skelettet, men vadå, man lever bara en gång. Så slog han till, lugnt och
instuderat. Bollen gick spikrakt mot en bunker som var i spel, men Johan
sa bara: där fick du allt.
Så frågade han Eskil: Du, du såg vart den kom, va?
- Ja då, svarade Eskil.
Så var det Eskils tur.
Eskils hade aldrig några förberedelseritualer utan gick lugnt fram till den
uppeggade bollen, slängde en blick mot pinnen och slog till.
På väg fram mot bollarna, så frågade Johan: du såg ju vart min boll tog
vägen, va?
- Jo, jag såg, svarade Eskil.
- Bra, sa Johan, vart landade den då?
Jo sa Eskil, den kom....... Nej, det har jag glömt nu.

Bilköpet
Den pedantiske engelsmannen, Eamon Horn, hade länge närt en dröm
om att få äga en röd MGB - GT. Han lusläste därför bilannonser och fann
så en dag en annons som attraherade honom.
Han ringde upp säljaren, en pensionerad golfspelare och ställde frågor
om bilens skick, om den var servad regelbundet, om alla servicar var
dokumenterade. Alla frågor typiska för en pedant, och alla frågor
besvarades av säljaren till köparens belåtenhet.
Köparen bestämde träff med säljaren för att titta närmre på bilen, sparka
lite på däcken och så.

Allt såg så bra ut, bara en sak: bilen var inte precis nytvättad och städad.
Köpare antog efter lite prutning säljarens pris, men köpet kunde endast
genomföras om bilen var nytvättad och helt renstädad.
Köparen betalade en liten deposition och de bestämdes leverans en
vecka senare.
Leveransdagen kom och köparen dök upp right on time. Vad annars
anstår en pedantisk engelsman.
Bilen sken ikapp med solen och såg fin ut.
Köparen började sin inspektion:
Askkoppar tömd.
Handskfacket tomt
Instruktionsbok
Kvitton
Verktygsset
Luft i reservhjulet
Så kom då köparen till bagageutrymmet. Han såg att mattan var
nystädad, så han lyfte försiktigt på mattan och vad fick han se?
En liten konstig vit "trästicka med en hatt på". Han hade nog sett något i
den stilen förr, men nu blev han konfunderad. Med tanke på vad som
övetenskommits angående skick vid leverans, så utbrast köparen:
What heck is that?..
Säljaren, blev pionröd i ansiktet, såg affären gå om intet, men fann sig till
sist och sa:
Thoose are the ones we put our balls on when we drive.

Lektion i hårt väder
James Cameron hade bokat en lektion med pron MacTaggart, för att
komma underfund med vissa små saker. Lektionsdagen kom och det
blåste minst sagt småspik.
Veckan senare träffade James sina golfpolare innan de skulle slå ut på
ettan, Då frågade de hur lektionen gått. De visste mycket väl att det
under lektionsdagen varit ett riktigt busväder.
Jag ska visa vad pron sa: sa James.
Så gick James fram mot bollen, särade på stansen, alltså avståndet
mellan fötterna, så till det milda grad att byxgrenen nästan sprack. Så
sträckte han fram klubban mot bollen.

Kompisarna bara stod och glodde och såg ut som frågetecken i ansiktet.
James kropp såg mer ut som ett upp och nedvänt Y.
Innan James gjorde ansatsen, var de tvungna att upprepa frågan vad
pron hade sagt.
James, störd i sina förberedelser, vände sig mot kompisarna och
meddelade:
The Pro told me ,in hard weather, keep the balls low!

Har du spelat på en bana med nitton hål, nån gång, frågade Janne.
Jo för f…n sa Per. Nästan alla banor har nitton hål.
Va säger du, sa Per. Jag vet bara 9 eller 18 eller 27, jag.
Nä, sa Erik, du glömmer alko-holet, alltså klubbhuset.

LIVET EFTER MED GOLF

Det äkta golf-paret hade varit gifta i många år och spelat på många
banor i sina dar.
I kväll vid middagsbordet hade de kommit in på livet efter detta och frun
sa undrande:
Du, om jag dör före dig, skulle du fortsätta med golfen då?
Ja, jo det skulle jag nog, fast efter ett tag.
Skulle du kunna tänka dig att skaffa en ny partner som golfar?
Jo det kan mycket väl hända, men efter en tid då.
Skulle hon få åka i våran bil och sitta bredvid dig, då?
Ja, varför inte. Det vore väl det mest praktiska.
Skulle hon få överta mina klubbor också, då?
Ja, nej förresten, det skulle inte gå, alls.
Vad då skulle inte gå. Varför inte det då?
Jo, hon är vänsterspelare.

