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SERIETABELLERNA 
HITTAR DU PÅ KLUBBENS HEMSIDAUNDER FLIKEN 

• Kommitteér  
• Oldboys 
• Seniltouren 

 
Så här kan du leta rätt på din placering tabellerna! 

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

 

Innehåll i detta nummer. 
 

Sid  2-5   Herr Arnes veckokrönika. 
Sid   6   Lägesrapport ”Senilens serielag” 
Sid  7   Inbjudningar 
Sid  8   Veckans Allehanda 

 

OBSERVERA! 
Som många av er redan upptäckt så har restaurangen tyvärr 
stängt kiosken vid ”9 ½:an”, p g a av alldeles för stort svinn. 
Det här har tydligen pågått under en längre tid.  
 
Det är tråkigt att behöva stänga, särskilt nu när vi under de 
senaste åren investerat en hel del i att göra ”9 ½:an” bättre 
samt i år också asfalterat runt huset. Nu skall det i alla fall 
göras ett försök att öppna kiosken till helgen. Det är ju viktig 
inte bara för oss som är medlemmar, men också för våra 
gäster från andra klubbar att den finns.  
 
Vi vädjar nu till er alla att hjälpas åt för att svinnet ska 
upphöra. Säg till om du ser att medlemmar eller gäster 
”glömmer bort” att betala. Tänk på att du själv också måste 
göra rätt för dig. Ser du ”obehöriga” stryka omkring, var 
observant. 

TACK! 
Styrelsen Surahammars GK 

 

”Vickans” Daniel! 
Nog är han väl 

ändå för ”gosig” 
Jaa… Silvia 
hon snörvlade 
och grät! Å… ”Vickan” 

hon strålade! 

Sen får vi hoppas 
dom blir lyckliga…  
… i alla sina dar!  

Vilken talare ! 
Inget öga torrt. 
Jag tror... 
... jag ”dånar”. 

Damsektionens sedvanliga uppvärmning… och mentala förberedelse inför uppställning på tee. 



Herr Arnes Veckorapport 
 

 

 
HÅKAN ANDERSSON(1) hade man inte räknat med på pallen 
redan nu. Det här var Håkans tredje framträdande så man får väl 
klassa segern som en liten överraskning. Bakom framgången låg 
ett klockrent spel. Han öppnade med två par på raken och fyllde 
på med ytterligare två ”femettor”. Första varvet slutade på 31 
netto och ronden i sin helhet gav ett resultat på utmärkta 67 
netto. 

BÄSTA PÅ ÅR OCH DAG … 

RENA BRUKSDERBYT 
Seniltourens sjunde omgång, med 72 deltagare. utvecklades till 
en duell mellan Sura och Hallsta. Precis som förr i tiden när 
orterna drabbade samman i idrottslig kamp så fick ”Bultens 
söner” bita i gräset. Det blev en suring som fick ställa sig högst 
upp på pallen. Därmed har folk från Golfens Mecka triumferat 
vid fyra av säsongens hittills genomförda tävlingar. För en 
objektiv bedömare tycks det som om att hemmagänget blir lika 
dominerande inslag på Touren i år också. 
 

ETT ESS I ROCKÄRMEN 
 

 

ROLF WIDLUND (2) ”gick i mål” på 69 netto. Det är långt 
tillbaka i tiden (2006) som Roffe svarade för ett bättre resultat. 
Nu hampade det sig så efter en helt incidentfri runda. När den 
se’n spetsas med åtta par så är framgången mer eller mindre 
given. Ser man till vad Hallsta-charmören presterat tidigare så 
finns all anledning att tala om en nytändning i år för ”grann-
grabben”. 
 

TOURENS FIRST LADY 
 

 

MONA CARLSTRAND (3) har seglat upp som årets mest 
framgångsrika kvinna. Nu blev det åter en pallplacering och 
den andra av fyra möjliga. Det är klart imponerande och 
detsamma kan sägas om hennes insats. Paren på hål 9 och 10 
blev toppinslag i övningarna. Enda misstaget kom i form av en 
trippel på sista hålet. Den malören bidrog till att slutresultatet 
skrevs 71 netto. 

ALLTID I FÖRGRUNDEN … 
 

 

Radarparet ”Knoll & Tott”.  
Rolf Widlund och Björn Steen. 

