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EPILOGEN NÄSTA… 

På onsdag avrundas Seniltourens sä-

song anno 2011. Tiden har gått fort 

men, så brukar vara fallet när man 

ägnar sig åt positiva aktiviteter. Innan 

slutfasen så kommer här en kort resu-

mé från de två senaste tävlingarna. 

I omgång 16 t.ex. fick de närvarande 

uppleva en HIO på hål 16. För den 

bedriften svarade Tommy Persson. 

 
En HIO måste ju firas med ädel dryck! 

Hans slutresultat blev inte så lysande 

men va’ då, en HIO smäller högt som 

tusan. Notabelt från den ronden är 

också att två damer fick stiga upp på 

prispallen samtidigt. Det har aldrig hänt 

tidigare under Tourens 20-åriga epok. 

STRÅLANDE COME-BACK 

Den senaste tidens regnande kanske 

dämpade intresset hos många. I 

omgång 16 utgjordes startfältet av 44 

spelare. Det är avsevärt färre än vad 

som varit fallet tidigare. Nu besvärades 

ingen av nederbörd men underlaget 

var rätt mjukt och något svärbemästrat. 

Detta till trots så gick 40 % av del-

tagarna in under 80 netto och det är 

generellt sett bra så här på höstkanten. 

SIRKKA HILTUNEN vann Onsdags-

mästerskapet 2009. Därefter gjorde 

hon ett uppehåll som varade till 31aug. 

i år.  

 



Då gick hon varvet på 75 netto. I sitt 

andra deltagande blev siffrorna ännu 

vassare – 69 netto. Det resulterade i 

en solklar seger efter en helt perfekt 

genomförd rond. Två par samt några 

”trepoängare” informerar scorekortet 

om samt att Sirkka fixade de sista nio 

på 33 netto. Den damen har minsann 

inte visat några tecken på ”ringrost”. 

KENTH TIDERMAN gjorde sitt bästa 

framträdande på mången god dag. 

Med resultatet 72 netto knep han 

”silvret” och fick åter vara med om att 

prisbelönas. I ronden som sådan 

förlorade han lite mark under fas ett. 

Men, under andra halvan (34 netto) 

kompenserades några smärre tapp på 

inledningsvarvet. Troja/Ljungbys he-

dersordförande får väl trösta sig med 

den här framgången efter bakslaget 

mot VIK-Hockey. 

MONA CARLSTRAND registrerades 

också för 72 netto men resultatet hade 

kunnat bli avsevärt bättre. Under första 

halvan ångade Mona på i stor stil och 

rastade med 33 netto. Efter fikat fick 

hon tydligen en blackout och sköt fullt 

på tian. Den malören följdes upp med 

en trippel på hål 11. Där rök en klar 

segerchans. Det är dock starkt gjort att 

återta greppet om händelserna och 

bärga en tredjeplacering. 

ROLF WIDLUND har inte spelat lika 

stabilt på Seniltouren i år som under 

tidigare säsonger. Hans 73 netto den 

här gången tangerar faktiskt årets 

bästa notering, som ledde till en 

fjärdeplacering. I sedvanlig ordning 

blev det en hel del par (5 st.) men 

emellanåt förbrukar han lite för många 

slag än vad en spelare med lågt hcp 

har utrymme för. Min gode vän, är det 

en temporär företeelse eller ålders-

relaterat? 

KORT BANA – ANDRA RUTINER 

Det har varit lite glest i leden vid de två 

föregående ronderna. I omgång 17 var 

numerären mer normal med 60 del-

tagare. Utslag från röda tees var stipu-

lerat. Det medför att man får mata på 

med lite ”kortare klubbor” emellanåt. 

Sett till resultatlistan så blev det inte så 

lyckat med ändrade vanor. Med några 

fåtaliga undantag noterades rätt höga 

scorer. Att så blev fallet får väl till viss 

del tillskrivas en blöt och svärbemäst-

rad bana. 

HÖSTENS DOMINANT 

ARNE RYDIN tog hem det hela på 

utmärkta 68 netto.  

 

De sista nio gick speciellt bra (31 

netto) med birdies på tian och sista 

långhålet. Därtill kan fogas sju par som 

bekräftelse på en grandios insats. Det 

här var Arnes tredje seger av fem möj-

liga på höstkanten! Därmed har han 

klättrat rejält i ”rullorna” och toppar nu-

mera ”Elitserien” på Myhrbergs bekost-

nad. Med samma flyt i slutrundan 

ligger även Onsdagsmästerskapet 

inom räckhåll. 

 

 



ÖVRIGA PRISTAGARE 

JAN CARLSTRAND gick in på andra 

plats i resultatlistan med sina 72 netto. 

Bakom framgången låg fyra par samt 

en birdie på hål 17. Några dubbel-

bogeys var allt på Jannes ”synda-

register”. Det var stabilt spel från den 

f.d. stanarens sida och så har varit 

fallet under större delen av säsongen. 

Nu är chansen stor att Jan landar på 

Tourens topp-10-lista. Lycka till i finis-

hen, grabben. 

KENT MYHRBERG inledde storstilat. 

På de första nio knackade han i sex 

par samt en birdie på hål 5. Varvet slu-

tade på 33 netto. Under andra avdel-

ningen blev det ”bara” två par. Detta i 

kombination med bogeys på korthålen 

ledde till ett slutresultat på 73 netto och 

en tredjeplacering. Ringa trassel för en 

vanlig dödlig men påfrestande för en 

spelare med endast 8 bonusslag. 

