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Innehåll i detta nummer. 
 

I detta nummer hittar du utskrivna tabeller för 4 bästa, LaLiga, och Tjejligan, efter åtta spelade omgångar. 
En liknande sammanställning över Senilens Mästerskapstabell kommer att presenteras i nästkommande 
nummer, sedan alla poängresultat från serie- och matchtävlingar under Juni har räknats samman. 

Sid  2-5   Herr Arnes Veckorapport 
Sid   6   Serietabell för 4 Bästa Ronder. 
Sid  7   Serietabeller för La Liga och Tjejligan 
Sid  8   Veckans Allehanda /Matchspel H 55 /Bråviken/RM-spel 

Apropå ”Senilens” serietabeller 
Resultattabellerna. 

Vi har hört att det är många som har problem att öppna och bläddra mellan 
de olika resultattabellerna i Excelboken som länkas från hemsidan.  
Det beror både på att vi har olika webbläsare, och att datorvanan varierar 
från oss med lite mer vana, till nybörjare.  
 
De olika tabellerna är naturligtvis en viktig del av den sociala delen av 
Oldboyssektionens verksamhet. För att alla ska kunna ta del av tabellerna 
kommer vi därför att publicera dessa i tidningen en gång per månad.  

/Sören Carlsson 
Ansvarig för resultatsammanställningar 

 

Spel från  
” Röd Tee” 

 
Onsdag 4 Augusti 

Senilens 
Hemliga Resa 

 
Onsdag 15 September 

 Nästa onsdag kommer Mossfallet att vara upptagen av andra aktörer. 

Nästa Nummer på nätet Tis. 7 Juli 
Därefter uppehåll till Tis. 20 Juli 



 
 

PER-OVE BJÖRKMAN (1) gick segrande ur striden efter en närmast 
perfekt genomförd rond. Ett par dubbel-bogeys var allt på hans s.k. 
syndaregister. Nu fick dom ingen som helst betydelse. ”PEO:s” 
”femettor” var avsevärt fler. Åtta par bokfördes han för samt en birdie 
på hål 6. Det gav ett slutresultat på 68 netto. Av erfarenhet vet jag att 
den kar’n är bäst på höstkanten, så huka er kärringar och gubbar. 

 
BÄTTRE OCH BÄTTRE … 

INGEN AVMATTNING … 
Seniltouren rullar på i sedvanlig stil med många deltagare och bra 
resultat. I omgång åtta medverkade 71 spelare och ca 60 % av startfältet 
gick in under 80-gränsen. Så har det sett ut i flertalet av årets tävlingar. 
Det är jädrar i min själ smått imponerande och understryker vad jag 
framhållit tidigare: Seniltouren är en tävling som inkluderar såväl bredd 
som kvalitet. 

”BOSSEN I TOPP” 

 

 

Han startade i stor stil med två inledande par. Det tredje kom på hål 8 
och varvet slutade på 33 netto. I mellanpartiet tappade Hasse lite mark 
genom några dubbel-bogeys. Med en snygg avrundning och par på hål 
16 och 17 så bärgades ”silvret”. 
 

ÅTER PÅ PALLEN … 

 
Denna buckla får representera P-O Björkman, eftersom 

Experten redan förutspått att den kommer att hamna hos honom igen . 
 

 HASSE LUNDHOLM (2) har visat en starkt formstigande kurva under 
juni månad. Nu tog han ytterligare ett kliv och bokfördes för 70 netto 

HELMUT LEZUO (3) har fått en del vitsord tidigare för sina insatser. 
Flera blir det av den enkla anledningen att ”Alpkillen” spelar bra. 
Konkreta exempel är tre par samt en birdie på hål 4. Undantaget utgörs 
av en trippel på åttan och det var enda hålet där han inte fick till det så 
att säga. Med den malören inkluderad stannade ”slutnotan” på 71 netto, 
som inbringade en ny presentcheck. 

 
”VA ÄR’E SOM HÄNDER” … 

 

 
HÅKAN ANDERSSON (4) vann slaget i förra omgången. Nu knep 
han ”lilla bronset” efter att ha gått in på 71 netto. Det här var Håkans 

Helmut… Stopp!  
Har du ingen 

putter i bagen? 

Jovisst! Men det står 
ej något i regelboken 
…  att man måste 
använda puttern på 
green! 

Förra veckan … 
”flaggade” jag 
för vinst… så 
denna vecka får 
någon annan lösa  
av mig i kuren.  

