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Premiäromgångens 3:a 
Ulla Appelfeldt imponerade stort 
på Bladets Expertkommentator, 
och har nu tagit ett fast grepp om 
tätplaceringen i ”Senilens Tjej-
liga. Mycket snöskottning under 
vintern har gett ett bra frånskjut 
 i svingen, förklarar Ulla belåtet. 

Så är då den 19:e upplagan av ”Sura Senil-Tour” igång. Årets  
premiär hade samlat 53 spelsugna deltagare, där Börje Brewitz 
fick en smakstart med scoren 62 Netto, och här poserar nöjt 
tillsammans med 2:an Bo Forsberg och 4:an Kjell Hedmark. 



Herr Arnes Veckokrönika

 

CIRKUSEN HAR BÖRJAT … 
Då är vi igång med Seniltourens 19:e upplaga. Premiären lockade 53 
spelare och det verkar som man rustat sig väl inför det som komma ska. 
Inte mindre än 2/3 av startfältet gick in under ”skam-gränsen” 80 netto 
och det är inte dåligt i öppningsrundan. Till yttermera visso blev det en 
hel del ypperliga toppnoteringar. Vad sägs om vinnarscoren t.ex. – tio 
slag under banans par! Trots den tidiga timman på säsongen ger det en 
liten vink om att det kan bli lika hög kvalitet på Touren även i år. 

ÖVERST PÅ PALLEN 
 

ULLA GÖRANSSON APPELFELDT (3) gjorde sin i särklass bästa 
rond på Touren – hittills. Hennes första nio hål gick helt friktionsfritt 
och slutade på 33 netto. Tre par var toppnumren på andra halvan och 
det som prickades in på sista hålet smäller högt så att säga. Det gör 
däremot inte åtta slag på hål 13. Den fadäsen förändrar dock inte om-
dömet att Ulla gjorde en jädrans bra rond. 
 

 

BÖRJE BREWITZ (1) blev dagens man som vann på smått 
osannolika 62 netto. Den grabben hade jag inte räknat med efter 
fjolårets framgångar som medförde en hel del s.k. tappade slag. Då 
startar han med en kanonrunda som innefattar blott en fadäs i form av 
nio slag på hål 17. Snacka om att bita sig i tummen… Jag bugar och 
bockar för Börjes bravad samt önskar lycka till framöver. 
 

HÅRDA BUD OM PRESENTCHECKARNA 
Övriga pristagare landade alla på 69 netto. Det är högst prydliga 
resultat men den här gången räckte det föga för att konkurrera om 
segern. Hur som helst, trion skall ha all heder för sina insatser. 
 

 

BO FORSBERG (2) glänste med 
sex prydliga par, och de tre sista 
satte han in på avslutningshålen. 
Det var en proper avrundning på 
premiärrundan. Enda plumpen i 
protokollet var trippel på elvan men 
där brukar ju många ”kanoner” 
haverera mer eller mindre. Bosse 
har jag ju klassat som en av 
västeråsarnas ”ess i rockärmen”. 
Nu är det bara att fortsätta på den 
här linjen. 

Tänk att Bagge, inte kan låta bli 
att ”hacka” på mig 
 

KJELL HEDMARK (4) hade ypperligt flyt under första varvet. Det 
slutade på 30 netto efter bl.a tre par. Nervdaller eller inte, men på 
hålen 10, 11 och 12 höll han inte ihop det hela till fullo. Där blev det 
blott ”enpoängare”. Det medförde att Ulla smet förbi i resultatlistan 
tack vare lägre saldo på de sista nio hålen. Faktum kvarstår dock att 
Kjell sällan eller aldrig tidigare svarat för en lägre notering än dagens. 
 

UTANFÖR PALLEN 
En hårsmån från presentcheckarna var en kvintett gentlemän som 
samtliga landade på 70 netto. Det kanske känns kymigt att inte få 
någon form av belöning när man spelat riktigt bra. 
BO MILTON (5) är en man med omvittnade kvaliteter. Det visade 
han också prov på i form av sju par och två birdies. Även den bäste 
kan fela, sägs det. I Bosses fall får man väl betrakta en dubbel-bogey 
på hål nio som ett konkret exempel. Den missen kom att bli 
utslagsgivande för slutplaceringen. 
BENGT ÖHRMAN (6) är en man som brukar briljera med både par 
och birdies i sin repertoar. Den här gången blev det fem respektive 
två av nämnda kategorier. Främst imponerar hans birdies på hålen 2 
och 17. När det sedan flöt på rätt friktionsfritt på övriga instanser så 
fixade Bengt också ett bra resultat. 
KJELL SVENSSON (7) har hållit till i Skåne under våren och 
förberett sig. Det visade han med ett helt igenom gediget spel. Fem 
par fixade Kjelle till och de enda missarna kom i form av två dubbel-
bogeys. Helt klart är det här en man för Tio-i-topplistan men, som 
bekant drar familjen Svensson snart söderöver igen. 
 

