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 NYHET FÖR ANMÄLAN 
TILL SENIL-TOUREN 

Vi öppnar nu upp möjligheten i Golf.se (GIT) att vid 
anmälningstillfället till Senil touren, bestämma om man 
vill ha tidig, eller sen start. De som inte anger start 
tidpunkt lottas in i mellangruppen. 
 
Detta gäller från 27 maj 2010. Fördelen med detta är att 
man inte behöver vänta ut de 32 första innan man 
anmäler sig om man vill ha sen start. 

Hälsningar  Per-Ove Björkman 
 

 

 

Den där Mats Norling… 
verkar vara i en grym form idag, konstaterar med beundrande 
miner Håkan Heljeberg, Sura, Stig-Ove Gustafsson, Hagge, 
Göran Åkerlund, Sura samt Göte Jonasson, Sura. 

Tre nöjda ”Suringar”, med mungiporna ända upp till örsnibbarna, 
under Prisutdelningen. ”Senil-Generalen” Per-Ove Björkman, 

tillsammans med Lars-Åke Lindholm och Mats Norling 

Nää, ni Haggeiter… 
Den här gången gick 
 ni på pumpen… igen! 



Herr Arnes Veckorapport 
 

 

TRADITIONELL LAGSEGRARE 
När Sura och Hagges seniorgolfare drabbar samman brukar som regel 
hemmalaget vinna. Det blev inga ändringar på den punkten i år heller. 
”Suringarna” triumferade på Mossfallsbanan med 73,89 mot 75,86 och 
det är mycket övertygande siffror. Oftast brukar differensen handla om 
tiondelar. Men vid det här mötet blev ”masarna” mer eller mindre 
utskåpade. Det brukar tyvärr drabba oss vid svarsvisiter så det kanske 
är klokt att tona ner sig i segeryran. 
 

 
IMPONERANDE HÖG STANDARD 

Startfältet var som vanligt stort med 94 deltagare inkluderande 31 
Haggelirare. När man kollar resultatlistan så kan konstateras att 70 % 
av startfältet (66 st) underskred vår skamgräns 80 netto. En annan 
iögonfallande upptäckt var att 40 spelare grejade 75 netto eller lägre. 
Det vittnar om att det var klös i ”kärringar och gubbar” denna dag. 

 
INDIVIDUELL VINNARE 

 

MATS NORLING (1) hamnade överst på prislistan med sina 67 netto. 
Han spelade helt klanderfritt och ett par dubbelbogeys kan man väl inte 
anse som några större försyndelser. På plussidan hamnar givetvis Mats 
sju par samt en birdie på hål tolv. Det är ingen dålig produktion av en 
man som ännu inte uppnått mogen ålder (65 år). 
 

 
HAGGES FRONTFIGUR 

ALLAN BERGSTRÖM (2) noterades för samma resultat, 67 netto, 
och ledde i klubbhuset så att säga under 1,5 tim. Allan klämde in sex 
par och en birdie på det tuffa hålet numro 5. Vad hände se´n? Jo, kar´n 
klantar till det med en trippel på hålet därefter, banans lättaste. Det var 
dagens enda fadäs men ack så utslagsgivande. 

 

”Telefon-
intervjuv” 

… Tja, följde min 
spelplan, och det 
”funkade” precis 

som planerat. 

BLÅST PÅ KONFEKTEN 
KJELL SVENSSON (3) har visat fin vårform och radat upp bra 
resultat. Dagens 68 netto är ett konkret exempel. Nio par var Kjell 
pappa till och hade segern inom räckhåll fram till hål 15. Där tycks 
han ha vevat friskt och får en åtta i protokollet. Det är i högsta grad 
ovanligt och den här grejen kom att ”kosta skjortan”. 

 

 

Hmm… 15 är ett 
”spökhål”, har 
hänt  en del saker 
där genom åren. 

BÄST BLAND DAMERNA 
MONA CARLSTRAND (4) säsongsdebuterade med den äran. Hon 
bokfördes också för 68 netto. Mona har varit i USA och tjuvtränat lite 
och resultatet är prydligt som attan. Av scorekortet att döma tycks allt 
ha gått som på räls. Nu blev tyvärr några dubbel-bogeys och lite lik i 
lasten som bromsade en ännu bättre placering, men so wath. 

