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SERIETABELLERNA 
HITTAR DU PÅ KLUBBENS HEMSIDAUNDER FLIKEN 

• Kommitteér  
• Oldboys 
• Seniltouren 

 
Fortfarande problem att hitta olika serietabeller? 

Gå då upp till högra sidan på skärmen och klicka på rutan som finns mellan 
minustecknet och X. Sedan ska du kunna hitta alla flikarna för tabellerna. 

Men… vad nu! 
vart tog den vägen? 

 

Innehåll  
i detta Nr. 

 
Sid  2-5  
Herr Arnes Veckokrönika 
 
Sid  5 
Omgång 2 i Matchcupen 
 
Sid 6 -7 
Veckans Allehanda 
 
Sid 8 
”Senilens Höstresa”  Spanien 

Vad bra, Margareta 
att dom ritat upp 
riktlinjer på Tee! 

 

Vad bra, Margareta 
att dom ritat upp 
riktlinjer på Tee! 

Du, Bjarne  
… den där 
”Bananen” 
var ju värre  
än Håkans! 

 



Herr Arnes Veckorapport 
 

 

 
BO MILTON (4) har jag satsat en förmögenhet på och kanske man 
kan börja hoppas på viss återbäring. Sju par fixade Bosse till och 
landade på 71 netto. Nu blev det även några bogeys och dom suger så 
att säga när extraslagen inskränker sig till enbart 12. Hur som helst, det 
här var Bosses bästa rond hittills i år och det är bara att fortsätta på den 
inslagna vägen – till att börja med … 
 

UTANFÖR PALLEN 
 
Ytterligare fyra spelare gick in ”under par” och registrerades för 71 
netto. Det är ju högst prydliga siffror även om det inte räckte till några 
belönande presentkort. 
 
STIG JANSSON (5) visade klass den här gången och klämde till med 
hela nio par. När missarna inskränkte sig till en trippel på hål 14 så blev 
det också en framskjuten placering i resultatlistan. Det här var litet av 
de takter man förväntar sig av ”Stickan”, som jobbat litet i motvind 
under våren. Var det här vändpunkten i tillvaron? 
 

 

 

BÖRJE JANSSON (1) gick in på andra plats i föregående omgång. Nu 
blev det ett snäpp bättre och seger efter 67 netto. De första nio klarade 
Börje på 36 BRUTTO t.ex. och det är ju lysande. Det måste man ju 
också säga om hans nio par samt två birdies som kronan på verket. 
Enda floppen i protokollet var en kringla noterad på hål nr. 10. Dom tre 
tappade slagen fanns det utrymme för en dag som denna. 

 
”SEMESTERLIRAR’N” 

 

LARS-ÅKE LINDHOLM (3) säkrade för tredje gången en pallplats 
av fem möjliga. Den mannen har verkligen ”tagit för sig” i år och 
skapat ett kanonläge för att kunna ro hem Onsdagsmästerskapet. Fyra 
par och en birdie var dagens bästa noteringar för ”Lacke”. Den lilla s.k. 
parentesen i sammanhanget blev hans åtta slag på hål 17 och 
slutresultatet skrevs 70 netto. 
 

ÄNTLIGEN PÅ PALLEN 
 

Tränar närspel 
varje dag  

på tomten i 
Västansjö. 

Va´ bra… 
Nu har jag råd 
att låta Sonja 
följa med till Kil. 

EN HÄRLIG GOLFDAG 
Bästa tänkbara förhållanden rådde vid Seniltourens femte omgång. 
Solen strålade över de 73 deltagarna och temperaturen låg på ca.24 
plusgrader. Toppenvädret tycks ha inspirerat majoriteten till bra spel 
och närmare 65 % av startfältet gick in under 80 netto. Det liksom 
bekräftar vad jag skrev förra veckan att Seniltouren inkluderar såväl 
kvantitet som kvalitet. 
 

VILKEN KANONRUNDA! 

