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Veckans innehåll 
 
Sid. 2 –4  Herr Arnes Veckokrönika 
 
Sid 5    Veckans Allehanda 
 
Sis. 6 –8  RM- Dagarna i Sura. Mor/Dotter 
 

------------------------------------------------ 

Utgivning  
Senil-Bladet Nr.13 

Tisdag 10 Aug 

Onsdag 28 Juli 

Klubbens Golfvecka 
Ingen ”Senil-Tour” 

 
Utgivning av Nr.12 - Tisdag 27 Juli 

-------------------------------------------- 

Nästa ”Senil-Tour” 
Onsdag 4 Augusti 

med spel från ”RÖD TEE” 
 

GOLFVECKAN 2010 
26/7  Schenströmska Treteees           28/7  Michaels Golfstore Mixed    30/7  Sura-Pelles Minne 
   Sponsor: Schenströmska Herrgården         Sponsor: Michael Ramqvist       Kanonstart Kl. 08.00  

Spelsätt: Par  / Spelform:  Bästboll, Slaggolf      Spelsätt: Par  / Fyrboll,Bästboll      Spelsätt: Par  / Texas Scramble 
 
27/7  ICA Matkassen Special           29/7  Städ & Flytt Greensome    31/7  Golfveckans Singel 
   Sponsor: ICA Supermarket Hallstahammar      Sponsor: Städ  & Flytttjänst       Tävlingsledare: Lee Boyd 
   Spelsätt: 4-mannalag   / Spelforlm: ”Special”      Spelsätt: Par / Irish Greensome     Spelsätt: Singel  / Spelform: Slagspel 
    

  
Samling runt resultatlistorna under RM-dagarna, där bl.a  P-O Björkman och Christer Granat var två, av ett stort antal 
frivilliga klubbfunktionärer som ställde upp för att genomföra detta arrangemang. Mer om denna tävling på sidorna 6-8. 



Herr Arnes Veckorapport 
 

 

ROLF ERIKSSON (1) gjorde en mycket beundransvärd rond och 
rodde hem en helt välförtjänt seger. Resultatet blev som nämnts 70 
netto. Att fixa en så prydlig score med ynka sju bonusslag till för-
fogande är tecken på ett stort kunnande. Bevis för påståendet är nio par 
samt birdies på knepiga hål som nr. 3, 10 och 13. En enda miss är 
noterad, dubbel-bogey på sexan – minsann. 
 

SÅ NÄRA DET VA’ … 

 

BÄSTA PÅ ÅR OCH DAG … 
 

Trevlig läsning i den här resultatlistan. Men saknar bl. a Roffe W, Kent 
Alvebris, Jan Olson/Glädje, Stickan J, Blomman, Börje Jansson, Rein 
Wöiduma. Konstigt… hittar dom ingenstans i Bagges Veckokrönika. 

 

HÖSTPROLOG. 
Efter ett litet uppehåll är jakten om Onsdagsmästerskapet åter igång. 
Pausen kanske kom lämpligt med tanke på värmeböljan som grasserat 
under tiden. När omgång nr. 10 inleddes var det mer behagligt klimat 
men temperaturen steg raskt under dagens lopp. Det blev ganska 
svettigt för spelarna med senare starttider. Värmen till trots så skötte sig 
flertalet ganska bra i konkurrens med 60 deltagare. En kortare 
summering ger också vid handen att drygt halva gänget gick in under 
80 netto. Formen har konserverats bra med andra ord. Extra notabelt är 
också att samtliga pristagare fick resultaten 70 netto. Det är ganska 
unikt, mig veterligen. 

 
IMPONERANDE ”HALLSTING” 

 

ROLF GUSTAFSSON (2) jagar sin första seger på Touren efter drygt 
tio års slit. Det som spolierade chansen den här gången var en trippel på 
hål 2. Annars var det bra flyt i Roffes förehavanden. Speciellt under 
etapp två, skall tilläggas. Där gjorde han birdies på hål 10 och 18 t.ex. 
Till övriga bedrifter skall också fogas fyra par. Jag kan bara konstatera: 
Lapparnas ess skötte sig med den äran. 

 

 

TOMMY ERIKSSON (3) fick äntligen kliva upp på pallen efter ett 
par års ”torka”. Det var också helt följdriktigt med tanke på dagens 
insats. Tommys första varv (33 netto) gick helt störningsfritt med tre 
par som bästa inslag. Dagens flopp kom på elvan där han brände iväg 
sju slag. Nu kompenserades den malören genom ytterligare två par. 
Vid det här laget vet väl Berit att Du var duktig? 
 