ULLA GÖRANSSON APPELFELDT (3) gjorde sin i särklass bästa 
rond på Touren – hittills. Hennes första nio hål gick helt friktionsfritt 
och slutade på 33 netto. Tre par var toppnumren på andra halvan och 
det som prickades in på sista hålet smäller högt så att säga. Det gör 
däremot inte åtta slag på hål 13. Den fadäsen förändrar dock inte om-
dömet att Ulla gjorde en jädrans bra rond. 
 



 

   
TOMMY PERSSON (8) brukar starta säsongerna bra och det blev 
inget undantag i år. Fem par lade grunden för det prydliga slutresultatet, 
som kunde blivit ännu lägre. Tyvärr så rörde Tommy till det hela med 
en trippel på hål 3. Den missen fick sina konsekvenser men, bör vara 
acceptabel. 
 

BRA FÖRSTÄRKNING I H 65-LAGET 
 

ROLF ANDERSSON (14) svarade för bedriften att göra en birdie på 
hål 11. Till det skall fogas tre par från Roffes sida. Det som blev dyra  
negativa inslag under ronden var en trippel på ettan samt åtta slag på 
hål 13. Så kan det gå när inte haspeln är på. 
 

DAGENS ENSAMVARG 
KENT ALVEBRIS (15) var den ende spelaren som slutade på 73 
netto. Fyra par och en birdie på hål 13 var fina inslag i hans repertoar. 
Mindre bra var däremot fem slag på hål 9 samt en trippel på tian. På så 
vis rök en pallplacering för Mr Alvebris. 

 
LITE STRECKADE HÅL 

Nästa trio slutade på 74 netto och dom här gubbarna var inte homogena 
över hela ronden. Det blev ett och annat klavertramp som kom att 
påverka utgången. 
STIG JANSSON (16) visade litet av sitt kunnande genom att 
producera fem par och två birdies. Litet av medaljens baksida får man 
väl säga om Stickans dubbel-bogey på ”lätta sexan” samt åtta slag på 
hål 13. Tråkigt när sånt händer, givetvis. 
MATS NORLING (17) Två par och en birdie var Mats mest 
meriterande inslag. Nu räckte det föga för att snygga till det hela efter 
några dubbel-bogeys samt åtta slag på första långhålet. Det kanske blir 
bättre med golf på heltid efter sommarperioden.  
 

 

LARS-ÅKE LINDHOLM (9) visade sig på styva linan i fjol och 
tydligen så blir ”Lacke” ett kort att räkna med även i år. Han genom-
förde en helt klanderfri rond med fem par som toppnummer. Den här 
mannen borde vara ett bra sparkapital för H 65:s lag i match- och 
seriespel, som jag ser det hela. 

 
UNDER PAR – ÄNDÅ AKTERÖVER 

Två man slutade på 71 netto och det är ju rätt lysande resultat. Nu var 
det ju många som var på hugget i premiäromgången så det är bara att 
bita i det sura äpplet och ställa in sig i ledet så att säga. 
 

 
GÖRAN ÅKERLUND (10) fick i alla fall en pinne i poängjakten och 
det är ju en liten tröst. Hans första varv innehöll en jätteplump – 
tvåsiffrigt på åttan. Betydligt bättre gick det på etapp två med bl.a. tre 
par och en birdie på hål 17. Bra spurtat Göran och 32 netto på varvet är 
utmärkt. 
BÖRJE ÖSTLING (11) hade ett ypperligt guldläge efter nio hål. 
Första halvan grejade han på 30 netto och vägen till ära och 
berömmelse låg öppen. Då sabbar han sitsen med åtta slag på elvan och 
på sista långhålet fick Börje en nia i protokollet. Kymigt värre, vill jag 
påstå. 