 

Får trösta 
mig, med min 
maskot istället 
 

 

Att bli 2.a… 
i detta sällskap, 
det får man 
vara nöjd med.  



HALLSTING PÅ GÅNG ... 
ROLF WIDLUND (5) börjar tydligen hitta tillbaka till sitt gamla jag. 
Åtta par samt en birdie på hål 8 är tydliga tecken på återuppståndelse. 
Tyvärr så rörde han till det på hål 14. Där gick det åt åtta slag för att 
”håla ut” Tråkigt när sån´t händer, men Du får väl föra in missen på 
kontot ”olycksfall i arbetet” och undvika en upprepning. 

 

ULF FREDRIKSSON (10) hade också en lyckad dag. Sju par var 
alldeles utmärkta grundplåtar så att säga. Lite mark tappade han 
genom tre dubbel-bogeys och trippeln på hål 7 var definitivt inte bra. 
Hur som helst, det finns potential i herr Fredriksson och med lite mer 
kontinuitet i spelandet så kan det bara bli bättre. 
LARS-ÅKE LINDHOLM (11) har gått som tåget den här säsongen 
och dagens resultat är faktiskt hans sämsta hittills. Två par och en 
birdie tryckte han t.ex. in på tre korthål. Ett par fixade ”Lacke” också 
på sista långhålet. Det mest negativa från hans sida kom i form av en 
trippel på hål 5. Även den bäste kan fela …. 
JAN-ÅKE JOHANSSON (12) blev en av Hagges få pristagare. Hans 
insats toppades i form av tre par. Misstagen inskränkte sig till två 
tripplar och det är ju inte mycket att hänga läpp för. För Jan-Åkes del 
var det kanske extra stimulerande att knäppa sin hustru Daili på näsan. 
Det händer inte så ofta, säger initierade källor … 
 

HELT UTAN BELÖNINGAR 
Trots fina resultat som 72 netto fick trenne herrar ingenting med från 
prisbordet. Dom blev något av gränsfall och får väl skylla på lite otur. 
GÖRAN ANDERSSON (13) har inte så många extraslag att tillgå. Då 
kan det räcka med två bogeys och en dubbel för att komma på 
efterkälken. Åtta prydliga par är han noterad för men det var tyvärr 
inte tillräckligt för att nå en framskjuten placering. 
 

 

Men vad säger du? 
Gick P-O så bra, han 
är ju ”bara reserv” 
till Vreta Kloster! 

INGEMAR BLOMGREN (9) ”nollade” inget hål. Det ger ett stabilt 
intryck liksom sju par. Hindren i vägen till ” ära och berömmelse” 
utgjordes av fyra s.k. enpoängare. Sådana ”tapp” finns det inte 
utrymme för när man slåss om en plats bland ”eliten”. Efter vad som 
visats hittills ligger ”Blomman” bra till för att sluta bland Topp-tio. 

 

 
 
 
 

FRAMGÅNGSRIKA HÖGODDSARE 
Två spelare registrerades för 70 netto och prisbelönades mycket 
välförtjänt. Att slå sig in i frontlinjen en dag som denna är mycket 
berömvärt. 
LARS HAHNE (6) bidrog i hög grad till att Hagges lagresultat 
stannade på hyfsad nivå. Det började illa med en trippel men därefter 
flöt det på till full belåtenhet och mer därtill. Lasses par på hålen två 
och 10 t.ex. smäller högt. Det blev ytterligare en ”femetta” på sista 
korthålet och den bidrog till att förgylla tillvaron. 
GÖTE JONASSON (7) brukar medverka endast sporadiskt på Senil-
Touren. Den här rundan borde ha gett blodad tand för upprepning. 
Göte startade med en birde samt tryckte in ett par mariga hål som nr 
10 samt 14 och det var få förunnat. Plumpen i hans protokoll var sju 
slag på andra korthålet. En olycka händer så lätt … 

 
SISTA PRISTAGARNA 

Återstår en kvintett som belönades för sina insatser. Samtliga gick in 
”under par” och noterades för 71 netto. Trots fina resultat fick gänget 
inga framskjutna placeringar och det avspeglar litet av hur tuff 
konkurrensen var den här gången. 
PER-OVE BJÖRKMAN (8) börjar få upp ångan och drog till med en 
birdie i starten av ronden. Prydliga inslag i protokollet var också åtta 
par. Enligt sedvänjan blev det en dubbel-bogey på elvan. På hål 14 var 
”PEO” utanför banans gräns och det straffade sig givetvis. Nämnda 
malörer tuggade på bonuslagret och sabbade en eventuell seger. 