Nu ska jag överraska 
Kerstin med en blomma. 
”Golf-änkor” måste ju 
uppmuntras emellanåt! 



INGEMAR BLOMGREN (9) blandade och gav med besked på 
första varvet. Sex slag på ettan och åtta slag på hål 3 gjorde att 
”Blomman” hamnade i ett pressat läge. Det var hans enda tavlor under 
ronden där han för övrigt bjöd på en hel del godbitar. Fem par 
prickades in och som toppnummer blev det birdies på såväl tvåan som 
femman. 
OVE HOLMSTRÖM (10) gjorde sin hittills bästa rond för säsongen. 
Visserligen nöjde han sig med att endast pricka in ett par. Nu blev det 
bara ett ynka ”streckat hål” efter åtta slag på hål 7. Därmed höll 
”Holmas” siffrorna nere så att säga. Frågan är väl av medicinsk 
karaktär om gamblern från Ramnäs orkar köra vidare i den här stilen. 
 

MÅLFOTOAFFÄR 
SVEN-ERIK GÅRDHAGE (11) landade också på 74 netto men fick 
vika åt sidan bl.a. för sin ortsfrände. ”Gårdis” skilde sig också med 
heder från uppgiften. En trippel på hål 6 var den största malören. 
Positivt sett blir det röda rosor (valår) för tre fina par. 
 

PRECIS INOM ZONGRÄNSEN 
Fyra spelare stannade på 75 netto. När man kollat herrarnas poäng-
skörd så är det bara att ge gubbarna godkända betyg så här i skol-
avslutningstider. 
ARNE RYDIN (12) lyckades bryta sig loss från en radda 77-rundor. 
Det är ju mycket tillfredsställande. Det kan man däremot inte säga om 
hans puttande, enligt rapporter. Bra var ju däremot paret på hål 17, 
samt att fixa ronden helt utan ”streckade hål”. 
LEIF NORMNAN (13) gjorde sin tredje runda och då är ju ett 
godkänt resultat helt OK. Tre par var Leffes bästa inslag, och i den 
andra riktningen torskade han endast på hål nr. 10. Där bokfördes han 
för åtta slag och det är väl acceptabelt i startfasen. 
 

fjärde start, så man kan med fullt fog påstå att det börjat bra. Så var 
också fallet i ronden som sådan. Med fyra par som grund blev det 32 
netto på första etappen. I avdelning två blev inga par antecknade, men 
där Håkans enda malör – var trippeln på hål 15. 
 

UTANFÖR PALLEN 
TOMMY PERSSON (5) vill jag klassa som ett av årets utropstecken. 
Hans agerande var helt klanderfritt med undantag för några petitesser 
som dubbel-bogeys. Med sex prydliga par jämnades det hela ut och 
slutresultatet skrevs 72 netto. Därmed ligger Tommy bra till i samman-
draget och det skall bli intressant att följa fortsättningen. 
 

PÅ VÄG UPPÅT I HIERARKIN 
Två gentlemän gick in på 73 netto och det bidrog till avancemang i 
seriesystemet. Det gäller ju att positionera sig inför återstående rundor 
och höstens slutspurt. 
ROLF GUSTAFSSON (6) visade stabilitet och plockade poäng på 
varje instans, även om tre dubbel-bogeys gav ringa utbyte. Genom par 
på de två sista hålen korrigerades en del. Det ser onekligen ljust ut för  
H 75:s ankare, som efter två bra ronder parkerat bland topp tio i 
Seniormästerskapet (8 ronder). Nu gäller det att ”hänga på tåget”. 
ROLF BERGSTRÖM (7) var lite yvigare i sitt agerande. Bäst gick det 
på etapp ett, där han gjorde par på tvåan samt en birdie på sexan. Det 
gav 33 netto som delresultat. I fortsättningen blev det lite mer 
problematiskt för Roffe på några hål. Tvåsiffrigt på hål 17 var direkt 
förödande och med det klavertrampet rök en pallplacering, tyvärr. 
 

SISTA POÄNGPLATSERNA … 
En erfaren trio lyckades riva åt sig värdefulla tillskott i jakten 
Seniormästerskapet. Den här gången räckte 74 netto för att få någon 
form av belöning för insatserna. 
KENT MYHRBERG (8) har det tufft på Touren och det här blev ett av 
hans bättre resultat. Det började ganska så illa med en trippel på första 
hålet och det betydde tre tappade slag på direkten. Tråkigt nog så 
offrade Kent fem slag på hål 12. Därmed så räckte det inte med sex par 
samt en birdie för att snygga till det hela, kymigt värre. 