VARNING UTFÄRDAS! 

Är inne i ett 
”stimm” just nu. 
Framgångarna 

avlöser varandra. 
 

 
JAN ERIKSSON (4) gjorde också sin bästa rond för säsongen. 
Utmärkande för Jan är att han sällan ”trampar i klaveret”. Det har 
bidragit till att ”ex.suringen” seglat upp i mitten av Tio-i-topplistan. 
Hans genomsnitt ligger på drygt 73 netto för närvarande och det är 
siffror som säkert kommer att friseras. Till Er alla: Den här ynglingen 
bör Ni hålla ett vakande öga på framöver 

ÖSK går ju bra 
… och NEJ,  
jag tänker inte  
börja spela från 
Röd Tee ! 

Pss, Bagge! 
… inte så högt 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARNING UTFÄRDAS! 
 
 
 
 
 
 
 

LARS-GÖRAN ALMGREN (10) gjorde sin tredje rond. Det är inte 
lätt att hänga med i dansen när man har ett skolarbete att prioritera. 
God kapacitet visade Lars-Göran att han är utrustad med. Sju par är 
konkreta exempel. Att han åkte på tripplar på hålen 8 och 11 får väl ses 
som enstaka företeelser men det bidrog till resultatet 74 netto. 
 

JAN CARLSTRAND (7) har fått figurera litet i skuggan av hustru 
Mona. Nu visade han med eftertryck vem som borde spela första fiolen i 
familjen. Visserligen blev det en störtdykning på trean (åtta slag) men i 
övrigt gick det som smort för Janne. Par på hålen 1, 8, 11 och 13 är 
jäklar i min själ inte småpotatis. Bra jobbat, grabben! 
 

UTANFÖR PALLEN 
Det kanske känns lite kymigt när man fixar till 71 netto och ändå inte får 
någonting med av kakan så att säga. Det ödet drabbade tre spelare, som 
får trösta sig med att dom i alla fall gick in ”under par”. 
SÖREN PETTERSSON (5) öde den här gången var en trippel på hål 3. 
För övrigt visade han takter som i ”fornstora da’r. Sex par på första 
varvet och ytterligare ett på hål 11, är exempel på att grabben kan när 
han är på det humöret. Får man be om några fler sådana här ronder så att 
mitt förhandstips visar sig vara rätt och riktigt. 
GLORIA GYNT (6) brukar göra ett eller annat gästframträdande under 
sommarperioden. Mig veterligt var det här Glorias bästa insats på 
Touren. Hon spelade hur stabilt som helst och lite slarv på ett par korthål 
var allt i negativt avseende. Stort plus i kanten blir det däremot för paret 
på tvåan samt en birdie på hål numro åtta. 

 

 

ÖVRIGA SPELARE PÅ POÄNGPLATSER 
Resterande platser på Topp-tio-listan lyckades följande herrar lägga 
beslag på: 
SVEN FORSSMED (8) inledde säsongen storstilat. Under juni månad 
har det tyvärr gått ganska risigt. Är det bostadsbytet som spökat? Nu 
visade ”åkar’n” helt andra takter och noterades för 72 netto. Plus i 
kanten blir det för birdien på hål 6 samt paret på tolvan. Visset Sven att 
Du drällde bort åtta slag på hål 11, som blev dagens flopp. 
BENGT ÖHRMAN (9) har väl sällan spelat så stabilt över en hel rond 
som vid det här tillfället. Bara det är värt en eloge för Team H 55:s 
talesman. Extra rosor blir det för fem par varav två fixades på hålen 7 
och 14. Det är meriterande prestationer. Enda fadäsen var en trippel på 
nian, som trissade upp slutresultatet till 73 netto. 

 

 

Ser bra ut…  
det här. Nu får 
Mona ta hand 
om disken… en 
vecka frammåt! 

Bra Janne… 
men dräm till 
med, MINST en 
vecka tycker jag! 

6 par på första 
nio, men sen så 
klanta jag till 
det… Bittert!  