 

Tyckte… 
det kunde vara 
lämpligt, att slå 
till en dag som 

denna 

ROLAND KLASEN (14) är ytterligare en Haggespelare som grejade 
72 netto. Sju par var hans bästa nummer och samtliga korthål klarade 
han på tre slag. Prydligt värre men på hål 14 (par 5) blev det litet för 
mycket swingande och en trippel som följd. 
ÅKE EDSTRÖM (15) var bäst på första varvet som slutade på 33 
netto efter bl.a. två par. På hemvägen blev det inga ”femettor”. Poäng-
överskottet sögs i stället upp efter två dubbel-bogeys och en trippel. 
Litet flitigare spelande skulle nog vara gynnsamt. 
 

RÄTT SÅ SKAPLIGA RESULTAT 
En kvintett bokfördes för 73 netto. Den enda gemensamma nämnaren i 
gänget var att alla fick varsin grov plump i protokollen. 
BENZ KARLSSON (16) blev dagens scratchsegrare med 81 brutto-
slag. För övrigt prickade Hagge-liraren in hela elva par och visade 
prov på sitt kunnande.  Medaljens baksida får man väl säga om Benz 
dubbel-bogey på ”lätta sexan”. 
 

 

Nää… inte 
nu igen! 

 

Dubbeln på 6:an?  
Vadå Bagge… Vem 
som helst… kan väl 
råka ut för att skära  
bollen nå´n gång! 

Göran Andersson påstods ha vissa problem att läsa greenerna. 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER WESTERBERG (17) spelade avsevärt bättre än vid förra årets 
Suravisit. Tre par fick han antecknade och största misstaget blev en 
trippel på hål 15. Nu blev det också några dubbelbogeys från Pers 
sida, som kom att belasta slutresultatet. 
CHRISTINA BREDIN (18) har bara medverkat sporadiskt på 
Touren tidigare. Den här rundan borde sporra – om inte jobbet lägger 
hinder i vägen.  Låt så vara ett det blev en maxnotering på hål tre men 
73 netto i omstarten är ingen dålig början. 
 

HÅKAN HELJEBERG (26) rosade också marknaden inledningsvis. 
Tre par och 33 netto gav ett fördelaktigt läge inför fortsättningen. Nu 
lyckades Håkan inte förvalta pundet . Regressen började redan på tian 
(trippel) och stabiliteten liksom försvann. 
GÖRAN ÅKERLUND (27) har inlett säsongen bra. På ut-rundan 
hade han fortsatt flyt på verksamheten, som slutade på 34 netto och 
två par antecknade. Avdelning 2 blev inte lika lyckosam och han 
dribblade bort sin chans till en bättre placering. 
STAFFAN STURESSON (28) satsade tydligen på säkerhet framför 
allt. Det blev inga utsvävningar i vare sig positiv- eller negativ 
riktning. Ett par och en trippel var det enda som bröt mönstret i 
konceptet ”en vanlig dag på jobbet”. Fullt godkänd insats. 
 

Men vad gör du 
Christina? 

Peggar upp… 
mitt på Fairway! 

Javisst, Rune 
nå`n ordning  

får det väl ändå 
vara! 

BÖRJE BREWITZ (19) har tappat en massa slag men börjar 
tydligen finna sig till rätta med sitt nya S-hcp. Åtta slag på sjuan var 
väl det mest negativa. I övrigt tycks det ha rullat på riktigt bra. Inom 
sinom tid blir det nog fler än ett par under ronderna. 
SONJA MILTON (20) har hållit sig väl framme under våren. Första 
varvet med nio slag på sexan var inte så bra. Bättre upp blev det under 
etapp två. Ett par på hål 11 och 35 netto som delresultat på banans 
svåraste parti är klart berömvärt. 
 