BJÖRN STEEN (4) gör ytterst sällan en dålig rond. ”Streckade 
hål” tycks inte finnas på hans repertoar trots ett lågt Hcp. Tre 
”enpoängare” var Björns enda offer den här gången. Det 
justerades efter sju par, som gav att facit på 72 netto och en 
pallplats för andra veckan i rad. Tveklöst så hyser man stor 
beundran för den mannen som håller samma höga standard år 
efter år. 

Nä… nu du 
får skärpa till 
dig Bagge! 

Myyyser! 

Skulle inte 
förvåna… om  
”Gubbstruttarna” 
skickar Kronofogden 
efter mig nu! 

Bra… nu säkrat  
”Glasskontot” ett 
bra tag framöver.  



KURT ÅBERG (9) gläds jag personligen åt att han ”lyckades 
få till det”. Det har varit väl mycket ”Paparazzio-verksamhet” 
som hämmat koncentrationen för det egna spelet. Nu visade 
Kurre att det finns potential i Chefredaktören. Tre par på hål 1, 
8 och 13, och inte ett enda streckat hål borde ge en kick inför 
framtida tävlingar – utan kamera runt halsen! 
 

SISTA POÄNGPLATSEN 
HELMUT LEZUO (10) är ofta med och hugger. Fattas bara 
annat, Alplandets bidrag går inte av för hackor, det är allom 
känt. Fyra par lirkade han i den här gången och skötte sig helt 
klanderfritt. På ett undantag när, skall tilläggas. På hål 15 fick 
Helmut inte till det och det blev en åtta i protokollet. Därmed 
skrevs slutresultatet 73 netto. 
 

FULLT GODKÄNDA RESULTAT 
Två spelare registrerades för 74 netto. Det är ju rätt OK men 
några misstag gjorde att siffrorna inte blev lägre. 
KJELL SVENSSON (11) rivstartade med tre par på direkten. 
Under dagen blev det ytterligare fem par från Kjells sida. Det 
hela hade kunnat sluta mycket bättre. Ett par dubbel-bogeys 
och framför allt åtta slag på hål 14 satte stopp för en topp-
placering. 
JAN ERICSSON (12) var inte så värst i stöten på första 
varvet. Ett par på tvåan satt fint men inte åtta slag på nian. Nu 
blev det bättre upp på andra halvan. Där grejade Janne två par 
och spelade helt prickfritt samt åstadkom ett delfacit på 34 
netto.  
 

RÄTT SÅ HYFSAT … 
Ett koppel om sex spelare slutade på 75 netto. Det placerar 
sextetten i gränslandet – varken bra eller dåligt resultat. 
BENGT ÖHRMAN (13) tycks ha agerat mer tyglat den här 
gången. Fyra par och inte ett ”nollat hål” ger i varje fall 
undertecknad indikationer om att så varit fallet. Om det är 
Bengts nya strategi återstår att se. Jag tror förr på det gamla 
stuket – fullt ös. 
BO FORSBERG (14) satsade jag på i våras. Hittills har Bosse 
inte visat erforderlig stabilitet för att tipset skall hålla. Fem par 
var ju snygga saker men på två hål gick det rätt knackigt. 
Tripplar på trean och hål 15 håller inte om man siktar ”mot 
stjärnorna”. 
ÅKE EDSTRÖM (15) är en annan ”stanare” som jag seedat. 
Han har inte alls fått snurr på verksamheten i önskvärd om-
fattning. I den här omgången fick Åke inte till ett enda par t.ex. 
Tur generalmissarna inskränkte sig till en trippel på hål nr. 3. 
 

STIG GUSTAVSSON (8) är en av årets nya begivenheter på 
Touren. I föregående omgång spårade han ur på ”hemvägen”. 
Nu var det avsevärt förbättrad stabilitet i Stigs förehavanden. 
Det blev fyra meriterande par och ingen som helst djupdykning. 
Låt så vara att han drog på sig några ”enpoängare” men det är ju 
alltid något. 
 