TEMPORÄRT LÄCKAGE 
En trio slutade på prydliga 72 netto. Det är riktigt bra i en säsongstart. 
När man kollar protokollen så framgår att herrarna har vinglat till det 
hela på vissa instanser. 
JAN OLSSON GLÄDJE (12) blir jag aldrig riktigt klok på. Han 
briljerade med åtta par och  två birdies. Se´n torskar han det hela med 
ett par dubbel-bogeys och nio slag på hål 7. Nu är det hög tid Janne att 
knyta ihop säcken och få till det hela över 18 hål.  
TOMMY ERIKSSON (13) tryckte in fyra par men liksom Glädje blev 
det lite dyrbara missar mellan varven så att säga. Några dubbel-bogeys 
går väl för sig men inte nio slag på hål 17. Dom malörerna finns det 
inte utrymme för i umgänget med ”vargar”. 
 

  
Nä… tänk att man aldrig ska få vara riktigt glad. Här gör vi en skaplig 
runda, och så får man knappt någon ”kredit” alls för denna prestation. 

Trodde den här premiären skulle gå bättre, för har under våren redan 
hunnit spela på 5 nya klubbar, att lägga till min samling spelade banor. 

SVEN FORSSMED (18) grejade två par men stöp rejält på två hål. 
Det blev två nior i protokollet tyvärr. Dom noterades i rutorna 4 och 13. 
Med sådan lik i lasten skapas ingen framskjuten placering. Pang på 
rödbetan igen, Sven. 
 

GODKÄNT MEN INTE MER 
Fyra spelare registrerades för 75 netto. Efter lite kontrollräkning så 
undgår gänget justering av sina Hcp. Alltid något, sa han som kom till 
Åmål. 
BJÖRN STEEN (19) har bara tolv extraslag att luta sig mot. Men då 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

krävs en hel del för att kunna 
kompensera ett par dubbel-bogeys 
och en trippel bl.a. Sju par var 
tunga inslag i ”städarbetet” men 
det var inte tillräckligt för att 
hamna i frontlinjen. 
ROLF GUSTAFSSON (20) 
öppnade ronden med tre par på 
raken och låg bra till efter nio hål. 
Tyvärr så kroknade ”Moggli” på 
hemvägen. Visserligen blev det 
ytterligare ett par men en trippel 
(hål 13) samt åtta slag på sjuttonde 
hålet blev i mesta laget. 
OVE HOLMSTRÖM (21) har 
lite problem med lungorna. Sett 
mot den bakgrunden skall han ha 
all heder för insatsen. Paret på 
åttan var storstilat men det brast 
för Ove på två hål. Tripplarna på 
hålen 9 och 11 bidrog till 
”Holmas” placering akterut. 
SONJA MILTON (22) 
genomförde tävlingen utan något 
s.k. streckat hål. Det är en nog så 
god bedrift. Nu blev det lite för 
många slag på en del stationer och 
det sätter sina spår när kompen-
serande par inskränkte sig full-
träffen på hål 16. 
 

Inget streckat hål för Sonja Milton  
i premiäromgången, men på 9:an var 
det dock nära ögat… Satsningen på den 
nyinköpta golfkärran anses vara en stor 
bidragande orsak i det nyvunna stabila  
spelet, enligt uppgifter Bladet inhämtat.  

 
BETYG ENLIGT GAMMAL NORM : B ? 

Omdömet avser kvartetten som fick resultaten 76 netto. Förfäras ej Du 
lilla hop, på Läroverket fick jag samma vitsord i ämnet sång . 
Stundtals hyfsad, sa´`läraren. 
INGEMAR BLOMGREN (23) symboliserar uttalandet helt perfekt. 
Fem par var hans positiva inslag. Se´n blev det litet blandad konfekt 
som några dubbel-bogeys samt åtta slag på hål 17. För egen del 
hoppas jag det var en engångsföreteelse. 
SÖREN PETTERSSON (24) hängde med i svängarna under första 
varvet. Då fick han in två par och en birdie (hål 4). På hemvägen 
uträttade han inte så värst mycket i positiv riktning . Ett streckat hål 
och några dubbel-bogeys manar till skärpning. 
SÖREN CARLSSON (25) hade kunnat landa på lägre nivå med hjälp 
av sina tre par. Att så inte blev fallet kan tillskrivas händelserna på hål 
4. Där tappade Sören all vett och sans så vitt jag förstår. Två bollar i 
vattnet indikerar om litet hjärnsläpp. 
ÅKE EDSTRÖM (26) tycks ha varit lite ringrostig i premiären. Paren 
på hålen 4 och 11 är ju rätt meriterande. Det är däremot inte trippeln 
på hål 16, som blev dagens antiklimax. Övriga hål klarade han rätt 
hyfsat men, det blir nog bättre med tiden. 
 