FULLT MANSKAP 
Inte mindre än elva spelare gick in på 74 netto. Det är ju ett komplett 
gäng för att eventuellt anmäla för en karriär inom korpfotbollen 
BJÖRN STEEN (21) var ju en stor bollbegåvning i Åtvidaberg men, 
han är ju ingen oäven golfare heller. I första halvlek låg han lite lågt 
men i avd. två blev det bättre fart. Fyra par och en birdie plus två 
tidigare fullträffar snyggade till siffrorna. 
BÖRJE JANSSON (22) svarade för en omvänd insats, bättre ut än in 
kan man säga. I sin helhet gjorde Börje birdie på två korthål samt fick 
till tre par därutöver. Det som inte blev till fyllest var fyra dubbel-
bogeys och hela sju slag på hål 11. 
LARS-GÖRAN SAMUELSSON (23) åkte från Hagge i ottan men 
var ändå alert på etapp ett. Då blev det tre par och 34 netto. På andra 
halvan var det inte alls samma drag i masen som ådrog sig ett par 
dubbelbogeys samt en trippel på hål 13 
RUNE JOHANSSON (24) är en annan man från nordan land. Han 
gjorde inga större grodor men spelade stundtals lite yvigt. Det kostade 
lite extra slag som han inte kunde kompensera. Fyra par var goda 
försök men det räckte föga. 
 

 

Blev ”Mask” bakom björken 
redan på första hålet. Det 

satte prägel på hela ronden. 

TOMMY PERSSON (25) var helt briljant på första varvet. Där 
klämda han in sex par och fick delresultatet 32 netto. En rond 
omfattar ju 18 hål, och på de sista nio fick han inte till det alls. På de 
två sista hålen avslutade Tommy med tripplar. God natt jord. 

 

DAN FORSBERG (29) brukar det svänga om och dagens rond blev 
inget undantag. Dan fixade en birdie och ett par på de första korthålen 
och fick 34 netto på varvet. På andra halvan kom tabbarna och hålen 
14, 15 och 16 tycks ha varit jädrans  mariga. 
BÖRJE ÖSTLING (30) var helt under isen på de första nio. Två-
siffrigt på ett hål och ett par åttor vittnar om total obalans. Nu blev det 
lyckligtvis en rejäl uppryckning och Börje grejade 33 netto på andra 
etappen. Det var en imponerande förvandling! 
SVEN FORSSMED (31) gjorde en rond som starkt påminde om 
Hagges Sturesson. Allt tycks ha rullat lugnt och stilla för Sven, som 
klarade sig helt från ”streckade hål” Det tycks ha varit ett 
vägvinnande upplägg som också gett avtryck i sammandraget. 
 

GODKÄNT MEN INTE MER 
Nio spelare registrerades för 75 netto. Det är ju resultat som rent 
allmänt anses som godtagbara men, kanske inte till full belåtenhet 
förmodar jag. 
STIG JANSSON (32) gjorde sin vana trogen en hel del par. Sex 
stycken är noterade. Det är också en trippel på hål 5 samt en dubbel-
bogey på hål 11. Där tappade Stig mark och fick finna sig i att hamna 
akteröver på resultatlistan.   
SÖREN PETTERSSON (33) är en man som också måste leverera en 
del par för att nå bra resultat. Det blev tre under inledningsfasen som 
resulterade i 34 netto. I avd. 2 fick han ingen fullträff noterad . Med 
andefattig utdelning blev det steg bakåt i ledet. 
ROLF NYSTRÖM (34) schabblade på båda korthålen på de första 
nio. Ytterligare lik i lasten fick Haggespelaren efter sju slag på hål 15. 
Det medförde att Roffes sju par bara fick effekten att hyfsa upp 
siffrorna till en relativt godtagbar nivå. 
LEIF KRATZ (35) tycks ha varit lite up and down i sitt agerande. 
Tre par och en birdie som avslutning var ju fina nummer. Tyvärr så 
blev det några dubbel-bogeys och tripplar som kom att spoliera det 
hela och det är bara att acceptera placeringen. 
 

