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SERIETABELLERNA 
HITTAR DU PÅ KLUBBENS HEMSIDA UNDER FLIKEN 

• Kommitteér  
• Oldboys 
• Seniltouren 

Problemet att vissa deltagare  
inte kunnat läsa sina tabellplaceringar från klubbens hemsida skall nu vara löst.  

 

Samma dag som 4:e omgången i ”Senil-Touren” avverkades, så snyggade PEAB-Asfalt till finishen av gången vid putting-greenen och 
rastkuren efter 9 hål. Ett jobb som välkomnades av städerskan som i fortsättningen slipper slita med grus och damm inne i klubbhuset.  
Nästa asfaltprojekt blir att även snygga till runt tävlingskuren, men det jobbet får anstå fram till dess att klubbens ekonomi tillåter detta. 

Nöden har ingen lag. I brist på matbord fick soptunnan duga. 
Det ansåg Björn Steen, Dan Forsberg och Staffan Leijonhufvud. 



Herr Arnes Veckorapport 
 

 

HÄNRYCKNINGENS TID ÖVERSTÖKAD 
I Senilens omgång fyra landade resultaten på mer normala nivåer. Av 
57 startande gled drygt hälften in under 80 netto vilket är avsevärt färre 
än tidigare. Vidare kan konstateras att massanhopningarna i resultat-
listan planat ut med större spridning av aktörerna. Sammanfattningsvis 
kan man väl uttrycka sig som så att Senil-Touren är tillbaka i 
traditionellt mönster utan avkall på vare sig kvantitet eller kvalitet. 
 

RUTINERAD VINNARE 
 

KJELL SVENSSON (1) har nosat på segern tidigare i år. Den här 
gången fick han kliva upp på översta pallsteget efter en rond som slutat 
på 69 netto. Åtta par fick han noterade och två dubbel-bogeys var allt 
på minuskontot. Det avspeglar ett gediget hantverk från keramikerns 
sida. Med dagens resultat gick Kjell upp i topp på tabellen för fyra 
ronder. Lite drygt 70 i snitt är propert värre. Nu gör Kjelle ett uppehåll 
några veckor på ”Senil-Touren” med vistelse i gamla hemtrakter, för att 
där underhålla formen med spel på olika banor i Skåneland. 
 

ÅTERUPPSTÅNDELSE 

 

Perfekt våravslutning för min del. Nu ska 
det bli skönt känna stänk från saltvatten, 
och trimma formen med spel på linkbanor  

 

Perfekt våravslutning för min del. Nu ska 
det bli skönt känna stänk från saltvatten, 
och trimma formen med spel på linkbanor  

BÖRJE JANSSON (2) var lite down förra säsongen men nu tycks f.d. 
suragrabben vara tillbaks på banan igen. Fem par tryckte han in och 
kronan på verket blev två birdies. Det var starka nummer som kom på 
tuffa hål som nr 5 och 7. Mindre bra var däremot sex slag på ettan samt 
en kringla på åttan. Med dom grodorna rök segern och slutresultatet 
stannade på 70 netto. 
 

VÅRENS LIRARE 
 

”Grodan” på 8:an 
kändes tung. Men 
så´n är ju golfen. 

 

Blir jag inte 
CHAMPION i år, 
ska skägget få 
växa… jag lovar! 

LARS-ÅKE LINDHOLM (3) är otvivelaktigt säsongens stabilaste 
kort så här långt. Nu blev det en s.k. bronspeng genom scoren 70 netto. 
”Lacke” producerade sex par som fördelades jämt per varv. Plus i 
kanten sätter jag för dom som kom på hålen 5, 10 och 15. Lite 
problematiskt tycks det dock ha varit för herr Lindholm på tre långhål. 
Där är dubbel-bogeys antecknade och det kostade en del. 

 
SISTA PRISTAGAREN 

 

 
OLLE ASPLUND (4) gjorde sin andra rond, som slutade på 70 netto. 
Det är siffror avsevärt bättre än fjolårets noteringar. Protokollet 
uppvisar lite tapp på långhålen men ingen poängkolumn är ”streckad”. 
Det ger ett stabilt intryck. Bättre skulle det bli med ett flitigare 
spelande. I egenskap av f.d. servicechef på bruket borde Du veta att 
gamla valsverk måste underhållas. 
 