 

Neej… 
Nu håller jag på och 
klantar till det, som 
17:on, här på 17:on! 

 

Du Myhrberg! 
… Får man  
stå så där? 

Föreslår … 
att du bokar 
en regelkurs! 

 

Shabbla på 10:an 
och ”bara” 3 par. 
Nä, det var inte bra! 

HANS HOLMQVIST (14) rörde till det på första varvet genom att 
”skjuta fullt” på hål 5 och 7. På övriga instanser gick det alldeles 
utmärkt. Speciellt på fyran, tolvan och avslutningshålet där ”Mulle” 
gjorde par. Det var hans klart bästa rond för säsongen. 
LARS LINDSTRÖM (15) har ”spottat upp sig” rejält, om uttrycket 
tillåts. Nu blev det åter en 75-runda. Första varvet var riktigt bra och 
slutade på 33 netto. Tyvärr så brast det på hemvägen. Tio slag på hål 
14 är nog jämförbart med övervåld av en polisman. 
 

 

Bannat också! 
Den där går i bunkern. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

JAN ERICSSON (23) gick i sista bollen och hade tydligen stelnat till i 
väntan på start. Hans första varv lämnar mycket övrigt att önska och 
speciellt på de två sista hålen. Klart bättre blev det i fortsättningen och 
34 netto på svåraste partiet var propert värre. 
 

VARSITT HYFSAT VARV 
Fem spelare bokfördes för 77 netto. Det var en hel del i överkant och 
förklaringen är rätt enkel. Alla gjorde ett skapligt varv men den andra 
hälften av ronden blev medioker. 
ULF FREDRIKSSON (24) prickade in par på sjuan, åttan och nian. 
Det var riktigt fina inslag i repertoaren vill jag påstå. Efter pausen blev 

 

LARS-GÖRAN BERGQUIST (25) har väl aldrig spelat så strålande 
som på hålen Nr. 1 t.o.m. 10. Då rakade han in sju par och låg sanslöst 
bra till – ”sex under par”. Se’n tycks han ha kollapsat totalt och varvet 
slutade på 46 netto. Jag fattar ingenting … 
YRJÖ TOMBERG (26) gick ut i arla morgonstund och började hur 
yrvaket som helst. Det tog elva hål innan han fattat galoppen. Då blev 
det andra takter och Yrjö började visa litet av sitt kunnande. Fina 
exempel är ett par, samt en birdie på sista långhålet. 
GUNBERTH SJÖBERG (27) har hamnat på den här nivån under hela 
juni. Ofta beror det på ett och annat magplask. På hålen 4 och 6 brast 
det den här gången. För övrigt gick det bra och paren på hålen 5 och 12 
blev Gunberths mest meriterande inslag. 
SONJA MILTON (28) var mest till sin fördel under första varvet. Det 
slutade på 36 netto och det är ju en fullt gångbar notering. Tyvärr så 
inleddes etapp två mycket illa. Det gick helt åt fanders för Sonja på 
hålen 10, 11 samt 12 och därmed var det kört. 

 
RÄTT INSTABILT … 

Rubriken är ganska passande för kvartetten som registrerades för 78 
netto. Stundtals skötte dom sina åligganden till belåtenhet men 
helhetsintrycket blir: Icke godkänt. 
ULF WILSON (29) bästa inslag var fyra par i rad på hålen 6 till 9. 
Dessförinnan så hade Ulf spårat ur på trean och femman. Det var tavlor 
som låg honom i fatet under hela ronden. Ytterligare salt i såren fick 
han genom en trippel på hål 12. 
 

det inga glansnummer från Uffes sida. Vartefter som hålen betades av 
tappade han mark och siffrorna trappades upp. 
 