 

UTANFÖR PALLEN 
Ytterligare en kvintett bokfördes för 72 netto. Det är ju tjusiga 
resultat men räckte bara till att samla poäng i 
Seniormästerskapet. 
STIG LÖVGREN (5) är lite mer varierande i sitt spel. Ibland 
går han på sina minor men den här dagen var det helt fritt från 
klavertramp. Några dubbel-bogeys fick han tyvärr antecknade 
och det är väl sån’t som händer. Det snyggade Stig till med sina 
fyra par och klarade ronden på 72 netto enligt ingressen. Bra 
jobbat, ”lappgubbe”. 
ROLF GUSTAFSSON (6) börjar visa tecken på klart uppåt-
gående. Det här var ett konkret exempel på att ”än hänger 
gubben med”. Par på hålen 7 och 17 är riktigt prydliga inslag 
och totalt svarade Roffe för fyra s.k. fullträffar. På ett hål brast 
det däremot. Det blev en trippel på sjuan för H 75:s ankare. 
Sorry, min vän. 
LARS-GÖRAN BERGQUIST (7) var mest till sin fördel på 
första varvet. Med tre par i botten rastade han på 34 netto. Paret 
på tian var också bra men inte sju slag på hål 11. En trippel på 
hål 15 skapade också ett visst glapp. Nu lyckades Lars-Göran 
kompensera det hela genom att snyggt och prydligt avsluta 
tävlingen med ett par. 
 

 

HANS-OVE NORRMAN (16) har spelat framgångsrikt i  
H 65:s Match- och Seriespel i år. På Touren har den gamle 
räven inte haft samma flyt. Det här var en av de bättre 
insatserna. Fyra par och poäng på samtliga hål är ett rejält steg 
i rätt riktning. 
 

Kändes skönt… 
få sätta ”Lacke” 
på plats. 

Nä… inte ett enda 
”vak” i något 
vattenhinder! 

Vill sig inte 
… just nu! 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SVEN-ERIK GÅRDHAGE (17) är dragloket i Team H 75 där 
han gått som tåget i den generationens externa kamper. Liksom 
Norrman har ”Gårdis” inte lyckats så värst bra på Touren. Nu 
blev det i alla fall en godkänd runda trots noll inprickade par. 
OLLE ASPLUND (18) fortsätter med att hålla sig väl framme i 
ledet så att säga. Olle tycks vara trögstartad och missade ännu 
en gång på första hålet. Därefter rullade det på riktigt bra fram 
till hål 15. Där kom dagens stora flopp som gav en nia i 
protokollet. 
 

”LÄTT SALTAD RÄKNING” 
Tre spelare bokfördes för 76 netto. Det är väl inga uppseende-
väckande siffror i vare sig positiv eller negativ riktning. 
YRJÖ TOMBERG (19) visade sig stundtals på styva linan. 
När det flöt på som bäst petade han t.ex. in sex par. Nu blev det 
också några halvmesyrer i form av dubbel-bogeys. Yrjös största 
tavla kom på första långhålet, där han förbrukade åtta slag. 
WALTER SCHLUGI (20) hade också problem på hål 4 och 
drog på sig en åtta även han. Tyvärr så fick han samma notering 
i protokollet på ytterligare två hål, nr. 6 och 15. Det blev lite väl 
mycket att balansera upp och paret på ettan blev ringa utfyllnad. 
SONJA MILTON (21) var också en i trion som drog på sig en 
konsumsymbol. Sonjas åtta skrevs in för hål 6. Det var den enda 
instans som hon kammade noll på så att säga. För övrigt gick 
det rätt bra för fru Milton som för sig bra i dansen med vargar. 
 

UTAN FRAMGÅNG 
Den rubriken är passande för kvintetten som slutade på 77 netto. 
Dom får väl trösta sig med att det trots allt blev placeringar på 
resultatlistans övre halva. 
STIG JANSSON (22) har dunkat på rätt friskt en tid. Nu blev 
det ett litet stopp i hans framfart. Blott tre par är långt under 
kravet på ”Stickan”. Se’n drog han på sig två ”streckade hål” så 
resultatet kunde inte bli så mycket bättre. Kom igen grabben. 
MATS NORLING (23) har också haft flyt på senare tid och 
belönats med prischeckar. Den här gången kammade han noll. 
Fyra par och 34 netto på första etappen var helt i sin ordning. 
Rondens fortsättning, ja den är det väl bara att dra en slöja över. 
 