UTANFÖR PALLEN 
Ytterligare två spelare gick in ”under par” med sina 71 netto. Nu räckte 
det endast till att sänka deras officiella Hcp. Det är väl en personlig kick 
som bör tillfredställa paret.  
HÅKAN HELJEBERG (5) fick fjolårssäsongen spolierad p.g.a. 
sjukdom. Nu tycks det som om gubben är i god vigör igen. Fem par 
påminner lite om flydda tider liksom det som presterats på övriga hål. 
Undantag däremot för Håkans agerande på de längre partierna som nr 8 
och 17. Där bröts mönstret i mycket hög grad - snällt uttryckt. 
 

Får känna mig 
nöjd med dagen… 
trots en 4:e plats. 



 

 

Göte Jonasson. Ny aktör på ”Senil-Touren” 
 

DIT VINDARNA BÄR 
En trio slutade på 76 netto. Det är resultat som inte räcker så långt i 
den här kretsen. Scorekorten informerar också om att det gått på lite 
lösa boliner mellan varven s.a.s. 
MATS NORLING (15) höll inte ihop det hela lika bra som mot 
Hagge. Sex par var visserligen fina nummer men det blev också två 
rejäla djupdykningar. Den första kom i form av en trippel på trean. 
Åtta slag på hål 13 klassar jag som rena katastrofen. 
TOMMY PERSSON (16) fick två sjuor och en åtta i sitt protokoll. 
Det är ”röda siffror” som brukar vara svåra att justera. Nu gjorde 
Tommy tappra försök. Exempel på det är tre par samt en birdie på hål 
17. Det var bra inslag i ”städarbetet” men räckte föga. 
 

JAN ERIKSSON (13) var tydligen på ett sjuhelsikes humör under 
etapp ett. Med tre par i botten kunde han fika med 30 netto som facit. 
Efter femton hål låg han ”fem under”. På de sista tre hålen sprack det 
kapitalt med tjugofyra slag sammanlagt. 
GÖTE JONASSON (14) har tillkommit som ett fräscht inslag på 
Touren. I premiären mot Hagge blev det 70 netto och sänkning av 
Hcp. Att klara 75 netto med färre slag till förfogande är ett gott tecken 
även om det blev ett par hål med höga noteringar. 

 

CHRISTINA BREDIN (6) har dykt upp som ett slagkraftigt tillskott 
i Hallstas team. Det är en gåva som pressade ”Bultsöner” kan vara 
tacksamma för. På första halvan flöt allt friktionsfritt. I avdelning två 
prickade Christina in meriterande par på hålen 10 och 18. Tyvärr så 
blev det också ett par lapsusar på hål 15 och 18 som förstörde mycket. 
 

TOPPKANDIDATER PÅ VÄG … 
Det glädjer en expertkommentator att mina förhandsfavoriter börjar 
röra på sig. Det gäller bl.a. duon som bokfördes för 73 netto. Givetvis 
hoppas man på da capo eller bättre framöver. 
BJÖRN STEEN (7) håller ypperlig klass trots sin höga ålder. Han 
tycks ha spelat hur stabilt som helst och fixade bl.a. sju par. Med 
endast tolv extraslag så sätter det sina spår i protokollet när Björn drar 
på sin några bogeys eller dubbla varianter. Nu blev det några mindre 
missar av den arten som satte sin prägel på slutresultatet. 
INGEMAR BLOMGREN (8) är ett annat omskrivet och beprövat 
kort så att säga. Han kan ibland darra lite på manschetterna. Det hände 
t.ex. på hål 7 där ”Blomman” fick en trippel. Nu snyggade han till det 
riktigt bra genom att pricka in sex par samt drog till med en birdie på 
första långhålet. Tjusigt minsann, skulle man kunna påstå. 
 