EN OKTETT UTAN NOTER 
Åtta spelare registrerades för 76 netto. Det är litet utanför ramarna. 
Förmodligen har gänget spelat litet mer på gehör än följt partituret. 
STIG JANSSON (16) drog till med en mångfald dubbel-bogeys den här 
da’n. Det finns det inte utrymme för med ”Stickans” låga H-cp. 
Visserligen blev det inget ”nollat hål” men hans fem par räckte inte alls 
till för att täppa till dom glapp han hade skapat. 
ROLF WIDLUND (17) sitter i samma sits som Stig J. beträffande antal 
bonusslag. Då får man t.ex. inte offra slag på korthål eller göra en trippel 
på hål 13, som vid det här tillfället. Sex par är ju fina nummer, men det 
måste funka bättre över alla 18 hålen. 
MATS NORLING (18) har varit lite seg i de senaste ronderna. Hans 
första varv med två par, och 36 netto som delresultat, är ju hyvens. Fyra 
”enpoängare” och inget ynka par på de sista nio hålen var alldeles för 
andefattigt. Då blir man klart distanserad. 
SÖREN CARLSSON (19) har varit en hårt pressad man, före och under 
ArosCupen. Sett mot den bakgrunden blir det kredit för en nästan 
fläckfri rond. Grövsta missen var en trippel på femman. Bästa inslag 
blev två par och 35 netto på andra halvan. 
ÅKE EDSTRÖM (20) har legat på den här nivån av någon anledning. 
Jag hade trott på lägre noteringar men det vill tydligen inte lossna för 
Åke. Par på två korthål var de bästa numren. Det som drog ner det hela 
så att säga var fem dubbel-bogeys t.ex. 
BÖRJE LANTZ (21) gjorde sin tredje tävling för säsongen. Då kan det 
gnissla lite i maskineriet. Det gjorde det med besked på hålen 13 och 14. 
Där blev det bottennapp med sammanlagt arton slag. Plus i kanten får 
Du för två par och en birdie på hål 18. 
GÖRAN ÅKERLUND (22) knuffade i tre par och höll sig flytande på 
rondens första halva. I andra akten var han pappa till ytterligare två par, 
hål 10 och 18. I varvets mellanskikt gick det däremot inget vidare för 
Göran som råkade ut för tripplar i flertal. 
 

 

Behövs inga 
noter,  för att  
köra klockspelet 
på 7:an… Bagge!  

Blir nog svårt… 
hitta in på Green 
här på 17:on! 

 

Ja, men… här på 4:an 
skötte jag mig bra! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KENT PETTERSSON (30) slog krokben på sig själv under första 
varvet. För honom gick det rent bedrövligt på hålen 6, 7 samt 8, och det 
gav ett delresultat på 42 netto. I akt två gick det helt friktionsfritt med 
bl.a. två par och det får väl utgöra en ringa tröst. 

 

 

Ja, nu är man igång 
igen, och 68 är ju trots 
allt bättre än 82 och 
83… som herrarna  
här intill… Inga namn! 

 

Håll masken Kent! 
Le mot paparazzion. 
Du ”fixa” ju i alla 
fall skamgränsen. 
Alltid något…! 

GÖSTA BLOMKVIST (40) lämnade in ett protokoll som man hajade 
till lite extra för. På knepiga hål som femman, tian och sjuttonde hade 
Gösta klämt till med par. Dom framgångarna sabbade han totalt med 
tvåsiffrigt på två långhål. Sorgligt men sant. 
ULLA GÖRANSSON APPELFELDT (41) kammade noll på tre hål 
vilket resulterade i en placering på nedre halvan. Den här gången fick 
inte Ulla in några par som kunnat snygga till det hela och några dubbel-
bogeys gjorde inte saken bättre så att säga. 

 
Arne Bagge 

Auktoriserad Expertkommentator 

 

BJARNE BROSTRÖM (35) är inte fullt återställd ännu efter 
operativa ingrepp. Det kan vara en av orsakerna till att han inte ”får till 
det”. Ett par var inte mycket att hänga i gran s.a.s. Det hade behövts 
flera efter missarna på två av långhålen bl.a. 
HANS-OVE NORRMAN (36) tycks haft det motigt på första varvet. 
Trots par på tvåan och fyran rastade han med 42 netto. Nu blev det 
bättre fram på dagen med bl.a. par på hål 17. Helhetsintrycket blir att 
Norrman är en bra bit från sitt forna jag. 
BJÖRN NYBERG (37) dök upp för första gången i år. Nyhetens 
behag kanske bidrog till att det på första etappen gick riktigt skapligt. 
Ett par på hål fem i premiären är inte fy skam. Om orken tog ut sin rätt 
är obekant, men Björn fick det litet motigt på slutet. 
KURT ÅBERG (38) visade bra takter i förra omgången och gick in 
bland topp tio. Nu blev det en högst variationsrik runda med stor 
underprestation på första varvet. Desto bättre gick det på andra halvan 
(35 netto) där Kurre bl.a. bokfördes för tre par. 
WALTER SCHLUGI (39) torskade på tre hål och det gjorde han 
rejält. Dom missarna gjorde att han drattade bakåt i resultatlistan. Två 
par och en birdie på hål 15 var goda bidrag i uppfräschningssyftet. Nu 
hade det behövts avsevärt fler inslag av den typen. 
 