 

OVE HOLMSTRÖM (11) har drabbats av reducerad lungkapacitet. 
Sett mot den bakgrunden gör han ändå bra ifrån sig. Åtta slag på elvan 
blev dagens tavla. I övrigt höll sig ”Holmas” på banan så att säga. Två 
par är noterade som hans bästa inslag. 
ÅKE EDSTRÖM (12) klarade sig helt från haverier. I stället blev det 
ett antal s.k. enpoängare och det är ju lite tunt i det här sammanhanget.  
Nu räckte inte tre par för att täcka glappen till fullo. Det kanske rättas 
till med bättre skärpa nästa gång. 
LEIF NORMAN (13) kom igång sent och det här var bästa insatsen 
hittills. Två par satt ju fint men lika många haverier blev ödesdigra. 
Nio slag på åttan samt en trippel på elvan förstörde ett bättre resultat. 
Du får väl skylla på ringa träningstillfällen. 
 

Inte så lätt… 
Jobbar ju och 
sliter för 
brödfödan… 
…på övertid ! 

Birdien på 8:an 
… den var jag 
särskilt nöjd med. 

YRJÖ TOMBERG (14) tryckte in par på trean samt femman. Därmed 
blev facit för etapp ett, riktigt bra – 34 netto. Andra varvet var inte lika 
lyckosamt för Yrjö. Främsta anledningen var åtta slag på hål 11. Den 
grejen tycks ha orsakat viss instabilitet. 
BRITT HEDSTRÖM (15) har visat stabilitet i de tre ronder hon 
deltagit i. På hål 4 blev det visserligen en åtta i protokollet men i övrigt 
skötte sig Britt med den äran. Bäst gick det på andra varvet, som 
slutade på 34 netto. Det var prydligt, min sköna … 
 

Hål 4 var jobbig. 
Har fortfarande 
känning av min 
onda axel… men 
annars flöt det på 
ganska bra tycker 
jag. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GODKÄNDA POÄNGMÄSSIGT 
Två hemmaspelare registrerades för 75 netto. Det är ju resultat inom 
ramarna men, herrarna har en del att slipa på om noteringarna skall bli 
lägre. 
DAN FORSBERG (16) var säkerheten själv under första varvet och 
det blev 32 netto på etappen. Nu lyckades han inte förvalta pundet, 
tyvärr. På de sista nio hålen gjorde Dan grova missar på tre stycken och 
därmed var det så att säga kört för hans del. 

ULF FREDRIKSSON (22) fick inte alls till det inledningsvis. Ett 
kvitto på det är hans 42 netto på första varvet. Nu blev det bättre framåt 
”lunchtid” och avrundningen med två par var dagens höjdpunkter för 
Ulf. Det är bara att bita ihop och svälja förtreten. 
 

 

BÖRJE BREWITZ (17) spelade lite mer handfast än Danne och 
torskade bara på tian där han fick en åtta noterad. I kombination med 
några enpoängare blev det tillräckligt för att inte nå en bättre placering. 
Paret på tolvan blev lite tunt att ”gardera” med. 
 

NÅGOT I ÖVERKANT 
Tre spelare landade på 76 netto. Det kan väl karaktäriseras som ett lite 
gränsöverskridande från gruppens sida. 
PER-OVE BJÖRKMAN (18) har tillbringat en tid i ”nordmarkerna” 
och kanske var lite stel i lederna. Fem par var ju hyfsade inslag från 
hans sida. Det var däremot inte fem enpoängare samt dubbel-bogey på 
sexan. Det blir säkert bättre takter nästa gång. 
SUNE HAMRIN (19) var också pappa till fem par. Hade han hållit 
ihop det hela och inte spårat ur på tre hål så hade utgången blivit en 
annan. Det som omintetgjorde det hela utspelades på hålen 6, 15 och 
18. Där drällde Sune rejält med slagen. 
MONA CARLSTRAND (20) brände sina chanser mer eller mindre 
redan på första varvet, som slutade på 40 netto. Att täppa till liknande 
”tapp” på andra halvan brukar inte hända så ofta. Nu gjorde Mona 
tappra försök men det räckte tyvärr inte. 
 

 

Enda fördelen 
denna omgång 
… ev. höjning! 
 

Och jag ! 
fick sänkning… 
men inget pris! 

INTE ALLS GÅNGBART … 
Kvartetten som gick in på 77 netto rosade marknaden endast temporärt. 
Stundtals brast det i hanteringen och i det här sällskapet straffar det sig 
direkt. 
BJÖRN STEEN (21) är vanligtvis säkerheten själv men den här 
ronden blev den i särklass sämsta för säsongen. Sex par och en birdie 
(hål 5) var av traditionell art. Det kan man däremot inte säga om Björns 
fyra streckade hål. Även den bäste kan fela …  
 

Åhå,  ja, ja… 
Nu blir det väl att 
slita med disken  
en vecka framåt. 
Bara att bita ihop! 