… OCH ANDRA HÄNGER PÅ 
Två andra spelare som jag haussat för slutade på 74 netto. Det är lite 
rågade siffror som inte är så värst gångbara i det långa loppet. Ändå 
ger det en vink om att det kan börja hända saker. 
PER-OVE BJÖRKMAN (9) låg ungefär på samma nivå vid fjolårets 
upptakt och är något av en slow starter. Det gav han prov på den här 
dagen med sex slag på hål 1. Nu blev det ytterligare ett par dubbel-
bogeys och det är kännbara saker för ”PEO”. Fem par antecknades 
han för, men det blev inte tillräckligt för att figurera i topp. 
SÖREN PETTERSSON (10) grejade 36 netto på första etappen utan 
att trycka in ett endaste par. På andra varvet lyckades han i alla fall 
pricka in ”femettor” på korthålen. En så andefattig parproduktion har 
Sören aldrig svarat för. Tur för hans del att det bara blev en dubbel-
bogey (11:an) samt en trippel som grövsta missar. 
 

Jo… känns 
riktigt kul, få va´ 
me´ och röra om 
i ”Gubbgrytan”  

BAKOM TOPP-TIO 
Här hamnade kvartetten som registrerades för 75 netto. Deras resultat 
är väl av arten relativt gångbara men gav inga bidrag i Poängjakten. 
BO MILTON (11) klämde in fyra par på första delen, som slutade på 
35 netto. I avd. två ökade han ”skörden” med par på hålen 10 och 16.  
I mellanpartiet var det litet av blandad konfekt från Bosses sida. Sex 
slag på elvan t.ex. rörde om i grytan så att säga. 
JAN CARLSTRAND (12) har visat större stabilitet i år och ligger på 
prick 75 i snitt hittills. Det är en markant förbättring sedan fjolåret som 
klart framgår av protokollen. Visserligen blev det bara två par men 
blott ett ”streckat hål” är den stora skillnaden. 

Jo, visst…! 
Här gäller det att 
hänga på, ifall man vill 
vara med i matchen. 

Vems boll vi letar? 
Ja, inte min… för 
jag är ju stabil. 

Inga problem! 
För jag känner 
mig också stabil. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BÖRJE LANTZ (17) får trösta sig med att det gick bättre än i 
premiären. Tre par och inget ”streckat hål” är ju inte fy skam. Det som 
gjorde att Börje sladdade i resultatlistan kan tillskrivas åtta hål med 
endast en poängs utdelning per instans. 
 

VÄL SALTADE RÄKNINGAR 
Inte med bästa viljan i världen kan det bli godkända betyg för 
sextetten som slutade på 77 netto. Här måste det till avsevärt bättre 
takter för att bli något av rubrikernas män i framtiden. 
ROLF WIDLUND (18) brände sina kort redan på första varvet, som 
slutade på hela 42 netto. Nu blev det avsevärt bättre upp på andra 
rundan och inga haverier på långhålen t.ex. Tre par hjälpte också till 
för viss upputsning av en något skamfilad fasad 

SVEN-ERIK GÅRDHAGE (21) hade också litet av berg- och 
dalbanekaraktär i sitt upplägg – om det nu fanns någon plan. Tre par 
fixade ”Gårdis” på första varvet, men en trippel och ett par åttor i 
noteringarna ger ingen som helst balsam för själen. 
ROLF SEVELIN (22) agerade betydligt stabilare än ovan nämnda 
herrar. Inte en enda tavla blev det under ronden. Kruxet var väl närmast 
att Roffes nio ”enpoängare” blev lite i torftigaste laget och föga 
konkurrenskraftigt i den här omgivningen. 
STAFFAN LEIJONHUFVUD (23) samlade på sig 32 poäng och med 
dom pinnarna hamnade han med god marginal inom den s.k. zonen. 
Problemet var tyvärr att han torskade rejält på två långhål (8 och 17). 
Det håller inte i spelformen Slaggolf. 
 