 

HELMUT LEZUO (2) är en kärkommen Tourmedlem under sommar-
perioden. Det är en man som inte är att leka med på golfbanan – har vi 
lärt oss med tiden. I sin andra runda för säsongen drog han till med 69 
netto och ”knep silvret”. Han startade dagen med en birdie och fyllde 
på med tre par. Ett par dubbel-bogeys var allt på minuskontot vilket 
renderar honom betyget: Mycket berömvärt. 
 

VAD MÅNDE BLIVA? 
 

 

Varför jag puttar 
med en hand…? 
Ja… vill ju ge dom 
andra en ”sportslig”  

Går i ”sista Boll” 
och där går hela gänget 
lyckligt ovetande om…  
att ”klockan kommer  

klämta” för dem idag! 
 



HÅKAN HELJEBERG (7) har stegat fram som något av årets ”dark 
horse”. Den här dagen blev det inga malörer på något av långhålen. Det 
enda negativa var tvenne dubbel-bogeys. Det kompenserades med råge 
genom tre par. Ser man till tabellen över fyra bästa ronderna så ligger 
Håkan bra till och det överraskar undertecknad. 
TOMMY ERIKSSON (8) fick lite påskrivet så att säga i förra 
veckorapporten. Nu gav Tommy svar på tal per omgående. Det blev 
fem starka par, och plus i kanten får Du för dom som noterades på 
hålen 5, 7 och 10. En liten ”skönhetsfläck” blev det trots allt i 
protokollet efter nio slag på hål 14. Olycksfall i arbetet – eller … 
 

SISTA POÄNGPLATSERNA 
Två s.k. tunga kort gick in på 72 netto. Herrarna levererade en del 
matnyttigt i form av par i flertal. Men, duon gick bet på några hål där 
dom tidigare visat sårbarhet. 
KENT MYHRBERG (9) tryckte in åtta par, och sex kom på första 
varvet. Där råkade han också ut för en trippel på hål fem som sög litet 
av tillgodohavandet. På tre korta hål har Kent inga extraslag att tillgå. 
Där blev det bogeys och det är rätt så ofta som det händer. Det förvånar 
att en slik prickskytt rör till det på hål med höga index. 
PER-OVE BJÖRKMAN (10) grejade också åtta par plus en birdie. 
Det är helt i linje med den mannens kunnande. Nu blev det tyvärr en  
 

trippel på nian och den tabben får man väl klassa som en engångs-
företeelse. Att ”PEO” offrar sex slag på elvan är ingen ovanlighet. Det 
hålet tycks vara som ett rött skynke för ”Mesta Mästar’n”. 
 

”INGEN LÖN FÖR MÖDAN” 
Ytterligare en trio klarade 72 netto. Det är ju propert till tusen men gav 
varken poäng eller presentkort som belöningar. Ganska kymigt men en 
realitet, kan tilläggas. 
KJELL SVENSSON (11) hade uppdraget som tävlingsledare. Det var 
starkt gjort att sadla om och göra en bra rond trots stökig uppladdning. 
Sex par blev hans bästa noteringar. Negativt sett gick Kjell bet på hål 4 
där han hålade ut på åttonde slaget. 
BO FORSBERG (12) låg kanonbra till efter tretton hål. Så långt hade 
han klämt till med sex par och låg ”sex under”. Tyvärr så gick det 
alldeles åt helsicke på hål 14. Där åkte Bosse på tvåsiffrigt. Mer salt i 
såren blev det efter en trippel på hål 15. 
SVEN-ERIK GÅRDHAGE (13) gjorde sin bästa rond hittills i år. 
Visserligen blev det bara två par från ”Gårdis” sida men han höll sig 
helt inom godtagbar ram så att säga. På ett hål havererade det tyvärr 
och det var på hål 8, där nio slag protokollerades. 
 