OLLE ASPLUND (31) bröt en svit av bra insatser och fick ett resultat 
en bra bit över hans genomsnitt. Första halvan klarade han ganska 
hyfsat men fortsättningen blev mindre lyckosam. Det är bara att ladda 
om Olle, inför kommande tävlingar. 
BRITT HEDSTRÖM (32) var med för andra gången och då kan man 
knappast kräva stordåd. Det började riktigt bra och 36 netto på 
utrundan är helt i sin ordning. Att det sedan mankerade en del i 
finishen är ganska så logiskt när man nyss kommit igång. 

 

 

 

KENT ALVEBRIS (34) har inte alls varit på hugget under 
”hänryckningens tid”. Hans mönster är i mångt och mycket likt 
Miltons. Fem par åstadkom Kent men svarade för en djupdykning på 
sexan. Några halvmesyrer därtill gjorde att det gick som det gick. 

 

ALLTID NÅGOT … 
Inte mindre än nio spelare klarade sig med ett nödrop från glömskans 
arkiv med sina 79 netto. Vad skall man säga om gänget? Ja, dom gick i 
alla fall in under ”strecket”. 
BO MILTON (33) rosar inte marknaden på Touren av någon 
anledning. Visserligen dunkar Bosse in en del par (sex stycken) men 
se’n kan han trassla till det hela med mindre lyckade inslag. Hans andra 
varv den här gången var t.ex. långt ifrån bra. 

 

Glöm inte… 
att jag är ”Storsponsor” 
Så inget ofördelaktigt… 
Tack på förhand! 

Men…  
vad gör du 
Kent? 
 

Hoppsan! Nu råka 
jag  snubbla…  
på bollen jag letar! 

Tränat på swingen 
hela våren… så nu 
sitter den, i varje fall! 

Hmm 



 "Sura Senil:s" Serie-ligor   Omgång 8.  2010-06-23       

Pl Namn Shc 1 2 3 4 Tot  Pl Namn Shc 1 2 3 4 Tot 

"ELITSERIEN"                "Div 4"           

1 Svensson, Kjell 14 70 72 68 69 279  51 Åberg, Kurt 24 79 78 79 72 308 

2 Lindholm, Lars-Åke 18 70 70 70 70 280  52 Sevelin, Rolf 26 78 75 78 77 308 

3 Björkman, P-O 14 72 72 71 68 283  53 Forsberg, Dan 27 74 83 74 77 308 

4 Steen, Björn 12 68 71 72 73 284  54 Söderström, Bertil 19 79 65 79 86 309 

5 Widlund, Rolf 13 73 73 69 69 284  55 Blomkvist, Gösta 26 79 75 78 78 310 

6 Jansson, Börje 13 67 75 74 70 286  56 Pettersson, Kent 25 77 78 79 79 313 

7 Norling, Mats 15 74 67 76 70 287  57 Hamrin, Sune 20 84 68 81 82 315 

8 Carlstrand, Mona 25 68 73 76 71 288  58 Schlugi, Walter 26 76 80 79 81 316 

9 Persson, Tommy 16 70 72 74 73 289  59 Andersson, Rolf 24 72 85 82 78 317 

10 Forsberg, Bo 18 69 73 72 75 289  60 Broström, Bjarne 20 86 77 78 79 320 

"SUPERETTAN"               "Div 5"           

11 Jansson, Stig 13 74 70 75 71 290  61 Holmqvist, Hans 27 79 84 75 82 320 

12 Blomgren, Ingemar 13 74 72 71 73 290  62 Wilson, Ulf 17 76 80 88 78 322 

13 Gustafsson, Rolf 20 75 70 72 73 290  63 Andersson, Roland 31 80 82 78 85 325 

14 Milton, Bo 12 70 75 75 71 291  64 Karlberg, Ingrid 21 80 85 79 82 326 

15 Heljeberg, Håkan  19 75 74 71 71 291  65 Asp, Erik 31 79 75 87 86 327 

16 Brewitz, Börje 29 62 77 73 79 291  66 Nilsson, Olle 28 81 85 86 82 334 

17 Lezuo, Helmut 19 71 69 79 73 292  67 Granat, Christer 21 76 86 86 87 335 

18 Åkerlund, Göran 21 71 71 74 76 292  68 Söderlund, Kurt 27 84 85 84 82 335 

19 Ericsson, Jan 25 72 74 75 73 294  69 Tiderman, Kenth 23 87 92 90 80 349 

20 Asplund, Olle 33 75 70 76 73 294  70 Lindström, Lars 32 79 78 75   232 

 "Div 1"             "Div 6"           