KRÄVANDE MED 18 HÅL? 
Fem gentlemän stannade på 78 netto. Fyra i gänget föll helt igenom på 
andra varvet. Förmodligen blir det snack om engångsföreteelse, vilket 
visar sig framgent. 
ARNE RYDIN (24) var pappa till tre par i begynnelsen och så långt 
var allt gott och väl. Under andra halvan blev det varken hackat eller 
malet. Tre dubbel-bogeyn och åtta slag på ”Hundklubbshålet” är fjärran 
från Malmsjös ”hit”: Vår bästa tid är nu … 

 

BENGT ÖHRMAN (19) 
startade storstilat med två par. 
Se’ gör han dagens grej med att 
dra till med tvåsiffrigt på hål 4. 
Det är lite av Öhrman i ett nöt-
skal med tvära kast. I fortsätt-
ningen blev det stabilare och 
ytterligare tre par göt lite olja på 
vågorna. 
 

 

Ska dom aldrig … 
bli klara, någon 
gång där framme? 

 

 

ROLF GUSTAFSSON (20) körde en typ av Öhrman-race, två par till 
att börja med, och tio slag på fyran. Två tripplar därtill blev ytterligare 
belastningar. Därför blev tre par därutöver samt en birdie ringa hjälp 
för att nå ett anständigare resultat. 

 

Du, Roffe! 
Tycker det var 
bättre förr! 

BO FORSBERG (25) briljerade med par på hålen 2, 3 och 4 och 
grejade första delen på 35 netto. Det är väl vad man kan kräva av en 
toppkandidat. Om Bosse hade en gloria över hjässan så halkade den ner 
runt fotknölarna efter sista långhålet. 
SÖREN CARLSSON (26) är en annan vapendragare som klarade 
första halvan bra med hjälp av två par. Om Sörens agerande under akt 
två finns en hel del att anföra. Jag nöjer mig med konstaterandet att det 
här med datorer är han avsevärt bättre på. 
TOMMY ERIKSSON (27) var en gång i tiden en vältränad brandman. 
Nu tycks det som att flåset inte räcker till. Fyra par orkade han med 
men slutklämmen på ronden blev inte bra. En trippel på hål 13 samt 
hela åtta slag på femtonde var mycket illa. 
GÖSTA BLOMKVIST (28) torskade endast på ett hål, åtta slag på 
femman. På den punkten var han stabilare än ovan nämnda herrar. 
Göstas problem var att det blev för klen parproduktion (1 st.) i 
förhållande till antalet hål som resulterade i ”enpoängare”. 

SKÄRPNING I LEDET 
Dagens sladdbarn formerades till en kvartett som knappades in för 79 
netto. Bättre kan Ni och upp till bevis nästa gång. 
STIG JANSSON (29) är ju splendid i sina bästa stunder (fem par) men 
tycks inte få det att klaffa fullt ut i år. Vad det beror på är jag inte 
mannen att avgöra. Potentialen finns ju där men det vill sig inte. Kanske 
något för en ”hjärnskrynklare” att titta på? 
HELMUT LEZUO (30) säsongsdebuterade och gjorde det till full 
belåtenhet på första partiet. I avdelning två hade han tydligen lekt 
rommen av sig och det kom ett par grova missar. Åtta slag på hål 13 
och nio på sjuttonde är förlåtligt i en premiär. 
YRJÖ TOMBERG (31) rörde till det rejält på tre hål och sju slag på 
tolvan var riktigt frikostigt. För övrigt tycks det ha gått relativt hyfsat 
men parproduktionen måste bli bättre. Ett enstaka par är inte mycket att 
gardera upp med när det blåst motvind, så att säga. 
HANS LUNDHOLM (32) är tydligen inne i en ond cirkel och tycks 
inte få det att klaffa. Det blir ömsom vin och ömsom vatten av det hela. 
Typexempel är åtta slag på fyran följt av ett par på femman. Det är 
variationsrikt till tusen, men inte bra i sin helhet. (Forts. nästa sida.) 
 

