
BAGGES     KRÖNIKA 

   

JUBILEUMSSÄSONGEN 2011. 

Den tjugonde upplagan av Seniltouren har inletts. Intresset för tävlingsformen tycks inte ha mattats av 

under vinteruppehållet. I de två första ronderna har 80 spelare deltagit och snittet ligger på 65 per 

omgång. Visserligen saknades några ärrade kämpar av skilda anledningar men, dom kanske dyker 

upp under resans gång så att säga. Klart framgår dock att Seniltouren tycks behålla sitt grepp om 

klubbens äldre generationer. 

BEGRÄNSAD REDOVISNING. 

I avsaknad av förmågor med redaktionella kunskaper nödgas vi i år skildra händelser i s.k. kortform. 

Det blir lite av en summarisk rapportering av det som utspelat sig med två veckors intervaller. 

Scorekorten kommer att ligga till grund för krönikorna så någon ”skyddad verkstad” kommer det inte 

att handla om. Torskar Du på sexan så kan det eventuellt tillkännages liksom insatser av hög kvalitet. 

PREMIÄRVINNARE. 

 

 

Kjell Svensson 

Föga sensationellt, enligt 

mitt förmenande, blev Kjell 

Svensson (68 netto) den 

som fick kliva upp överst på 

pallen efter första rundan. I 

omgång två var det Mats 

Norling  som tog hem det 

hela med sina 70 netto. 

Notabelt är att båda 

herrarna vann varsin runda 

även under fjolårets 

initialskede. Alerta lirare 

under perioden ”mellan 

hägg och syren”, skulle man 

kunna tillägga. 

 

 

Mats Norling 

 

Betydligt sämre har starten varit för ett flertal av tidigare ”rubrikernas män”. Det tar kanske sin tid innan 

s.k. gamla tröskverk börjar fungera tillfredsställande. Därmed har det gett utrymme för andra att skapa 

sig bra utgångslägen. Ulf Fredriksson, Janne Eriksson, Bo Forsberg, Jimmy Bergh och Gösta 

Blomkvist är några exempel. Står kvintetten pall när anstormningen sätter fart på allvar? 

JOBBIGT PÅ ”HEMVÄGEN” 

I premiärrundan gick samtliga pristagare in ”under par”. Av hela kopplet klarade 60 % av startfältet att 

glida in under skamgränsen 80 netto. Det är ett högst imponerande facit i en säsongsupptakt. Nu 



senast var det bara 21 spelare (30 %) som lyckades hålla sig under strecket så att säga. Litet märkligt, 

enligt mitt tycke, med tanke på rätt så hyfsade yttre förhållanden. 

Av scorekorten att döma så ”rörde det till sig” för många i trakterna kring vägen till Långsjön och 

Hundklubbens stuga. På hålen 11, 14 och 15 offrades en hel del slag utöver det önskvärda. Det är 

inte direkt ovanligt för instanserna är ju erkänt svår-bemästrade. 

MATCH-CUPEN 

Årets upplaga har kommit igång så smått. Första paret ut var Per-Ove Björkman och Dan Forsberg. 

Inte oväntat vann Dan den duellen. Jag konstaterar blott att den egna cupen inte är ”Peos” grej helt 

enkelt. Till dags dato (19/5) är endast 5 av 32 matcher genomförda. Lägg på ett kol gott folk så att 

tidsschemat hålls något så när. I juni kommer ”störande inslag” som skolavslutningar, Pingst- och 

Midsommarhelger. Det brukar skapa lite stiltje på golffronten med förskjutningar i programmet som 

följd. 

VÄSTMANLANDSSERIERNA 

Måndagen den 16/5 drog länets seriespel igång. Det började onekligen rätt bra för klubbens 

representanter. Team H55 huserade på Ängsö slätter och gick in som fyra i lagtävlingen. Nytillskottet, 

Kalle Svensson (Skultuna), var riktigt på hugget och blev individuell vinnare. 

Team H 65 genomförde sin seriepremiär i Sala. Där drog hemmaklubben det längsta strået. För 

Stickan Janssons gäng blev det en tredjeplacering med resultatet 377 netto. Hamnar man på den 

nivån eller lägre så brukar det resultera i en topplacering. 

Team H 75 hade förmånen att få börja på hemmaplan. Den chansen försatt man inte. Det blev 

lagseger med god marginal. Grädde på moset får man väl säga om Håkan Heljebergs förstaplacering 

på den individuella resultatlistan. Bra jobbat, gubbar! 

Expertkommentatorn  

   

 

 