He, he... 

Trevliga 
kompisar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LARS-GÖRAN BERGQUIST (36) körde hårt på första rundan. 
Med hjälp av fyra par slutade första halvan på 34 netto. Fas två i 
tävlingen blev mindre lyckosam för Lars-Göran som bokfördes för 
maximala nio slag på hål 15. Kymigt men ett faktum. 
OVE HOLMSTRÖM (37) gjorde en trippel på tvåan. Den blundern 
låg honom till last under hela ronden.  Tre par fick han till men det 
skapade bara viss utfyllnad efter en del dubbel-bogeys. ”Holmas” 
gjorde en rätt skaplig rond trots allt, men inte mer så att säga. 
GUNBERTH SJÖBERG (38) förbrukade nio slag på hål 4. Det blev 
hans enda miss av grövre art. Där tappade Gunberth tre slag som han 
aldrig lyckades ”hämta in”. De två par som yxades till räckte bara till 
att släta över några malörer av mindre format. 
KJELL HEDMARK (39) bästa aktioner kom på hålen 8 och 9 där 
han prickade in par. Därmed slutade första varvet på 36 netto. På 
andra halvan trillade det inte in några par. Det bidrog till ett litet 
vakuum efter några hål med smärre misstag. 
NILS-OLA FANTENBERG (40) spelade instabilt i inledningen men 
klämde till med ett par på hål 3. Den fullträffen lättade lite på tyngden 
i ”ryggsäcken”. Nu räckte det föga för att greja en lägre score efter-
som parproduktionen stannade vid ovan nämnda. 
 

INTE FULLT GODKÄNDA 
En kvartett bokfördes för 76 netto. Det är väl lite i överkant men 
räckte för placeringar på övre halvan i resultatlistan. 
ALF NYMAN (41) torskade rejält på två hål. På första korthålet 
förbrukade han sju slag och på sista långhålet blev det en trippel. Det 
blev tunga belastningar som inte uppvägdes av fyra par. Det är bara 
att bita i det sura äpplet Affe. 
 

JAN CARLSTRAND (42) var mest till sin fördel på första varvet. 
Där blev det par på såväl första som nionde hålet. Hål 13 ”streckade” 
Janne och det blev ytterligare lite ”poängtapp” i finishen. Det bidrog 
till en något undanskymd placering. 
TOMMY ERIKSSON (43) tryckte in par på tre korthål samt på 
instans numro sju. Det var ju propert värre. ”Lätta sexan” torskade han 
däremot på och förbrukade sju slag. Se´n blev det några halvmesyrer 
på etapp två och siffrorna accelererade. 
ROLF BERGSTRÖM (44) skötte sina kort rätt bra tom hål 12. På 
trettonde sprack det med en åtta i protokollet. Nästa djupdykning kom 
i form av nio slag på hål 17. Med par på hål 16 och som rond-
avslutning blev det en variationsrik avrundning på dagen. 
 

ICKE GODKÄNDA INSATSER 
Det omdömet får övriga i startfältet finna sig i. Av gästerna hade jag 
förväntat mig lite mer av spelare som Göte Boström, Göran Igel, Stig-
Ove Gustavsson och förtjusande Daili Johansson t.ex. Dom har ju 
tidigare spelat framgångsrikt vid besöken i Sura. Förresten, det fanns 
s.k. kanoner i hemmaleden som inte heller fick till det av någon 
anledning. Men, det är ju så i den här branschen, man kan ju inte vara 
på hugget för jämnan. Hur som helst, det var en fin tävling under 
gynnsamma förhållanden och vi ser fram emot returmötet uppe i 
Hagge. Där brukar vi inte skörda några större lagrar men någon gång 
skall väl bladet vända – hoppas jag. 

 
ARNE BAGGE 

Bladets auktoriserade Expertkommentator 
 

 

  
Ramnäs Sameting, Sune Engwall, (Förste Talesman) Jan Olson/ 
Glädje och Ove Holmström, under rådslag efter tävlingen. Bladet kan 
tyvärr ej citera konversationen, eftersom den inte är lämplig för tryck. 