2 bollar i vattnet… 
och en Paparazzio  

givetvis på plats… Grr 



Maj 

1 Börje Brewitz 
64 Leif Norman 
33 S-E Gårdhage 
32 Helmut Lezuo 
17 Bo Forsberg 
48 Olle Asplund 
49 Lena Andersson 
16 Kjell Svensson 
9 Björn Steen 
56 Kjell Lövgren 
41 Sonja Milton 
24 Ingeli Eriksson 
25 Jan Olsson/Glädje 
40 Mona Carlstrand 
57 Christer Bergström 
8 Kent Myhrberg 
5 Per-Ove Björkman 
60 Ulf Wilson 
37 Sven Forssmed 
28 Staf. Leijonhufvud 
21 Ingemar Blomgren 
44 Rolf Sevelin 
53 Göran Åkerlund 
12 Roland Andersson 
13 Lars-Åke Lindholm 
52 Ove Holmström 
45 Rolf Widlund 
20 Rolf Bergström 
29 Berit Sjöberg 
36 Hans Lundholm 
61 Lars-G Bergqvist 
4 Stig Jansson 
3 Bertil Söderström 
62 Kjell Hedmark 
35 Rolf Gustafsson 
30 Börje Jansson 
19 Sune Hamrin 
46 Ulla Appelfeldt 
51 Jan Carlstrand 
14 Håkan Andersson 
11 Åke Edström 
54 Kurt Åberg 
43 Gunberth Sjöberg 
22 Hans-O Norrman 
27 Börje Lantz 
38 Kent Alvebris 
59 Tommy Eriksson 
6 Sune Engwall 
7 Sören Pettersson 
58 Stig Lindström 
39 Mats Norling 
26 Sören Carlsson 
23 Hans Holmqvist 
42 Bertil Lindberg 
55 Ingemar Karlsson 
10 Stig Lövgren 
15 Britt Hedström 
50 Ulf Fredriksson 
47 Bengt Öhrman 
18 Tommy Persson 
31 Arne Rydin 
34 Bo Milton 
63 Lars Lindström 
2 Sirkka Hiltunen 

 
 

 

1/64 

33/32 

17. Bo Forsberg 5-4 

9.  Björn Steen /WO 

41. Sonja Milton 1-0 

40. Mona Carlstrand 5-4 

8.  Kent Myhrberg 1-0 

5.  Per-Ove Björkman 9-7 

37/28. 

21/44 

53. Göran Åkerlund 2-1 

13. Lars- Åke Lindholm 6-4 

45/20 

36. Hans Lundholm /WO 

4.   Stig Jansson 

62. Kjell Hedmark 1-0 

35/30 

19/46 

14. Håkan Andersson 4-3 

54. Kurt Åberg /WO 

43/22 

38. Kent Alvebris 3-1 

9.  Tommy Eriksson /WO 

7.  Sören Pettersson 2-0 

26. Sören Carlsson 1-0 

23. Hans Holmqvist /WO 

55/10 

50. Ulf Fredriksson /WO 

18. Tommy Persson 1-0 

34. Bo Milton 2-0 

63. Lars Lindström /WO 

”SENIL-TOURENS” MATCHCUP  2010 

49. Lena Andersson /WO 

(fortsättning från förra sidan.)  

MATCH-CUPEN 2010 
 
Det har inte varit något bra flyt i år och spelprogrammet för Maj månad 
är inte riktigt genomfört. Mina vänner, lägg på ett kol nu i juni så det 
inte blir tvärstopp under semesterperioden. Varför inte satsa på 
Midsommardagen. Under förmiddagstid är det garanterat fritt fram på 
Mossfallet. Av det som timat hittills så åkte dubble mästaren Bertil 
Söderström ut redan i första omgången. Kjell Hedmark knäckte 
”Vänster-Bertil” på sista hålet. Vidare så krossade ”PEO” Björkman sin 
motståndare, Ulf Wilson, med 9-7. Mer eller mindre utskåpad blev 
också Jan Olsson-Glädje. På hål 14 drog Mona Carlstrand till med ett 
par och därmed var den matchen avslutad. Resultat: 5-4 till Mona. 
Bengt Öhrman och matchspel. Ja vad säger man. Den mannen förlorade 
finalen 2008 mot Börje Lantz efter 3 särspelshål. I årets matchspel hade 
han Dormy mot Tommy Persson på hål 14, men är nu utslagen sedan 
han förlorat mot Tommy efter ännu en särspelsrunda. Den här gången 
efter två hål. Som sagt, det svänger friskt om herr Öhrman. 
 