TIO-I-TOPPLISTAN 
Lite rotation blev det i tätgruppen efter  
omgång tio. Jan Eriksson tog plats bland  
”eliten” på Mats Norlings bekostnad t.ex.  
Bäst till i nuläget ligger följande spelare: 
 
1.  Björn Steen                  584 nettoslag 
2.  Lars-Åke Lindholm      588 
3.  Tommy Persson           589 
4.  Rolf Widlund                590 
5.  Rolf Gustafsson            590 
6.  Jan Eriksson                 591 
7.  Per-Ove Björkman        594 
8.  Ingemar Blomgren        594 
9.  Stig Jansson                 596 
10. Göran Åkerlund         598 
 

ARNE BAGGE 
Auktoriserad expertkommentator 

 
 

 

Tja… 
hamnade lite 
på ”sniskan” 
redan från 
början! 

HANS-OVE NORRMAN (23) inledde mycket positivt med par på 
ettan och femman, som resulterade i 36 netto. Under etapp två gick det 
inte lika bra. Bidragande orsak kan vara att Hans-Ove genomgått en akut 
ballongsprängning under speluppehållet. 
SVEN-ERIK GÅRDHAGE (24) var riktigt i stöten på morgonkvisten. 
Första varvet gick helt klockrent med par på korthålen som 
toppnummer. I den tilltagande värmen tycks ”Gårdis” ha mattats rejält. 
Det blev föga positiva aktioner under ”andra halvlek”. 

 
INTE SÅ LYCKOSAMMA … 

Det kan man med fullt fog säga om två gentlemän som registrerades för 
78 netto. Engångsföreteelse eller inte – upp till bevis nästa gång. 
LARS-GÖRAN BERGQUIST (25) spelade bra i föregående omgång 
och gick in på tredje plats. Liknande takter uppvisade han inte alls i den 
här ronden. Det började bra med ett par. Fortsättningen däremot, ja den 
lämnar mycket övrigt att önska. 
ROLF BERGSTRÖM (26) brukar greja första varvet till belåtenhet 
och den traditionen höll han vid liv. Under andra varvet verkar Roffe ha 
det svårare och så var fallet även den här gången. Bäste herr Bergström, 
kör några niohålsrundor på sista slingan. 
 

FEM LINDANSARE … 
De sista av aktörerna som får sina namn på pränt denna gång är 
kvintetten som stannade på 79 netto. Det gänget har verkligen visat prov 
på ett variationsrikt spel på både gott och ont. 
KENT MYHRBERG (27) dunkade in fem par och var med i matchen 
t.o.m. hål 15. På de tre sista hålen gick det käpprätt åt skogen för Kent. 
Där förbrukade han tjugo slag vilket gör att man ställer sig frågan: Hur 
kunde det gå så snett på slutet? 
HANS ANDERSSON (28) säsongsdebuterade och klämde in tre par 
och en birdie på första halvan. Det får anses som normalproduktion av 
en spelare med lågt Hcp. Den andra hälften av ronden gick inte alls bra. 
Hasses 43 netto talar sitt tydliga språk. 
GÖRAN ÅKERLUND (29) var stundtals riktigt vass och bokfördes för 
sex par t.ex. Nu gick det tyvärr alldeles åt pepparn mellan varven. Med 
en nia, två åttor samt en sjua i protokollet så kan resultatet inte gärna bli 
så mycket bättre än vad som angivits ovan. 

KENT PETTERSSON 
(30) briljerade med par på 
tuffa hål som nr. 3, 8 och 
13. I likhet med Göran Å 
så blev kompletteringen 
inte av bästa snitt. Åtta 
slag på ettan samt tio på 
fyran är ett par exempel 
på Kents haverier, som 
ledde till placering mer 
akteröver. 
HANS HOLMQVIST 
(31) gjorde en för honom 
ganska typisk rond. 
Starten var helt lysande 
med par på hålen 1, 7, 8 
och 9. Allt såg superbra ut 
t.o.m. hål 14. Sedan 
sabbade han ronden totalt 
genom – tjugonio slag – 
på de sista fyra hålen. 
 