RÄTT BERÖMVÄRD TRIO 
Att landa på 73 netto är inte alls fy skam. Trion som fick dom 
noteringarna bör känna sig väl tillfreds med sina förehavanden på 
Mossfallsbanan. 
TOMMY PERSSON (14) svarade för en gedigen insats och plockade 
poäng på varje instans. På fyra stationer blev det bara ”enpoängare”. 
Det medförde att hans tre par inte täckte upp till fullo. Spelar roll, Du 
får kredit för noll ”streckade” hål min vän. 
JAN ERIKSSON (15) är en annan av ”grannpojkarna” som inte heller 
”ballade ur” på något hål. Tur var väl det för Janne lyckades inte 
producera ett endaste par den här dagen. Det var lite ovanligt men, ett 
betydligt stabilare spel bör ge en viss självtillit. 
MONA CARLSTRAND (16) gjorde sin andra rond och det har 
onekligen börjat bra för ”den sköna”. Par på hål tre gav bra utdelning, 
liksom det som producerades på hål 12. Att följa upp med nio slag på 
hål 13 förvånar men är tydligen sån’t som kan hända. 
 

KLART GODKÄND KVARTETT 
Nästa gäng i resultatlistan registrerades för 74 netto. Samtliga i 
gruppen rörde till det för sig, på ett eller annat hål, vilket i hög grad 
kom att påverka deras saldon. 
HANS-OVE NORRMAN (17) har haft det motigt i inledningsfasen. 
Det här var hans bästa rond hittills. Två par och en birdie på hål 17 
smäller högt. Tyvärr så brända han åtta slag på fyran och en trippel på 
sista korthålet förgyllde inte tillvaron. 
DAN FORSBERG (18) brukar det svänga om när han är i farten. Den 
här gången var han mer balanserad och höll sig på spelfältet med ett 
enda undantag. På hål nr 8 fick han inte till det alls. Det resulterade i 
en nia på scorekortet och ett par vägde lite lätt. 
 

 

Som lagledare 
för H 65 måste jag 
hålla uppsikt över 
manskapet… men 
givetvis även föregå 
med gott exempel. 

CHRISTER BERGSTRÖM (6) var strålande glad efter ronden. Tacka 
fa … för det när tidigare ronder slutat på dryga 80 netto. Nio par och en 
birdie (hål 2) var han pappa till. Det är ju tecken på ett i hög grad latent 
kunnande. Helt radrätt gick det inte för Christer, som torskade på hål 11 
och fick en åtta antecknad i protokollet. 

 

Tror du… han 
fixar det där ? 

Tja… är nog 
ett måste om 
han ska hänga 
med i dag. 

 

Jo… här är det  
fullt drag under 
fotsulorna. 

CHRISTINA BREDIN (19) har däremot visat stabilitet i samtliga tre 
ronder som hon genomfört. Par på hålen 2 och 17 var Christinas 
glansnummer den här gången. En rejäl mina gick hon tyvärr på. Det 
hände på hål 4 som resulterade i tio slag. 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INGELI ERIKSSON (20) 
säsongsdebuterade och med den 
äran vill jag påstå. Det var lite 
trevande inledningsvis med 
grova missar på hålen 4 och 9.  
I avdelning två blev det helt 
andra takter och varvet slutade 
på 32 netto. Bra avrundning 
Ingeli. 
 

GODKÄNT  
MEN INTE MER 
Den här rubriken avser gänget 
som bokfördes för 75 netto. Det 
är resultat som ligger i gräns-
zonen och renderar veder-
börande varken ros eller ris. 
 

INGEMAR BLOMGREN (27) spelar klart stabilare men temporärt 
var det lite svajigt den här gången. Största misstaget kom på hål 7 där 
”Blomman” offrade åtta slag. Nu blev det också några ”enpoängare” så 
fem par räckte inte långt i utfyllnadssyfte. 
 

 

Inför Nationaldagen hade Ulla Appelfeldt prytt sina klubbor med  
Svenska Skidlandslagets OS-färger. Passade bra tyckte hon. 
 

BJÖRN STEEN (21) gör sällan eller aldrig några grova misstag. Med 
sitt låga S-hcp tillåts inga bogeys eller dubbla varianter. Nu blev det 
några av den arten och då blir det lite magert med ”bara” sju 
kompenserande par. Kraven är höga på Björns nivå. 
STIG LÖVGREN (22) har inte haft något vidare flyt under vårens 
tävlingar. Nu gick det klart bättre för ”Polarräven”. Fyra par och 
endast en s.k. kraschlandning under vandringen är ju rätt positivt. 
Djupdykningen kom i form av nio slag på åttan. 
ULLA APPELFELDT (23) har svajat litet under ett par ronder. Nu 
tycks bladet vända för Ulla, som svarade för bedriften att trycka in ett 
par på hål 14. Medaljens baksida får man väl säga om hennes sju slag 
på hål 9 med Index 18. Rätt tvära kast minsann. 