ARNE BAGGE 
Bladets auktoriserade Expertkommentator 

 . 

APROPÅ MATCHSPEL H-55 
så får denna bild illustrera det historiska ögonblick då ett lag från Surahammar 
GK premiärspelade i Mellansvenska Oldboys Elitserie H 55. Motståndet består 
av lagen Frösåker, Katrineholm, Karlskoga, Bråviken, Uddeholm, Linköping, 
Torshälla, Kristinehamn och Askersund. 
 
Hur gick det då i premiärmötet mot Frösåker, lagledare Bengt Öhrman? 
”Ja, kunde förstås gått bättre. Vi föll knappt med 10-2, men vi verkade tyvärr 
tagna av stundens allvar”, förklarar han. Kanhända att vår vinterträning ej haft 
rätt fokusering, samtidigt som det är ett stort steg att kliva upp i detta sällskap, 
det måste var och en förstå, menar han. Men nu laddar vi om för nya friska tag 
mot Katrineholm i nästa omgång, och min magkänsla är att våra supportrar kan 
känna sig lugna och se framtiden an med stor tillförsikt. Vi väntar bl.a. på att 
Mats Norling snart ska kunna ansluta i 55-truppen, där han redan har en säker 
plats i vår bortamatch mot Uddeholm. Beträffande ”överåriga Blomman” så har 
han sin plats ”säkrad” främst med anledningen av sin förnämliga Husbil. För 
den är ovärderlig på våra långresor, med sitt inredda pokerbord och ett välfyllt 
kylskåp med Mariestad, avslöjar lagledare Öhrman. Bladet får förmodligen 
anledning återkomma till detta gängs vidare öden och äventyr i kommande Nr. 

 

Ingemar Blomgren, Bo Milton, Kent Myhrberg, 
Lars-Göran Almgren, Bengt Öhrman och Tommy Persson. 

Suras ”historiska Senil H55-gäng” 



VECKANS ALLEHANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… och här får P-O själv tröst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Det är inte bara gångarna runt klubbhuset som fått en uppfräschning. 
Här fixar och donar ”hustomten” Kjell Hedmark med resultattavlan. 

Här tröstas ”Hagge-Generalen” Lars-Göran Samuelsson inför 
hemfärden av P-O, efter förra veckans ”holmgång” mot Haggeiterna. 

Efter att P-O hamnat på reservbänken inför matchen mot Vreta Kloster i Mellansvenska Scratcserien, 
så lovade Bosse Milton att han ska sponsra P-O med så många rangebollar han behöver, tills han kommer i 

representativ matchform.  För tycker det är synd och skam att en sån resurs ska sitta på bänken, ansåg Milton. 

Vilka dårar…! 
Sånt håller vi inte på med 

i ”MITT LAG”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Årets nytillskott Nr. 2 på ”Senil-Touren” 
Stig Gustafsson. 

 

 

Paparazziofotografen 
föreslog att jag skulle 

låna den här välten och 
jämna till spikmärkerna 

på greenerna. 

Bollar som slunkit utanför fairway. Ulf Fredriksson och Sören Carlsson. 

Skönt… 
Inte min boll! 

Ähe… 
Nån decimeter 
utanför, det  
räknas väl inte! 

Men dom här herrarna därmot… 
hade god kontroll på bollflykten denna dag.  
Helmut Lezuo, Jan Eriksson och Håkan Heljeberg 

Jag för min del 
väntar med såna´ 
där spektakulära 
utspel, tills vidare! 

Årets nytillskott Nr. 3 på ”Senil-Touren” 
Stig Carlsson.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

Här ett bildcollage av ett gäng (inga namn) ”otursförföljda” spelare i förra veckans omgång. 
Bara en som stannade upp och begrundade ödet. Men bara att bita ihop… för en gång, är ingen om gång. 

No comments 

Nej… Inga kommentarer. 

Tror, jag måste 
”greppa ned”  
i nästa omgång. 