 

 

LARS-ÅKE LINDHOLM (24) tycks ha hamnat i en 
återvändsgränd. Nu blev det en ny ”77-runda”. Den trenden 
måste brytas snarast ”Lacke” om Du vill hänga med i topp- 
racet. Fyra par var bra men åtta slag på nian var ett riktigt 
ordentligt bottennapp. 
BÖRJE BREWITZ (25) kämpar för att komma ur sin 
temporära vågdal. Det här var ett steg i rätt riktning. Ett par på 
fyran samt två korthål är positiva tecken. Tyvärr så brände 
Börje åtta slag på hål 5 och 15 och det trissade givetvis upp 
resultatet. 
ROLF BERGSTRÖM (26) var som vanligt riktigt alert på 
första varvet. Med ett par på nian avrundade han etappen som 
slutade på 33 netto. Fortsättningen blev minst av allt lyckosam. 
Efter åtta slag på elvan samt maxnoteringar på två hål blev 
sagan all. 
 

JÄDRANS OTUR 
Vår f.d. klubbkompis i Strömsholm, Lasse Söderlund, kom 
ofta med förklaringar som ovan när det gått lite snett. Gänget 
som slutade på 78 netto – elva stycken – får väl tillgripa 
samma ursäkt för sina skraltiga resultat. 
KENT MYHRBERG (27) hängde med i galoppen t.o.m. hål 
11. Så långt hade Kent yxat till sex par. Se’n vände bladet och 
nio slag på hål 14 var den största tavlan. Så vitt jag kan se det, 
så har det nog blivit litet för mycket golfande på senaste tiden. 
INGEMAR BLOMGREN (28) är också en herre som varit 
flitigt i elden med negativ effekt på geisten. Han började med 
en birdie och spädde på med fem par på första delen. I 
avdelning två tycks ”Blomman” ha tappat all fokus och det 
gick som det gick. 
TOMMY PERSSON (29) gjorde två birdies samt två par. Det 
var hans bästa aktioner denna gång och som gav lite bonus-
poäng. Nu försvann dom snabbt efter trippeln på sjuan och åtta 
slag vardera på hålen 14 och 15. Bristande ork Tommy- eller ?  
ARNE RYDIN (30) och Tommy P brukar följas åt i resultat-
listan. Det som nu skilde herrarna åt var att Arnes missar 
inskränkte sig till några dubbel-bogeys. Nu stannade hans 
produktion av par vid ett enda (hål 18) och det blev på tok för 
andefattigt.     
BJARNE BROSTRÖM (31) gjorde sin tredje rond och 
mönstret upprepades. Hans första varv var riktigt hyfsat med 
tre par som bästa inslag. Detta trots nio slag på hål 7, skall 
tilläggas. I ”andra halvlek” gick det litet tyngre, men några 
ronder till så … 
 

 

Är i alla fall ”bas”  
för ”Senilens” fram-
gångsrika MatchTeam. 
H-65. Kolla tabellen! 

Nää… jag 
tänker inte köpa 
någon ”Burka”. 

Vissa påstår… 
att jag växlat, 
från hjulbent  
till kobent!  
Undra om det 
kan bero på det? 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVE HOLMSTRÖM (32) bjöd på blandad konfekt under 
första varvet. Konkreta exempel är tre par, en trippel på trean 
samt nio slag på hål 7. I avdelning två agerade ”Holmas” mer 
stabilt men lyckades inte få in några fler par för att snygga till 
det hela. 
 

 

TOMMY ERIKSSON (33) svarade för konststycket att inte 
pricka in ett enda par. Mig veterligen har det väl aldrig hänt 
tidigare att Tommy spelat så ”uddlöst”. Det bidrog till att hans 
två tripplar skapade det vakuum som renderade en placering 
mer akteröver. 
ROLF ANDERSSON (34) har verkligen jobbat i motvind den 
här säsongen. Hans par på sjuan samt en birdie på hål 17 är ju 
utmärkta prestationer. Tyvärr så kommer det en och annan 
flopp emellanåt. Sju slag på tvåan och ”lätta sexan” är ett par 
exempel. 
 

LARS LINDSTRÖM (37) har ju knappt kommit ur 
startblocket och då blir ju resultaten rätt varierande. S.k. torsk 
på tre hål var till räckligt för att falla bakåt i ledet. Man får väl 
inte tillrättavisa ”ordningsmakten” men ett tips är att spela lite 
mer kontinuerligt. 
 