 

STAFFAN LEIJONHUFVUD (24) höll ihop det hela klart bättre den 
här gången. Inte en groda på första varvet, som slutade på 35 netto 
t.ex. Under etapp två rörde han till det på två hål och den buffert som 
två par gav uppslukades och lite mer därtill. 

 
I FRIKOSTIGASTE LAGET 

En bunt om sju spelare slutade på 76 netto. Det är lite rågade mått så 
att säga och orsakerna framgår klart vid studier av protokollen. 
ROLF WIDLUND (25) producerade i sedvanlig ordning en hel del 
par. Sju stycken är noterade. Tyvärr så återkom det där med siffran 
sju. Det blev också Roffes resultat på hålen 11 och 18. Därigenom 
brände han sina kort för den här gången. 
JAN OLSSON-GLÄDJE (26) får man aldrig riktigt grepp på. Han 
briljerar med att peta in par (6 st.) och skapar bra lägen. Se’n dribblar 
han bort sina chanser efter lite dräll med slagen. En trippel på sjuan 
och dubbelbogey på nian är ett par exempel. 
 
 

BENGT ÖHRMAN (28) klämde också till med fem par och den 
största lapsusen kom i form av sju slag på trean. Andra smärre malörer 
var några bogeys och dubbla varianter. Hur som helst, den här gången 
agerade Bengt mindre yvigt än tidigare. 
ÅKE EDSTRÖM (29) klarade ronden helt utan ”streckade hål”. Det är 
ju alltid något att gotta sig åt. Dilemmat var att det blev väl många 
dubbel-bogeys och endast ett enda par som backup. Det är faktorer som 
starkt påverkat utgången och resultatet. 
HASSE LUNDHOLM (30) hängde med i galloppet under första 
halvan. Tre par bidrog till 35 netto på etappen. Ett par på hål 11 var 
också prydligt, men se’n tycks Hasse ha tappat greppet över 
händelserna. Efter lite missar blev det ”röda siffror” i bokföringen. 
OLLE ASPLUND (31) förmådde inte försvara sin pallplacering från 
förra tävlingen. Nu blev det på tok för höga noteringar på flera hål som 
förorsakade raset i resultatlistan. För att spara det bästa till sist, paret på 
hål 18 var en föredömlig avslutning. 
 

INTE ALLS GÅNGBART… 
En kvintett hamnade på 77 netto. Det är inte mycket att komma med i 
den här församlingen. Bättre lycka nästa gång tillönskas gruppen. 
KENT ALVEBRIS (32) tycks ha genomfört ”en vanlig dag på jobbet”. 
Fyra par är lite färre än vad som krävs från hans sida. Turligt nog så 
havererade han inte på något hål. Däremot drog han på sig bogeys och 
dubbla sådana som trissade upp scoren. 
ARNE RYDIN (33) går bra i H 55:s Match- och Seriespel. På Touren 
vill det sig inte den här säsongen. Tre par var ju ganska hyfsat liksom 
poäng på varje instans. Det stora problemet tycks ligga i puttandet. 
Missar man på halvmetersavstånd så … 
ROLF GUSTAFSSON (34) öppnade men birdie/par. Tre par till 
lyckades Roffe greja men mellan varven missade han rejält på fyra hål. 
Med två sjuor och lika många åttor i protokollet så kan facit inte gärna 
bli så mycket bättre. Täta läckaget ”Moggli”! 
 

 
Skönt… Då var den här 
säsongstarten avklarad! 

Men kolla min 
”Head-cover”. 
Den måste jag 
väl ändå få 
”kredit” för. 

 

Det var så klart… 
den skulle ”plugga ” 
precis mellan  två 
rötter 

Men ska ”Blomman” 
aldrig bli klar nå´n gång! 