Senaste modenytt från Ullared 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Ankis” Blomman… ständigt i händelsernas centrum! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

APROPÅ GOLFARE OCH ALLEHANDA STÖRANDE DJUR  
Många ormbitna golfare 
Ovanligt många golfare som har letat efter bollar i ruffen har på kort tid blivit attackerade och bitna av huggormar. Troligen beror det 
på värmen, säger Hanna Holmquist på Vårdguiden. Under de senaste tio dagarna av värmebölja har Vårdguiden fått många och 
oroliga samtal om olika former av bett och stick. Jämfört med samma period förra året har antalet samtal ökat med 47 procent. 
Att tänka på, när man letar boll i buskage 
Golfare som slagit snett hör till de utsatta grupperna. Många golfare har ringt Vårdguiden sedan de bitits av huggormar när de har letat 
boll i ruff och buskage. Man ska nog försöka att stampa lite mer i marken och leta efter bollen med hjälp av klubban i stället för att 
använda händerna, säger Ingrid Sandholm, sjuksköterska på Vårdguiden. Hon framhåller att alla som blivit ormbitna ska uppsöka vård 
eftersom det inte går att förutsäga hur kroppen reagerar på giftet. 
Getingstick 
En stor mängd samtal gäller också getingstick, fästing- och myggbett. Ofta är det oroliga föräldrar till små barn som kan fått många 
bett. Föräldrarna vet oftast hur de ska göra men ringer och vill försäkra sig om att de gjort rätt. Det är mycket bra att höra av sig till 
oss om man känner sig osäker, säger Sandholm. Hon tror att det ökade antalet samtal om bett och stick dels beror på att insekterna 
trivs och frodas i värmen, och dels på att svettiga och bara kroppar attraherar insekterna. 

Av Rebecka Fogelmarck/TT 

   
Hans-Ove Norrman 

här utrustad i rymliga shorts med många 
praktiska fickor för bollar, peg, scorekort. 

Rolf Widlund 
gillar den ljusare varianten, med stramande 
resårband, samt diskret insydda sidfickor. 

 

Göran Åkerlund 
har satsat på den slimmade varianten och 
”skippat” fickorna för div. förnödenheter. 

 

På en av sina nyligen gjorda ”äventyrsresor” i övre Norrland, så råkade han ut för detta störningsmoment! 

 

Hörrö du…! 
Nu får du flytta på dig. 
Har inte tid att vänta 
längre. Måste slå några 
slag innan jag ska gå ut. 



RM-VECKAN  
Mor-Dotter  5-7 Juli 

Svenska Golfförbundets Riksmästerskap för amatörer, kan jämföras med Orienteringens 5-Dagarstävling. Denna tävling sker efter ett liknande 
upplägg som 5-Dagars, där Golfens RM-tävlingar indelas i olika klasser och med nya klubbar/arrangörslän, från år till år. Som värd 2010 stod 
Västmanland, där varje klubb hade tilldelats var sin deltävling och där Mor-Dotter/klassen föll på vår klubb att genomföra. I klassen Mor/Dotter 
fanns deltagare från Hudiksvall i norr till Barsebäck i söder representerade. Totalt var det 1225 RM-spelare som deltog på de Västmanländska 
klubbarna med representation från Norrbotten i norr till Skåne i söder. RM-tävlingarna kommer 2011 att arrangeras av Bohuslän/Dal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Sammandrag av årets RM-Golf i Västmanland 
 
H 35-klassen   Västerås GK    Vinnare   Jonas Broberg    Sollentuna GK     73-70-71  214    Antal deltagare  77 st. 
H 45-klassen   Frösåker    Vinnare  Martin Söderberg   Uppsala GK      71-73-74  218    Antal deltagare  78 st. 
H 55-Klassen  Orresta     Vinnare  Mats Andersson   Barsebäck GCC    70-74-72  216    Antal deltagare  78 st. 
H 65-Klassen  Ängsö      Vinnare  Börje Bäck     Jönköpings GK    74-72-78  224    Antal deltagare  75 st. 
H 75-Klassen  Fullerö     Vinnare  Urban Ek      Sjögärde GK     80-76    156    Antal deltagare  60 st. 
D 35-Klassen   Skerike     Vinnare  Anna Lundin     Ågesta GK     74-73-78  225    Antal deltagare  25 st. 
D 50-Klassen   Skerike     Vinnare  Anna Dönnestad   Strömstads GK    73-76-76  225    Antal deltagare  38 st. 
D 60-Klassen   Skerike     Vinnare  Annikki Heinonen  Wittsjö GK      79-80    159    Antal deltagare  32 st. 
D 70-klassen   Skerike     Vinnare  Brita Flach     Lidingö GK     88-87    175    Antal deltagare  10 st. 
Mor/Dotter   Surahammar  Vinnare  Elisabet Björklund  Dalsjö GK      83-79     162     Antal deltagare  56 st. 