MED HJÄLP AV LIVLINOR … 
Sju spelare räddade sig från ”drukningsdöden” genom sina 79 
netto. Här kommer en presentation av gänget som klarade 
livhanken så att säga. 
SÖREN PETTERSSON (38) har uppvisat ett högst 
variationsrikt spel i år. Han varvar bra rundor med rätt 
undermåliga. Den här gången var det inte mycket matnyttigt 
som Sören åstadkom. Två par och en radda ”enpoängare” blev 
inte mycket att fröjdas åt. 
CHRISTER BERGSTRÖM (39) är också en man som helt 
enkelt skall prestera lite mera. Fyra par och en birdie (hål 4) på 
första varvet speglar litet av kunnandet. Hans fortsättning var 
däremot minst sagt svag med antiklimax på de två sista hålen. 
INGRID KARLBERG (40) är helt ny i församlingen och är 
s.a.s. under inkörning. Sex slag på hål 12 var Ingrids största 
tavla. Hennes öde var närmast att det blev alldeles för många 
hål som gav en poäng i utdelning. Det är bara att nöta på, 
bruden. 
ULLA APPELFELDT (41) fick en högst olycklig start och 
drog på sig maxnoteringar på hålen 3 och 5. Nu gjorde Ulla 
tappra försök att korrigerar malörerna och noterades för par på 
tre korthål. Tyvärr så räckte det inte i kompensationsväg. 
HANS HOLMQVIST (42) är en grabb som det svänger om 
när han är i farten. I den här rundan öppnade han med ett par 
och gjorde en birdie på nian. Det kompletterade ”Mulle” med 
tre mindre bra grejer som åtta slag på hål 12 t.ex. Typiskt 
Holmqvist … 
KJELL HEDMARK (43) var också ute och seglade på några 
hål och drog på sig lite onödiga slag. Ett exempel är trippel på 
tvåan och ett annat är åtta slag på tian. Det är rätt grova missar. 
Då behövs en del par för att ”städa upp” och Kjells två blev väl 
tunt. 
GÖTE JONASSON (44) drog till med par på hålen 2, 3 och 5 
och det var fina inslag i hanteringen. Tyvärr så råkade Göte ut 
för total black-out på hålen 6, 7 och 8. Där fick han sammanlagt 
26 slag. Slika djupdykningar är hart när omöjliga att 
kompensera. 
 

ROLF SEVELIN (35) är en lustig prick. På korthålen brukar 
han ofta greja par och den här gången blev det tre stycken. 
Prickskyttet är m.a.o. av bästa snitt. Tyvärr så bränner Roffe 
sina lägen på andra instanser i form av ett eller annat ”streckat 
hål”. 
CHRISTINA BREDIN (36) underpresterade något den här 
gången, enligt min syn på saken. Visserligen vevade Christina 
väl friskt på hål 13 (åtta slag) men, anledningen till resultatet 
bottnade i på tok för många ”enpoängare”. Sju stycken ger klen 
effekt. 
 

 
”BEVINGADE ORD” 

För att få lite variation på texten så brukar man använda sig av 
lite synonymer och inom golfen allmänt vedertagna uttryck. 
Gör någon spelare åtta slag på ett hål så är det nära till hands att 
man tillgriper ”fackspråk” som kringla eller konsumsymbol och 
alla vet vad som avses. När Kjell Svensson var nere i Skåne och 
spelade fick han höra en ny variant för åtta utförda slag på ett 
hål. Hans medspelare ställde frågan, blev det en Kanadensare ? 
”Vår man” stod som ett levande frågetecken och skåningen 
förklarade: Ottawa! 

ARNE BAGGE 
Bladets auktoriserade Expertkommentator 

 

”Puttfrossa” 
Nä, bara ont 
förtal… igen! 

Golf på dagen  
…och bridge på 
kvällen. Sånt sliter 
på koncentrationen 
och ger 
energiläckage … 
Herr Bagge! 

Tillfällig svacka 
… sån´t händer! 