21 Öhrman, Bengt 15 70 76 74 75 295  71 Gustafsson, Stig 21 84 78 72   234 

22 Milton, Sonja 30 75 71 73 76 295  72 Norman, Leif 21 77 87 75   239 

23 Pettersson, Sören 14 76 71 75 74 296  73 Carlsson, Stig 22 79 82 80   241 

24 Fredriksson, Ulf 17 77 75 71 73 296  74 Lantz, Börje 21 93 76 76   245 

25 Bredin, Christina 28 73 71 74 78 296  75 Hasler, Adolf 22 85 82 86   253 

26 Eriksson, Tommy 21 72 71 76 78 297  76 Blomgren, Ann-Christin 36 95 90 86   271 

27 Lundholm, Hans-G 22 70 76 76 75 297  77 Hedström, Britt 38 76 78     154 

28 Göransson-Appelfeldt, Ulla 28 69 74 75 79 297  78 Almgren, Lars-Göran 14 77 81     158 

29 Carlsson, Sören 19 76 74 76 72 298  79 Lundin, Lars-Ove 26 79 80     159 

30 Gårdhage, Sven-Erik 24 72 74 75 77 298  80 
Claesson-Heljeberg, 
Margareta 41 78 82     160 

 "Div 2"             "Div 7"           

31 Edström, Åke 20 76 72 76 75 299  81 Eriksson, Lennart 26 79 90     169 

32 Bergquist, Lars-Göran 20 72 75 75 77 299  82 Helfridsson, Anita 37 88 82     170 

33 Andersson, Håkan 26 87 74 67 71 299  83 Hellblom, Bertil 31 87 85     172 

34 Forssmed, Sven 33 74 70 74 81 299  84 Jansson, Göran 30 90 89     179 

35 Holmström, Ove 21 75 76 75 74 300  85 Eriksson, Ingeli 33 74      74 

36 Bergström, Rolf 37 73 76 74 77 300  86 Lindström, Stig 19 75      75 

37 Alvebris, Kent 13 73 72 79 77 301  87 Nordfält, Gunnar 19 79      79 

38 Lövgren, Stig 17 74 72 80 75 301  88 Nyberg, Björn 23 79      79 

39 Hedmark, Kjell 28 69 78 75 79 301  89 Wöiduma, Rein 18 81      81 

40 Jonasson, Göte 32 70 75 79 77 301  90 Andersson, Hans-Åke 13 85      85 

 "Div 3"             "Div 8"           

41 Myhrberg, Kent 11 72 74 78 78 302  91 Bergh, Jimmy 24 86      86 

42 Östling, Börje 31 71 78 74 79 302  92 Hakanen, Seppo 25 86      86 

43 Olsson, Glädje Jan 14 72 80 76 75 303  93 Holmgren, Erik 25 86      86 

44 Carlstrand, Jan 21 74 76 75 78 303  94 Eklund, Leena 32 87      87 

45 Norrman, Hans-Ove 22 76 78 75 74 303          

46 Rydin, Arne 17 75 75 77 77 304          

47 Sjöberg, Gunberth 27 77 77 75 77 306          

48 Leijionhufvud, Staffan 33 75 79 77 75 306          

49 Tomberg, Yrjo 21 76 77 77 77 307          

50 Bergström, Christer 15 84 74 79 71 308          

 



"La-Liga, kampen om herrarnas Guld, Silver och Bronsbollar. 
Åtta bästa poängresultaten från Seniltouren räknas. 