Kurt Göransson och Göte Boström 
i bekymrad betraktelse av scorekorten efter nio hål. 

Rune Johansson och Christina Bredin 
byter artighetsfraser. 

Dagen var varm, och banan krävande, men det här gänget 
behövde ej släpa sig törstande i mål. Mona Carlstrand, 

Lars Åke Lindholm, Göran Andersson och Nils-Ola Fantenberg. 

Du Göran! 
Nu måste vi nog 
lägga på ett kol 
inför 2:a varvet! 

Håller med… 
bävar för, vad 
Bagge nu ska 

hitta på att skriva 

Ja, vädret … 
var i alla fall bra. 

Fattas bara…  
Vi har alltid bra 
väder här i Sura  

Tur Mona… att vi hade 
vattenbärare med oss 

Håller med… 
fullt och fast 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAMTÄVLINGEN 
1. Mona Carlstrand  Sura  68 netto 
2.  Christina Bredin  Sura  73 netto 
3.  Sonja Milton    Sura  73 netto 
4.  Daili Johansson  Hagge  78 netto 
5.  Rigmor Hedlund  Hagge 83 netto  
6.  Ulla Appelfeldt   Sura  84 netto 
7.  Ingrid Karlberg   Sura  85 netto. 

 

Slutet gott…allting gott. 
Här en gruppbild från delar av Haggegänget denna dag.  Bakre Fr.v. Stig Löfgren, Staffan Sturesson, Stig-Ove Gustafsson, Göran Igel, Rune 

Johansson och Jan Östman. Främre raden: Rolf Nyström, Björnar Fagerheim, Dali Johansson, Bunny Fahgen och Leif Kratz.
 

  
Somliga tycks ha haft problem med inspelen. Inga namn, men herrarna på bilden är icke medlemmar i Hagge GK 

 

SERIETABELLERNA 
HITTAR DU PÅ KLUBBENS HEMSIDA 

UNDER FLIKEN 
 

• Kommitteér  
• Oldboys 
• Seniltouren 
• Resultattabeller 



Seriepremiär i Surahammar för Länets H 75-lag 
 

Årets seriepremiär för H 75 i Västmanlandsserien gick av stapeln på Mossfallsbanan i Surahammar 17/5 
Passade bra för Suras ”Krutgubbar”, att första omgången spelades på hemmaplan, eftersom det är första 
året som klubben kan ställa upp med spelare i denna serie. Totalt förfogar lagledare Sven-Erik Gårdhage  
över 13 spelare, frånräknat de fyra som för närvarande står på ”Krämp-listan”. / Av Bladets utsände S. Engwall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

Resultat   
1. Gunnar Bystedt  Tortuna  63 Netto 
2. Rolf Lövgren   Tortuna  67 
3.Ture Eriksson   Sala    72 
4. Örjan Holmgren  Sala    72 
5. Bengt Blomqvist Frösåker  72 
6. Bo Lindblad   Arboga  72 
7. Rolf Nordqvist  Arboga  73 

 

Ingemar Bergqvist, som för närvarande befinner sig på 
”Krämp-listan” tog istället hand om det administrativa, 
vilket han på sedvanligt sätt skötte med nit och redlighet.  

Koll av bollarnas markering före start. Erik Holmgren, 
Sura, Örjan Holmgren, Sala och Dick Olsson, Fullerö. 

Dagens ”Bästa Suring” blev Rolf Gustafsson på 77 netto 
vilket inte var mycket att ”skriva hem om”… ansåg han. 

Harry Andersson, Köping, Rolf Gustafsson, Sura, Sven 
Sporrstedt, Köping (Tävlingsansvarig för hela H75) samt 
Ture Eriksson Sala.    

De två åldermännen för dagen, Erik Holmgren, Sura 85 år, samt Gunnar Bystedt, Tortuna, 87år.  
Bystedt visade dock icke någon hänsyn till ”ungdomarna” utan avgjorde kampen med imponerande segerresultatet 63 Netto. 