Lägesrapport från ”Senilens” Serielag  
Det går för närvarande riktigt bra för en del av klubbens match- och serielag. Högst ranking på skalan har Lagkapten Öhrmans ”Gubbar” efter 
uppflyttning till Elitserien i Mellansvenska Oldboys Matchserie H 55, där våra representanter numera alltså tillhör en av elitklubbarna i hela 
Mellansverige för denna åldersklass. I detta seriesystem ingår 36 lag som är indelade i en Elitserie, en Superetta samt två Div: 2-serier (Söder 
och Norr). Den geografiska spridningen mellan klubbarna sträcker sig från Uddeholm i norr, till Vadstena i syd, Motala i väst och Valdemarsvik 
i öst. Efter tre spelade omgångar håller sig, ännu så länge, ”våra gubbar” sig på rätt sida om nedfyttnings-strecket. Storstryk i första omgången 
hemma mot Frösåker, följdes upp med ett oavgjort resultat borta mot Katrineholm, och en första Elitseger på hemmaplan mot förra årets slutliga 
Elitserievinnare, vilket bådar gott för Öhrmans manskap fortsättningsvis. Härnedan Kapten Öhrmans egen rapport från segermatchen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELLANSVENSKA SCHRATCHSERIEN  DIV:2 
(Lagledare Bo Milton) 

Här är läget något mer prekärt. Efter två omgångars spel på banorna 
Vreta Kloster och Kil, parkerar ”Team Milton” tyvärr på sista plats. 
Tabellen      Omg 1.  Omg 2. Summa 
1. Kallfors  GK    421    423   844 
2. Norrköping GK   422    437   859 
3. Gustavsvik GK   434    433   867 
4. Söderköping GK  435    433   868 
5. Lindersberg GK   433    447   890 
6. Mosjö G&CC    440    451   891 
7. Askersund GK   441    458   899 
8. Kils GK      469    436   905 
9. Vreta Kloster GK  450    469   919 
10.Surahammar GK  453    475   928 
 

MELLANSVENSKA OLDBOYSSERIEN MATCHELIT H55  (Lagledare Bengt Öhrman) 
Hemmamatch 15/6 mot mina ”landsmän från Karlskoga” slutade med en överraskande storseger. Betänk att Karlskoga vann elitserien förra året! 
Och så här gick det till när vi levererade vår första seger i detta förnämliga seriesammanhang. Kent Myhrberg vann med 6-5. Arne Rydin 2-0, 
Tommy Persson 1-0, Lars- Göran Almgren 0-0, Bengt Öhrman 0-0, och Börje Jansson 2-3.  Resultat  totalt  8-4.    /Bengt Öhrman 
 

MELLANSVENSKA VETERANSERIEN H 65 
Matchspel DIV:3 Norr (Lagledare Hans-Ove Norrman) 

Efter fem omgångar delar klubben serieledningen med Kumla, tätt 
följd av Kårsta. Spännande fortsättning följer. 
Tabellen    Rond Vinst Oavg.   Förl. Match.P.  Lag. P 
1. Kumla     5   4   0   1   38-22    8 
2. Surahammar  5   4   0   1   38-22    8 
3. Kårsta     5   4   0   1   37-23    8 
4. Tortuna    5   2   2   1   32-28    6 
5. Eskilstuna   5   2   1   2   37-23    5 
6. Fullerö (2)   5   2   1   2   27-33    5 
7. Fagersta    5   2   0   3   27-33    4 
8. Nora     5   1   1   3   25-35    3 
9. Skerike    5   1   1   3   22-38    3 
10.Askersund (2) 5   0   0   5   17-43    0 
 

MELLANSVENSKA VETERANSERIEN H 75 
Matchspel Grupp 3  (Lagledare Sven-Erik Gårdhage) 

Även här ligger klubbens representanter i ”Poole position” efter fyra 
spelade omgångar. Hemmamatch mot Linde 22/6, inför uppehåll. 
Tabellen     Rond Vinst Oavg.   Förl. Match.P.  Lag. P 
1. Mosjö (2)    4   2   2    0  19-13    6 
2. Surahammar   4   2   1    1  19-13    5 
3. Sala       4   2   1    1  18-14    5 
4. Frösåker      4   2   1    1  17-15    5 
5. Fullerö     4   2   1    1  16-16    5 
6. Västerås     4   2   1    1  16-16    5 
7. Torshälla    4   1   1    2  14-18    3 
8. Ängsö      3   1   0    2  12-12    2 
9. Linde      3   0   1    2  10-14    1 
10 Arboga     4   0   1    3  11-21    1 

VÄSTMANLANDSSERIEN H 55 
(Lagledare Tommy Persson) 