KLARA UNDERBETYG 
Fem gubbar seglade in på 77 netto. Skall man fatta sig kort så 
rekommenderas skärpning i ledet. Enligt mitt förmenande finns det 
viss begåvning i kvintetten. 
ROLF WIDLUND (27) producerade endast två par och det är ganska 
unikt med så få femettor. Turligt nog blev det inget streckat hål och 
därmed hölls siffrorna nere något så när. Nästa gång måste det bli 
bättre upp, det förväntar jag mig. 
LARS-GÖRAN ALMGREN (28) är relativt ”grön” på Touren och 
den här rundan får väl ses som ett led i introduktionen. Sex par 
avspeglar viss begåvning och med tiden blir det säkert mer gångbara 
resultat. Det har ju visat sig i seriespelet t.ex. 
HASSE LUNDHOLM (29) tryckte in en birdie hål 16. I övrigt blev 
det inga inslag som kunde leda till ovationer. Poängutdelning på varje 
hål är ju alltid något att fröjdas åt. Ett litet stick i häcken skulle nog 
behövas för att få fart på herr Lundholm. 
LEIF NORMAN (30) uppvisar ett prydligt scorekort med undantag 
för två poster. För att börja med det bästa så är fem mycket 
meriterande par noterade på svåra hål. Det som förtar det positiva 
intrycket är tretton slag på två korthål. Vad hände där? 
KENT PETTERSSON (31) verkar ha kört någon form av ”en dag på 
 

jobbet race”. Ett par på sexan var det mest positiva. Den enda större 
negativa grejen kom i form av åtta slag på hål 8. För övrigt blev det 
lite onödigt många slag lite här och var s.a.s. 
 

INTE BRA ALLS 
Vi närmar oss slutet på rapporten och är framme vid duon som 
hamnade på 78 netto. Det är knappast något att skriva hem om men, 
här blir det några rader enligt sed. 
ARNE RYDIN (32) brände sina kort på två korthål. Elva slag 
sammanlagt på hålen 9 och 16 är i högsta grad förvånande. Med några 
dubbel-bogeys därtill blev krisläget ett faktum. Fyra par hjälpte föga 
för att kompensera allt dräll. 
LARS-GÖRAN BERGQUIST (33) var Rydins motsats. Lars-Göran 
havererade med sammanlagt sjutton slag på två långhål, nr 4 och 14. 
Lägg därtill några dubbel-bogeys så har Ni förklaringen till hans 
resultat. Tre par räckte föga som utjämning. 
 

DE SISTA ENTUSIASTERNA 
Här sätts på pränt trion som lyckades undgå glömskans arkiv genom 
att ”stämpla in” på 79 netto och få ett omnämnande i vårt exklusiva 
blad. 
BÖRJE JANSSON (34) levererade fem par på första varvet. Det 
borde ha gett råg i ryggen men, icke sa Nicke.  Åtta slag på nian och 
valhänt spel på de sist nio hålen gjorde att den här dagen inte blev 
någon höjdare för Börje. 
BERTIL SÖDERSTRÖM (35) gjorde en bra grej genom paret på hål 
2. Därefter blev det litet blandad kompott från ”Vänster-Bertils” sida. 
Han var allt för frikostig med slagen och resultatet är bara att 
acceptera en dag som denna. 
ERIK ASP (36) gjorde två grova misstag som placerade honom i 
bakre ledet. Det första var en trippel som inledning och efter 
maximala nio slag på hål 13 hade han skaffat sig ett oövervinnligt 
underläge. Två par kan i alla fall noteras på pluskontot. 
 

ÖVERRASKANDE FÅ DELTAGARE 
Litet förvånande var att startlistan var lite ”tunn” mot tidigare. Hade 
inte informationen nått alla inför premiäromgången? Detsamma 
kanske gällde stoppdatum för anmälan till Seniltouren, som ändrats till 
måndag kväll för att hinna med att fixa startlista och tider under 
tisdagen. Det blir säkert annorlunda när alla kommit in i de nya 
rutinerna Det brukar ju som bekant vara en viss inkörningstid vid 
organisationsförändringar 
 

ARNE BAGGE  /Bladets auktoriserade Expertkommentator. 