Lina Björklund    Sollentuna GK  
                (Plats 2)  Anna-K Granlund   Karlstads GK     86-84   170      
                     Stina Granlund    Kils GK   
                (Plats 3)  Inger Tideman    Abbekås GK     89-89   178  
.                     Marie Tideman    Abbekås GK                           . 
Far/Son     Fagersta     Vinnare  Fredrik Hildebrand  Linköpings GK    70-73     143    Antal deltagare  216 st.   

Per Hildebrand    Vadstena GK   
2 Gen. Mix   Köping     Vinnare  Julie Dönnestad   Strömstads GK    72-72     144     Antal deltagare  118 st. 
                     Erik Dönnestad    Strömstads GK   
Maka/Sambo  Arboga     Vinnare  Jonas Broberg    Sollentuna GK     76-75    151    Antal deltagare  132 st. 
                     Mimmie Dymling   Sollentuna GK   
Maka/Sam. +100  Sala       Vinnare  Anna Dönnestad   Strömstads GK    79-80     159    Antal deltagare  234 st. 
                     Erik Dönnestad    Strömstads GK   
 

1988 Lyckorna   (Bohuslän)  
1989 Ronneby    (Blekinge) 
1990 Mora     (Dalarna) 
1991 Wittsjö    (Skåne)  
1992 Täby     (Stockholms Län)  
1993 Kristinehamn  (Värmland) 
1994 Torshälla   (Södermanland)  
1995 Gustavsvik   (Närke)  
1996 Ringenäs    (Halland)  
1997 Vreta Kloster  (Östergötland) 
1998 Lidköping   (Västergötland)  
1999 Öregrund   (Uppland)  
2000 Lagan     (Småland) 
2001 Wittsjö    (Skåne)  
2002 Lidingö    (Stockholms Län)  
2003 Luleå     (Norrbotten)  
2004 Kungsbacka  (Bohuslän)  
2005 Lindesberg   (Närke) 
2006 Karlskrona   (Blekinge) 
2007 Södertälje   (Stockholms Län) 
2008 Lundsbrunn  (Västergötland)  
2009 Degerfors   (Värmland) 
2010 Surahammar   (Västmanland) 

 

Tävlingen Mor/Dotter uppmärksammades av Tvärs-Nytt, där Kent Myhrberg berättade hur man putsat banan och trimmat funktionärerna för 
deltagarnas bästa. Paret Selander intygade också hur nöjda alla tävlande var med klubbens många fina kringarrangemang och goda service. 

Vilken imponerande deltagarsvit - 23 Riksmästerskap i följd  
Vidstående imponerande deltagarsvit i klassen Mor/Dotter torde vara ganska 
svårslaget. För den bedriften svarar mor Christina Wiman med dotter Karin,  
som här får en välbehövlig fotmassage av Anna Carlsson efter genomförd rond. 
 

  



Några sammanfattande RM-bilder - från Start till Målgång 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

Även materieltillverkare fanns representerade på plats, vilket bidrog till en festlig inramning. 

och i det fina sommarvädret kunde den som önskade, slå sig ned i en sittsoffa eller solstol i väntan på start, 
alternativt svalka sig under tältduk, samt bunkra upp med frukt och dricka innan uppställning på 1:a Tee.   

Disa Myhrberg och Kerstin Olsson såg till att 
smörgåsar och förfriskningar fanns tillgängliga  
när de tävlande nått halvvägs, för rast vid 9½-an.  



 

 

 

 

 

 

 
Tja… ser riktigt prydligt och snyggt ut. Så den godkänner jag. Sedvanligt eftersnack i väntan på dagens resultat. 

Greenkeeper och tävlingsledare pustar ut. 

Så där, nu återstår bara att se,  
vad klubbens egen ”entertainer” 
Erik Hägglund, har att erbjuda 
gästerna vid kvällens bankett. 
Sen kan vi börja andas lugnt igen. 
 

Lena Löf, Sören Carlsson, Christer Granat, Ulf Wilson, Börje Laurén och Stig Lindström var några av de som såg till att allt fungerade. 

Bevakningen av inspelen mot sista green… är alltid intressant att följa för publiken som parkerat på första parkett. 