Ännu en delad förstplats tillsammans med Köping inför veckans 
omgång Nr. 4 i Fagersta 21/6.  
Tabellen    Omg. 10/5  Omg. 24/5  Omg. 7/6  Summa 
1. Köping    387     364     384     1135 
2. Surahammar  381     391     363     1135 
3. Skerike    379     380     380     1139 
4. Frösåker   377     391     393     1161 
5. Västerås   381     399     384     1164 
6. Fullerö    399     390     375     1164 
7. Arboga    386     391     389     1166 
8. Fagersta   410     389     370     1169 
9. Orresta    392     402     384     1178 
10 Tortuna   392     399     388     1179  
11 Sala     405     395     380     1180 
12  Ängsö    408     394     406     1208    
 

VÄSTMANLANDSSERIEN H 65 
(Lagledare Stig Jansson) 

Här uppmanar supportrarna på bänken att lagledaren samlar ihop 
laget, och tar ett ingående utvecklingssamtal med manskapet. 
Tabellen    Omg. 10/5  Omg. 24/5  Omg. 7/6  Summa 
1. Köping     391     382     356   1129 
2. Fullerö     392     384     358   1134 
3. Frösåker    391     405     355   1151 
4. Sala      375     398     382   1155 
5. Arboga     393     395     379   1167 
6. Västerås    403     393     374   1170 
7. Ängsö     407     401     366   1174 
8. Surahammar   394     396     388   1178 
9. Tortuna     400     395     384   1179 
10 Strömsholm   386     416     382   1184 
11 Skerike    398     403     387   1188 
12 Fagersta    425     425     388   1238    
   

VÄSTMANLANDSSERIEN H 75 
(Lagledare Sven-Erik Gårdhage) 

Klubben deltar för första året i denna klass, samt väntar på att  
några skadade ”stjärnspelare” ska piggna till. Supportrarna på bänken 
anser att dessa omständigheter kan räknas som förmildrande orsak. 
Tabellen    Omg. 10/5  Omg. 24/5  Omg. 7/6  Summa 
1. Sala      144     153     142    439 
2. Arboga     145     159     141    445 
3. Köping     150     149     149    448 
4. Fullerö     149     153     156    458 
5. Tortuna     130     159     170    459 
6. Skerike     148     159     153    460 
7. Västerås    149     162     156    467 
8. Frösåker    149     167     155    471 
9. Ängsö     158     153     163    474 
10 Surahammar   155     165     164    484 
     

Tabellen    Omg. 10/5  Omg. 24/5  Omg. 7/6  Summa 
1. Frösåker    328     389     280     897 
2. Skerike     319     295     288    902 
3. Köping     319     298     292    909 
4. Fullerö     304     318     290    912 
5. Sala      318     309     289    916 
6. Surahammar   323     306     295    924   

VÄSTMANLANDSSERIEN D 50 (Margareta Nordfält) 
Här ligger laget parkerat i mitten av tabellen efter tre spelade omgångar.  

     
Tabellen    Omg. 10/5  Omg. 24/5  Omg. 7/6  Summa 
7. Arboga     334     307     290      931 
8. Ängsö     328     316     302    946 
9. Västerås    331     332     299    952  
10 Strömsholm   341     325     297    963 
11 Tortuna    346     330     303    979 
12  Fagersta    356     340     311    1007 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VECKANS ALLEHANDA 
Apropå vissa problem som ibland kan uppstå på Mossfallet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riksgolfen  
SPF-mästerskap 2010  

 
Arrangeras av SPF Hallandsdistriktet i samarbete med Förbundet och 
Halmstads golfklubb den 31 augusti till 1 september på Halmstads 
Golfklubbs banor, Norra och Södra banan. 
 
Tävlingsregler 
Tävlingen är öppen för SPF-medlemmar som fyller 60 år eller mer 
under 2010. Svenska Golfförbundets tävlingsregler gäller. Tävlingen 
spelas över 36 hål i 6 singelklasser indelade efter hcp: DA- 18,4, DB 
18,5- 28,4, DC 28,5- 36; HA- 14,4, HB 14,5- 21,4, HC 21,5- 36. 
Deltagarna i klasserna DA och HA deltar även i en bruttotävling, som 
gäller åldersklasserna D60, D70, H60 och H75. DA och HA spelar 
slagtävling. DB, DC, HB och HC spelar slaggolf. Herrar yngre än 75 
år spelar från gul tee. Övriga från röd tee. 
 