 
 

 
 

Micaels Golfträning 
 
 

OLDBOYS. 
Följande fredagar mellan 09.00 - 12.00: 

 
7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6 och 18/6. 

 
Först en timmes träning på sving, alternativt inspel. 
Sedan går vi ut och spelar 9 hål som spellektion. 
 
Kostnad: 80 kr/fredag. Alternativt 630 kr för fri tillgång 
till alla fredagar inklusive ÅRSKORT RANGE 2010 
som också innebär klipperbjudanden i shopen samt 200 
kr rabatt på Michaels golfresor utomlands. 
 

Deltagare 7 Maj 
Till första samlingen hade nedanstående 5 ”Senil-
medlemmar” mött upp. Förhoppningen är att fler från 
våra led skall möte upp vid de återstående tillfällena. 
 
Per-Ove Björkman, Kent Myhrberg, Börje Brewitz, 
Gunberth Sjöberg och Sören Carlsson.  

Golfterminalen 
i klubbfoajén ur funktion 

 
Den gamla skall bytas ut mot en ny. För bokning av 
speltid hänvisning till receptionen tills vidare. 
 

Senilens Match-Cup 
 

Utskrivna scorekort finns att hämta i 
tävlingskansliet (Gula paviljongen) 
  
Spelaren som är namngiven överst på 
talongen ansvarar för kallelse, samt att 
matchen genomföres under Maj månad. 
                    
                               Hälsningar Arne B. 
 

Ta tåget till golfen  
Att ta tåget på golfsemestern genom Sommar Sverige kan 
vara ett trevligt alternativ till att bila runt i landet. Skonsamt 
för miljön, avkopplande och dessutom kan det vara ett billigt 
sätt att resa. I sommar dubblerar SJ sitt utbud av lågpris-
biljetter under våra mest populära semesterveckor. 
 
SJ:s lågpriskampanj, med enkelresor för 95 kronor, finns 
alltså även denna sommar. SJ släpper 300 000 lågprisbiljetter, 
en fördubbling från förra sommaren. Kampanjen börjar kring 
midsommar och håller på till mitten av augusti. Biljetterna 
finns redan till försäljning och den som är tidigt ute har flest 
lågprisbiljetter att välja bland.Exempel på linjer och datum 
där det fortfarande finns lågprisbiljetter: 
* Göteborg-Stockholm 22-29 juli. 95 kronor.  
* Malmö - Stockholm15 juli-21 juli. 95 kronor enkel. 
* Stockholm-Halmstad 2 aug-8 aug. 95 kronor enkel. 
* Stockholm-Strömstad 31 juli-7 aug. 95 kronor enkel. 
* Göteborg - Kalmar 14-21 aug. 95 kronor enkel. 
* Stockholm - Varberg 25 juli-1 aug. 95 kronor enkel. 
* Stockholm/Göteborg-Kristianstad 129 kronor enkel i juli. 
 
Information: Biljetter bokas på www.sj.se. På www.golf.se 
och Golfguiden hittar du alla Sveriges golfbanor, där kan du 
också boka starttid och hitta golfpaket.  
 

”Senilens ” 

Hemliga Resa 2010 

 
Datum  

Onsdag 15 September 

”Senilens ” 
Utlandsresa/Höst 

 
Senilens höstresa utomlands kommer från och 
med i år att arrangeras av Klubbens PRO.  
Den kommer som tidigare att ske i slutet på 
Oktober, alt. början på November. Michael 
återkommer längre fram med bestämt resmål/pris. 

Bosse Miltons motivering 
till resultat på Ängsö 10/5 

 
Med anledning av de ”gliringar” som kommit mig till del, på grund 
av min insats vid måndagens seriespel på Ängsö, så har jag följande 
sakskäl att anföra.  
 

”Miltons kommentar” 
Efter förra veckans chockerande avslöjande om ”inplanterad” varg 
på min och Walter Schlugis jaktmarker, så har det av naturliga skäl 
medfört mycket bryderier och flera nätters arbete med att vakta och 
mota tillbaka dessa djur till de jaktmarker där dom hör hemma.  
 
På grund av missad nattsömn, och därav bristande koncentrations- 
förmåga, är det då så konstigt att man kan ha en ”dålig dag” på 
banan. Jag bara frågar! 