YRJÖ TOMBERG 
(35) gjorde sin vana 
trogen ett par – hål 11. 
På tolvan blev det en 
trippel och nämnda 
inslag var Yrjös topp- 
respektive botten-
noteringar. Att siff-
rorna sköt i höjden kan 
tillskrivas en radda 
”enpoängare” som 
tyvärr inte är väg-
vinnande. 
 

Men paret… 
På 11:an var  
väl ändå bra! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUNBERTH SJÖBERG (36) var helt under isen på första etappen. 
Nitton slag på hål 4 och 5 skulle kunna knäcka vem som helst. Att 
vända på steken och trycka in tre par på andra varvet samt greja 31 
netto på det svåraste partiet är smått sanslöst. 
 

EN DEL ATT SLIPA PÅ … 
Tre spelare hamnade i resultatlistans s.k. mittfåra med sina 78 netto. 
En kollektiv sammanfattning blir att alla skötte sig bra på ena eller 
andra varvet men inte under ronden i sin helhet. 
SÖREN CARLSSON (37) gjorde visserligen två par på de första nio. 
Att dribbla bort åtta slag på ”lätta sexan” är ju nästan frapperande. Nu 
blev det bättre upp efter paus. Avslutningen t.ex. var ju helt charmant 
med tre par på raken. Fortsätt så, min vän. 
LARS-GÖRAN BERGQUIST (38) var som bäst under 
inledningsfasen. Par på hålen 5 och 8 bidrog till 36 netto som 
delresultat. Om Lars-Göran knäcktes av solen är helt obekant men två 
tripplar och inte ett ynka par på hemvägen var föga lyckosamt. 
MARGARETA CLAESSON HELJEBERG (39) premiärspelade 
och det började riktigt bra. 36 netto är justa siffror på första halvan. I 
slutfasen tycks Margareta ha kroknat och det kom att bli ett par max. 
noteringar i protokollet. Pang på rödbetan igen! 
 

BÖRJE BREWITZ (44) slog igenom med dunder och brak i 
premiären. Nu tycks han ha hamnat i en återvändsgränd. Det går med 
andra ord lite tungt för Börje just nu men, det är bara att bita ihop och 
kämpa vidare. Den erfarenheten delas av många. 
BÖRJE ÖSTLING (45) ”streckade” blott ett hål, det första. Trots en 
enda plump blev siffrorna rätt höga. Orsaken står att finna i Börjes spel 
på andra halvan. Där lyckades han bara skrapa ihop elva poäng och det 
ger ju ingen som helst studs på tillvaron. 
LARS LINDSTRÖM (46) tillhörde också gruppen säsongsdebutanter. 
Hur mycket han har tränat tidigare är obekant. Av protokollet att döma 
så behövs det nog några fler rundor innan ”lagens man” kan göra sig 
gällande bland sina undersåtar. 
 

SENIORMÄSTERSKAPET 
Efter en koll på Sören Carlssons poängtabell så slog det mig vilken 
enorm dominans som herrarna i kategorin 65+ intagit. Det är idel 
grånade gentlemän som embarkerar i toppen och man får rulla en hel 
del på skärmen för att hitta en ”juniorkott”. Tanken slog mig, är det 
någon vits att spela Ryder Cup i år? Nu får man väl hoppas på ett 
uppsving i de yngre leden så att det kan bli match till slut och en 
traditionellt festlig avslutning i oktober. 

ARNE BAGGE 
Bladets auktoriserade Expertkommentator. 

  

 

ENLIGT GAMMAL SEDVÄNJA … 
Med bladet utlagd på nätet så har vi gått om spaltutrymme. Det gör att 
septetten som gick in på 79 netto kan presenteras. 
MATS NORLING (40) har en etappseger på meritlistan i år. Då 
stänkte han in en hel del par. Nu blev det blott ett enda och det var 
inte mycket att komma med efter flera bogeys och dubbla dito. Det 
kanske blir bättre när Du börjar spela på ”heltid”. 
JAN CARLSTRAND (41) visade inte alls samma takter som 
tidigare. Första varvet var väl OK med två par som bästa inslag. Efter 
pausen blev det litet motigare. Två tripplar och lika många dubbel-
bogeys lättade förmodligen inte upp stämningen. 
KENT PETTERSSON (42) hade sin klart bästa period i inledningen. 
Med tre par som grundplåtar fick han ett facit på 34 netto efter nio 
hål. Vad han utförde på andra delen kan vi dra en slöja över och 
kommentera med att Kent var inte på hugget då.. 