Anmälan och anmälningsavgift (greenfee och startavgift) 
Anmälan sker till lillemor.permander@tele2.se eller per brev till 
Lillemor Permander, Stinas gränd 3, 302 70 Halmstad. Ange Golf-id, 
namn, adress, telefon, SPF-förening och ev. e-postadress. Anmäl även 
deltagande i Trivselkvällen. Deltagarna registreras i anmälnings-
ordning. 

 

Banor  
Spel på Norra Banan 18 hål resp. Södra Banan 18 hål.  
Startavgift - 900 kr. Anmälan anses bekräftad, när anmälningsavgiften 
samt ev. trivselkvällen är inbetald till bankgiro 354-0986. Max antal 
deltagare är 300. Sista betalningsdag är den 15 juli. Vid återtagande 
av anmälan den 15 juli – 25 augusti återbetalas 50 % av avgiften 
 
Tävlingsprogram och startlistor 
Sänds med e-post till deltagare som anmält e-postadress omkring 1 
aug. Samtidigt läggs startlistorna ut på GIT, där de är tillgängliga 
under Min golf på www.golf.se, till övriga deltagare sänds start-
listorna med post vid samma tidpunkt. 
 
Inspel och golfbil 
Inspel kan ske i anslutning till tävlingen. Bokas på Halmstad 
Golfklubb tel 035-17 68 00. Kostnad 400 kr för Norra Banan och 300 
kr för Södra Banan. Uppge SPF Riksmästerskap. Golfbil bokas i 
samband med anmälan till Halmstads Golfklubb. Kostnad 300 kr per 
bil och 18 hål. Betalning sker vid utlämnande av nyckel. Läkarintyg 
erfordras. Vid stor efterfrågan kan delad bil bli aktuellt. 
 
Trivselkväll på Hotel Tylösand den 31 augusti 
För 350 kr kronor per person serveras, fördrink, förrätt, varmrätt med 
tillbehör, sallad, lättöl/vatten och kaffe med kaka. Övriga drycker 
finns till försäljning. Respektive är välkomna att anmäla sig till 
trivselkvällen. Anmäl också behov av särskild kost. Efteranmälan kan 
tas emot i mån av plats.    SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 

 

  

Micahels Höstresor till Spanien 2010 
5-12 November och 12-19 November 

Golfresorten  
Valle del Este 

 
Pris per person 10.975 Kr 

 
För mer information kontakta Micahel Ramqvist 

eller hör dig för i receptionen/shopen. 
Alternativt. Michael.ramqvist @golfstorepro.com 

 

I resans pris ingår: 
• Reguljärflyg Arlanda-Alicante T&R + transport av golfbag. 
• Busstransfer mellan flygplats och hotellet. 
• 7 nätters logi i dubbelrum på ***** Valle del Este. ink. halvpension 
• 5 heldagsgreenfee på Valle del Este som ligger precis vid hotellet. 
• Förbokade starttider, tävlingar och reseledning. 
• Tillgång till hotellets Spa-avdelning. 

 
Frivilliga tillägg: 
Busstransfer Surahammar – Arlanda ToR 300:- 
Avbeställningsskydd 300:-, Enkelrum 1.900:- 
 

Anmälning för bokning senast 25 Juni 
 

Väl avvägt! 
Pricka här, sen en fin 
studs… in på Green.  

Vore kanske bra ide´… 
att begära broöppning. 

Phu… 
Alla dessa 
brohinder! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men, vi ska ju 
hitåt…! Vart är 
du på väg Mats? 

Nää… 
Inte nu igen! 

Han verkar 
… något stel! 

Jo… kolla nu 
hur han viker 
ihop  
”gångjärnen” vid 
knäna! 

… fortsättning på temat brohinder. 

Dom där… 
får man alltid 
vänta på! 

Ja, vi får… 
väl spela 
ficktennis 
under tiden ! 

Han där… 
verkar också  
något stel! 

Inte konstigt! 
… slår ju bara 
med armarna. 

Greenfeegäster 

 

Tänk … alla dessa 
Autografjägare, vad 
trött man blir på dom! 

I dag… 
var det ren öken. 

Förstår Plutten! 
Det där är nu den 
3:e Pilsnern som 
du drar i dig. 

Va´smal…  du 
blir i skuggan 
Kurre! 

Hmm… Noterat. 
Du har just skrivit 

in dig… i mitt 
SVARTA HÄFTE! 

 
Kolla… så graciöst 
hon rör sig! 

Jo… som en 
Älva på ängen! 