GÖRAN ÅKERLUND blev sexa i 

Onsdagsmästerskapet förra året. Lika 

prydlig placering blir det inte den här 

säsongen som varit lite ”si så där”. Nu 

grejade Göran en fjärdeplacering med 

73 netto. Det är en tangering av års-

bästa, som kunnat få lägre notering. 

Trippeln på tian var inte bra och sab-

bade en del. På pluskontot är tre par 

bokförda och birdien på hål 18 var en 

tjusig avrundning. 

MATCHCUPEN 

Här har det blivit stagnation p.g.a. att 

Håkan Heljeberg och Rolf Eriksson ej 

kunnat spela sin kvartsfinal av tidsskäl 

och bilförbud på banan. Hoppet står till 

att duellen kan genomföras under hel-

gen. I annat fall blir det lite problema-

tiskt att fullfölja tävlingen innan sä-

songsavslutningen den 7/10.  

Ovan nämnda herrar plus ”Stickan” 

Jansson figurerar på spelschemats 

övre halva. På den undre återfinns Dan 

Forsberg, som redan är klar för final-

spel. Jag vill skicka ut en varning för 

den grabben. Han har klarat av stjärnor 

som Per-Ove Björkman och Kent 

Myhrberg t.ex. Det är inte alls omöjligt 

att han plockar ned ytterligare ett ”ess”. 

DOKUMENTATIONER 

I Sören Carlssons databaser har det 

blivit en hel del omkastningar under de 

senaste veckorna. Fler s.k. rockader är 

att vänta efter tourens sista omgång på 

onsdag 28/9. Först då är det dags att 

göra bokslut för årets händelser inom 

klubbens seniorgolf. 

SENIORMÄSTARE (Poängtävlingen) 

är den mest prestigefyllda titel man kan 

erövra.  

 
"Ingen överraskning väl?!" 

Här är allt klappat och klart. Kent Myhr-

berg har en ointaglig ledning och kom-

mer att föräras det pampiga vandrings-

priset att förvalta, i varje fall, ett år 

framåt i tiden. Håkan Heljeberg slutar 

på andra plats och det är imponerande 

av en herre i kategorin 75+. 

ONSDAGSMÄSTERSKAPET handlar, 

som bekant, om de åtta bästa ron-

derna på Seniltouren. Länge och väl 



har Myhrberg haft en till synes 

betryggande ledning. På senare tid har 

Arne Rydin dykt upp som ett stort hot. 

Fyra slag är differensen mellan 

herrarna. Med det flyt som Rydin har 

visat upp i slutrundorna så kan mycket 

hända i finishen. Åke Edström är trea i 

tabellen men, i hans fall krävs en 64-

runda som avslutning och det är väl 

föga tänkbart under rådande för-

hållanden. 

SERIELIGORNA inkluderar alla 108 

spelare som medverkat under året. 

Efter omgång 17 är det Arne Rydin 

som övertagit ledningen i ”Elitserien”. 

Han toppar med 278 slag och gled om 

Kent Myhrberg och Stig Lövgren, som 

ligger hack i häl med sina 280. Jag 

satsar en ”Selma” på att Rydin klarar 

eventuella anstormningar. 

TJEJLIGAN har haft Mona Carlstrand 

som frontfigur en längre tid. Nu har 

Sirkka Hiltunen dykt upp som ett all-

varligt hot. Mona har 75 netto som sin 

högsta notering. Underskrids inte det 

resultatet i sista omgången kan det bli 

problematiskt.  

 
"Klart att jag håller undan!" 

Då räcker det med en 77-runda för 

Sirkka att glida förbi och krönas som 

årets Golfdrottning. Lycka till i den du-

ellen mina damer. 

LA LIGA avser de äldre gentlemän-

nens (70+) interna kamp som baseras 

på att håva in poäng på Seniltouren. 

Håkan Heljeberg är bäst hittills med 31 

pinnar. Han jagas främst av Gunberth 

Sjöberg (30), Jan Eriksson (25) och 

Per-Ove Björkman (22). Även på den 

här fronten avgörs det hela på onsdag. 

RYDER CUP 

Stommarna i respektive lag är vid det 

här laget givna. För att båda gängen 

skall bli kompletta blir sista omgången 

avgörande vilka trupper man kommer 

att mönstra. Det är ju en del poäng att 

kriga om så det gäller för ”lindansarna” 

att vara på hugget för att kvalificera sig 

till årets prestigemöte. 

Stanarnas team är klart till sju tion-

delar. I gemenskapen ingår också 

Lars-Göran Bergquist (35 poäng), 

Lars-Göran Almgren (32) och Jan 

Ericsson (31) för närvarande. Ulf 

Fredriksson (30), Bo Forsberg (26) och 

Leif Norman (23) utgör gruppen av 

presumtiva kandidater. 

Lantisarnas armé har åtta givna sol-

dater samt Stig Lövgren (59 poäng) 

och Stig Jansson (53) farligt nära 

gränszonen. Bakom den, så att säga, 

finns Björn Steen (52), Hans-Ove 

Norrman (50) och Tommy Persson 

(49) som kan bli nog så giftiga i 

avgörandets stund. 

Räknar man lite på ”rivalernas” in-

samlade poäng så är landsbygdens 

folk markant överlägsna. Men, nu är 

det ju så med statistik att den kan man 

jämföra med en lyktstolpe. Den är 

jäkligt bra att luta sig mot men belyser 

inte hela området. Därför ligger jag lågt 

med förhandstips. Det får anstå till 

lagens formeringar presenterats. 

Expertkommentatorn 