Surahammar 2010-05-11 
Bo Milton 



Städdagen 9 Maj 
Uppskattningsvis 90 städvilliga medlemmar hade infunnit sig på Mossfallet under årets städdag. Detta trots klubbens 
nya grepp med en avrundande golftävling och fina priser efter städdagens slut. Men de som deltog, jobbade då istället 
för två… så det jämnade ut sig. Allt enligt uppsyningsmännen ”Lua” Carlsson, Kent Myhrberg och Sune Engwall. 

  

  

Uppsyningsmännen  Simon, ”Lua”C, Kent Myhrberg och Sune Engwall ansåg dock arbetsmoralen helt OK  vid sin inspektionsrunda. 

Många av bunkrarna är  
i stort behov av sandpåfyllning. I vissa fall har 
sanden sjunkit undan så mycket att det fyllnings-
grus som ska skydda dräneringsrören börjat krypa 
upp ur sandbädden. Fyllda bunkar med sådan sten 
blev resultatet efter handplockning i flera bunkrar. 
Men ny bunkersand är beställd och kommer att  
placeras ut så snart det anlänt informerar Björn N. 
 

Titta… Björn! 
Här finns ju knapp   
2 mm sand 

Lugn Sören! 
Har beställt 40 ton sand 
som ska levereras från 
Katrineholm. 

Va… då! 
Sten? 

Arbetsledare Sune Engwall tillrättavisar Sören Pettersson. 
I bakgrunden räfsar Lee Boyd och Lena Eklund frenetiskt, för undvikande av kritik. 

Ser du inte… 
stenbumlingen 

där bak. 
Fuska inte… 



 

 
34 deltagare stannade kvar 

för att delta i klubbens Städtävling 
 

Resultat 
             Shcp  Rondres. 
1.  Christina Josefsson  38     7 
2.  Peter Alseryd     11    5 
3.  Börje Jansson     16    4 
4.  Lee Boyd       18    2 
5.  Per Josefsson     27    1 
6.  Kent Jonasson     12    -2 
7.  L-Göran Almgren   14    -2 
8.  Anders Sterner    19    -2 
9.  Håkan Heljeberg   20    -2 
10. Else Eriksson     23    -2 
 

 

 

 

Städdags-Tävlingen / Poängbogey 
 

Dagens segrarinna Christina Josefsson blev först ut att välja från prisbordet 

Tävlingsledaren Lee Boyd, som själv blev 4:a, gratulerar 2:a och  3:dje pristagarna Peter Alseryd och Börje Jansson. 

 

  

Avdelning ”Flitiga medlemmar” 

 



”Senilens” Ryder Cup-Mästare 2009 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nu satsar ”Senilen” på Serie- och Matchspel i Klass H 75 
Med anledning av det stora gäng 75-åringar som aktivt deltar i klubbens olika tävlingsarrangemang,  
har ”Stora Senilrådet” denna säsong beslutat anmäla deltagande i både Västmanlands H75-serie samt 
Mellansvenska Veteranseriens Matchspel. Härnedan spelschema, samt ”Senilens” aktuella representanter. 

 
Premiärlaget i Matchspel mot Frösåker på hemmaplan 11/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponibla för spel 

 
 

På skadelistan 

 
 

På skadelistan 

 

 

Västmanlandserien 
H 75 (Seriespel) 

 
17 maj   Surahammar 
31 maj   Ängsö  
7 juni   Sala  
21 juni   Köping  
28 juni   Västerås  
2 aug   Tortuna  
16 aug   Skerike  
30 aug   Arboga  
6 sept   Fullerö  
13 sept   Frösåker 

Mellansvenska 
Veteranserien 
H75 Grupp 3. 
(Matchspel) 

 
11 Maj   Sura - Frösåker 
25 maj   Mosjö - Sura  
8 juni   Ängsö - Sura 
15 juni   Sura - Fullerö  
22 juni   Sura – Linde 
27 juli   Sura –Arboga 
3 aug   Sala- Sura  
10 aug   Torshälla- Sura 
24 aug   Sura - Västerås  

Sven-Erik Gårdhage Rolf Gustafsson 

  

 

För att ingen skall behöva sväva i okunskap om vilket Lag som vann ”Senilens” Ryder Cup 2009, 
så finns nu denna prydliga trofé, signerat ”Senilens Juniorer”, att beskåda i klubbens entréhall. 

   
Erik Holmgren 

 
Adolf Hasler 

 
Olle Nilsson Erik Asp 

Rolf Sevelin 
 

Ingemar Karlsson 
 

Bertil Hellblom 

    
Bertil Lindberg Seppo Hakanen Ingemar Bergqvist Arne Bagge 