 
 
 
 
 
 
 
LENNART ERIKSSON (43) 
var med för första gången i år. I 
en premiär brukar det bli lite 
svängigt som i Lennarts fall. 
Par på hål 2 och 14 är ett par 
prydliga exempel. I den andra 
riktningen så att säga blev det 
både en tvåsiffrig och andra 
jobbiga noteringar. 

 

SENILENS MATCHCUP 
2010 

Första omgångens spelprogram är nu i princip avklarad, 
och så här ser det fortsatta spelprogrammet ut. 

 

SPELOMGÅNG 2 (Juni) 
Leif Norman möter vinnaren mellan S-E Gårdhage /Helmut Lezuo 
 

Bo Forsberg – Lena Andersson. 
 

Björn Steen – Sonja Milton 
 

Mona Carlstrand – Kent Myhrberg 
 

Per-Ove Björkman – Sven Forssmed 
 

Ingemar Blomgren – Göran Åkerlund 
 

Lars-Åke Lindholm – Rolf Widlund 
 

Hans Lundholm – Stig Jansson 
 

Kjell Hedmark – Börje Jansson 
 

Sune Hamrin – Håkan Andersson 
 

Kurt Åberg – Gunberth Sjöberg 
 

Kent Alvebris – Tommy Eriksson 
 

Sören Pettersson – Sören Carlsson 
 
Hans Holmqvist möter vinnaren Ingemar Karlsson/ Stig Lövgren 
 

Ulf Fredriksson – Tommy Persson 
 

Bo Milton – Lars Lindström 

 

”Senilens” 
Höstresa International 

Arrangeras i år av Klubbens Pro Michael Ramquist 
 

Se särskild inbjudan sid 8 

Klarade ju 
”Skamgränsen” 
… och det är väl 

en bra början! 

 

 

Som Paparazzio 
kommer jag att notera 
”allt”som rör sig på 

Mossfallet i sommar. 



VECKANS ALLEHANDA 
Senaste nytt i receptionen              … och på solglasögon-fronten    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nygamla ansikten på Touren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mona Carlstrand och Ingrid Carlberg 
får här agera mannekänger för de nya   
solglasögon, som mycket enkelt och  
praktiskt går att vika ner över de ordinarie glasögonen under golfrundan, och 
som nu finns att köpa i välsorterade synbutiker. Cirkapris 500 kr. 

 

 

 
Ny hjälpreda i receptionen 

Andreas Wöiduma heter han, och son till en välkänd 
”rubrikmakare i Bladet”, Rein Wöiduma.  

 

  

 

Se upp…  
där framme, för 
nu smäller det. 

Walter Schlugi Ann-Christin Blomgren 

Får väl vänta, till Schlugi 
är klar, så jag slipper 
pricka honom i ändalykten 

Skönt… att 
slippa förnya 
”truckkörkortet
”  

 
Äntligen ”senilare” på riktigt… med ”ständig semester” på agendan. Rein Wöiduma och Bjarne Broström. 

Vadå…! 
Rubrikmakare? 



Otur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
Inget namn… ”Sekretess” … 1 plikt Hoppsan - 2 plikt Åhå, ja, ja, börja om från början, börja om på nytt. 

 

Besynnerligt 
vad dom där 
bollarna kan 
gömma sig. 

Varför anstränga ryggen 
… när man kan använda 
sig av ny teknik! 

 

Måååste…  
det vara så 
djupa bunkrar! 

Mot flaggan 

Men… vad höll  
du på med på 7:an 

Det är ju ”skämmigt” 

Vadå skämmigt ! 
Det var ju den 

där ständigt när-
varande ”enarmade  
paparazzin”,  som 
distraherade mig! 



 

 