          

Namn 
05-
maj 

12-
maj 

19-
maj 

26-
maj 

02-
jun 

09-
jun 

16-
jun 

23-
jun Summa 

Steen, Björn  6   4   9 7  26 
Svensson, Kjell 4   9 10        23 
Gustafsson, Rolf  8        5 5 18 
Söderström, Bertil  10           10 
Heljeberg, Håkan      6 4      10 
Asplund, Olle      7   2    9 
Åberg, Kurt            2  2 
Holmström, Ove               1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Senilens Tjejliga. De 4 bästa nettoresultaten onsdagar 

Kampen om damernas Guld, Silver och Bronsbollar 
     Omgång 8. 06-23 

Pl Namn Shc 1 2 3 4 Tot 
1 Carlstrand, Mona 28 68 73 76 71 288 
2 Milton, Sonja 30 75 71 73 76 295 
3 Bredin, Christina 28 73 71 74 78 296 
4 Göransson-Appelfeldt, Ulla 28 69 74 75 79 297 
5 Karlberg, Ingrid 20 80 85 79 82 326 
6 Blomgren, Ann-Christin 36 95 90 86   271 
7 Hedström, Britt 38 76 78     154 
8 Claesson-Heljeberg, Margareta 41 78 82     160 
9 Helfridsson, Anita 37 88 82     170 

10 Eriksson, Ingeli 33 74       74 
11 Eklund, Leena 32 87       87 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

  

1. Björn Steen 3. Rolf Gustafsson 2. Kjell Svensson 

1. Mona Carlstrand 3. Christina Bredin 2. Sonja Milton 

 



VECKANS ALLEHANDA 
 

Hårfin förlust mot Bråviken, i Mellansvenska Matchserien H55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

APROPÅ TEAM H 75 
Förra veckan lämnades en lägesrapport om 
våra lags seriespel i när och fjärran. Där 
framgick att det gått lite knackigt för 
Gårdhages gäng i Västmanlandsserien. En 
starkt bidragande orsak är att truppen är för 
tunn. Man har t.ex. av medicinska skäl inte 
kunnat utnyttja stjärnspelare som Bertil Lind-
berg och Arne Bagge. Det "tappet", anser en 
objektiv bedömare, är fullt jämförbart med att 
USA nödgas spela Ryder Cup utan Tiger 
Woods och Phil Mickelson. 
 

Observer 

Rapport från Bladets utsände på plats 
Vårt H55-lag drabbades av en lika snöplig som oväntad hemmaförlust mot Bråviken i 
Elitmatchserien den 22/6. Bortalaget mönstrade ett verkligt kanongäng med hcp 4-10. 
Trots det såg det länge ut som våra grabbar skulle dra längsta strået. I första bollen vann 
respektive förlorade Kent Myhrberg och Ingemar Blomgren sina matcher. I boll två 
vann Kent Alvebris lätt och Lars-Göran Almgren delade, trots ledning 1-0 inför sista 
hålet, där motståndarens boll hittades långt ut till vänster i sista sekunden av Lars-
Göran!! Jo, så kan det gå i gentlemannasporten golf. Inför sista bollen ledde Suragänget 
alltså med 5-3 och eftersom vi i den hade normalt stupsäkra Arne Rydin och Tommy 
Persson, såg allt ut att gå enligt planerna. Medan vi som var klara och den fåtaliga 
publiken ägnade oss åt den gamla svenska paradgrenan att ta ut segrar i förskott, så slog 
Bråviken till hänsynslöst. Suraförlust i båda bollarna, Arne på 18:e hålet, varför 
bortalaget inkasserade en tvåpoängare med siffrorna 7-5.  Men skam den som ger sig, vi 
laddar redan för den mytomspunna bortamatchen 29/6 mot Uddeholm, långt bort i de 
Värmländska skogarna. En utfyllig rapport om den kioskvältaren kommer i nästa 
nummer. 

Lars-Göran Almgren 

Team Sura. Tommy Persson, Arne Rydin, Kent Alvebris, Kent Myhrberg, Ingemar Blomgren och Lars-Göran Almgren. 
Team Bråviken: Johan Ringborg, Peter Gunbring, Anders Hansson, Björn Ahlberg, Leif Öhlund samt Tomas Lidstedt. 

 

Vecka 27  - Golfens Riksmästerskap på Mossfallet 
Mor-Dotter 

Tapaskväll - Tisdag 6 Juli  
Tävlingsledare Kent Myhrbergs förhoppning är, att så många som möjligt ska 
delta, både på Tapaskvällen och besöka tävlingen. Dels för inramningens 
skull, dels för att det kommer att bjudas på god golf av duktiga damspelare. 
Många damer som deltar i RM-tävlingarna är i princip Schratch-spelare. 