8. Leif Grönberg   Skerike  73 
9. Yngve Kullberg   Fullerö  73 
10 Sten-O Larsson   Västerås  74 
11 Harry Andersson  Köping  75 
12 Ville Raunås    Västerås  75 
13 Hans Avelin    Köping  75 
14 Bertil Svensson  Skerike  75 
15 Gunnar Eklund   Arboga  76  

 
Suras Representanter 

 
17. Rolf Gustafsson    77 
23. Sven-Erik Gårdhage  78 
36 Erik Asp       84 
37 Erik Holmgren    85 



Golf-RM  - Västmanland 2010 
 

 
Surahammar GK är redo 

för tävlingen 
MOR / DOTTER 

 
 
Snart är det dags för årets version av Riksmästerskapen i Golf där Svenska Golfförbundet tillsammans  
med Västmanlands Golfförbund arrangerar detta Riksmästerskap under perioden 1 -10 juli 2010.  
Tolv av Västmanlands golfklubbar delar på värdskapet. För Surahammars del handlar det om tävlingen 
Mor/Dotter, där det är planerat att ta emot ett 80-tal tävlande lag. Kent Myhrberg är ansvarig koordinator, 
för att Surahammars GK skall kunna genomföra vår del i detta arrangemang på ett så trevligt, komfortabelt 
och minnesvärt sätt som möjligt. En Tapaskväll kommer bl.a. att anordnas första tävlingsdagen 6 Juli, med 
underhållning av trubadur Erik Hägglund, och där är även klubbens medlemmar välkommen att delta. Kent 
Myhrbergs förhoppning är att så många som möjligt av klubbens medlemmar ska ta tillfället i akt att delta 
både på Tabaskvällen och besöka Mossfallet dessa tävlingsdagar. Dels för inramningens skull, dels för att 
det kommer att bjudas på mycket bra golf på en del händer under dessa dagar. Många av de Damer som 
deltar i RM-Tävlingarna är i princip Scratch-spelare.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Arrangörsklubbar RM 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Surahammars arbetsgrupp 
för RM-Tävlingen 

 
Tävlingsledare:     Kent Myhrberg 
Resultatservice:     Sören Carlsson/Majvor Wilson 
Start/Bemanning :   Johan Eriksson 
Forecaddies/Scorer  Per-Ove Björkman 
Festarrangemang:   Kerstin Ohlsson/Britta Karlsson 
Klubbvärd:      Kjell Hedmark 
Banans skick:     Björn Nord /Klubbens hålvärdar 
(Söndag 4 Juli kommer alla hårvärdar och medhjälpare 
att göra en sista översyn av banan, för att den ska bjuda 
så bra finish som möjligt för våra gästande tävlande). 

 

ANMÄLAN 

Anmälan ska ske via www.golf.se och skall vara regist-
rerad senast den 4 juni kl 18.00. Från och med den 7 juni kl. 
18.00 finns deltagarlista och eventuell reservlista tillgänglig 
på respektive klubbs hemsida.  
 
Betalning av startavgiften skall vara respektive arrangörs-
klubb tillhanda senast den 14 juni. Inbetalning sker på 
respektive klubbs angivna plus- eller bankgiro. 
Ange RM, golf-id och namn.  
 
Utebliven betalning innebär att anmälningen annulleras och 
att platsen erbjuds spelare från reservlista. 

TORTUNA 
1-4  JULI 

 
H 22 / D 22 

VÄSTERÅS 
1-4  JULI 

 
H 35 

FRÖSÅKER 
1-4  JULI 

 
H 45 

ORRESTA 
1-4  JULI 

 
H 55 

ÄNGSÖ 
1-4  JULI 

 
H 65 

FULLERÖ 
2-4  JULI 

 
H 75 

SKERIKE 
1-4  JULI 

 
D 35/ D 50/ D 60/ D 70 

FAGERSTA 
5-7  JULI 

 
Far & Son 

SURAHAMMAR 
5-7  JULI 

 
Mor & Dotter 

KÖPING 
5-7  JULI 

 
Två generationer. Mixed 

ARBOGA 
8-10  JULI 

 
Äkta makar 

SALA 
8-10  JULI 

 
Äkta makar + 100 


