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DAGS FÖR BOKSLUT 

Seniltourens program anno 2011 är nu 

avbetat. Totalt deltog 110 spelare med 

17 damer inkluderade. Flitigast i elden 

har Jan Carlstrand och Dan Forsberg 

varit. De var med i alla av de 18 om-

gångarna, som fick ett genomsnitt på 

62 medverkande per tävlingstillfälle. 

Medianen är rätt hög med tanke på att 

bara 27 respektive 44 spelare trotsade 

busvädret vid tävlingarna den 7:e och 

14:e september. 

Antalet bokförda starter uppgick 1 118. 

Det är cirka 100 färre än under föregå-

ende säsong. Då genomfördes 19 om-

gångar. Så hade blivit fallet även i år 

om inte åskvädret satt stopp för täv-

landet den 10/8. Tyvärr så påverkar 

nämnda faktorer de ekonomiska re-

surserna. Kontentan blir att kommittén 

får ca 2 000 kr mindre att spendera på 

priser inför den traditionella avslut-

ningsfesten den 8 okt. 

Sportsligt sett så har det varit hög stan-

dard på Touren även detta år. I ge-

nomsnitt har det krävts ca 68 netto för 

vinst. Den noteringen har blivit högst 

traditionell genom åren. Arne Rydins 

seger på 74 netto den 7/9 är en högst 

unik avvikelse men, det är inte lätt att 

få till det i ”kärrområden”. 

WIDLUND I TOPP – EFTER FEM ÅR 

I sista omgången deltog 68 spelare 

och ingen behövde klaga på vädret 

och banans beskaffenhet. Det avspeg-

las också i resultatlistan, som ger infor-

mation om att drygt 54 % av startfältet 

hamnade under 80-gränsen. Kollektivt 

sett blev det en fullt värdig avslutning, 

enligt min uppfattning. 

 

ROLF WIDLUND var riktigt i stöten den 

här dagen och tryckte in åtta par Några 

dubbelbogeys var allt i negativ väg. 

Kontentan av det hela ledde till seger 

med scoren 69 netto. Den var säkert 

efterlängtad för det har gått en tid 

sedan det senast begav sig i Tour-



sammanhang för hallstapojken. Det 

här var också Roffes bästa resultat för 

säsongen och det bådar gott inför 

matchen mot ”stanarna” på fredag. 

SÖREN PETTERSSON gick in på 

andra plats med sina 70 netto. På de 

första nio fixade han till tre par men 

tappade lite mark på en del hål. Under 

andra varvet var Sören mer solid och 

producerade bl a sex par. Rundan slu-

tade på utmärkta 33 netto. Ser man li-

tet bakåt i tiden så har det gått riktigt 

knackigt för ”Blondie” under såväl aug-

usti som september. Den här rundan 

bröt trenden markant. 

ULF WILSON landade också på 70 

netto men fick hålla till godo med 

platssiffra tre efter ”målfoto”. Scoren är 

Uffes bästa för året men, så har han ju 

endast kunnat medverka sporadiskt på 

grund av arbetsskäl. Åtta slag på elvan 

blev dagens djupdykning som kom att 

”kosta skjortan”. I övrigt finns inget att 

klaga på insatsen som toppades med 

sex par. Tre kom på de tuffa hålen 14, 

15 och 18 t.ex. 

KURT ÅBERG startade säsongen sent 

(29/7) så det har bara blivit sju ronder 

för f.d. bokförläggaren. I dessa har han 

skött sig med den äran och vek sin 

andra pallplacering i slutomgången. 

Med resultatet 72 netto var det bara att 

inhösta ytterligare ett presentkort. I 

ronden som sådan gick det bäst på 

första halvan med tre par och ett facit 

på 33 netto. Några dubbelbogeys samt 

en trippel på hemvägen blev inte så 

bra, tyvärr. 

MATCHCUPEN 

Här har det varit lite stökigt på höst-

kanten med kvartsfinalen mellan Rolf 

Eriksson och Håkan Heljeberg som en 

liten bromsklots, vilket jag ogillar. Det 

löstes upp så tillvida att Roffe fick wo  

och mötte Stig Jansson i semin. Den 

matchen vann Roffe med 2-1 och 

avancerade till final mot Dan Forsberg. 

Den avgjordes i lördags och vanns av 

Roffe med 3-1 

 
Årets Cupmästare. 

DOKUMENTATIONER 

Efter Sören Carlssons eminenta data-

jobb föreligger slutredovisning av det 

mesta som registrerats under säsong-

en.  

 

Tveklöst kan Kent Myhrberg koras som 

årets man inom Oldboysgolfen. Han 

har tagit hem alla tunga titlar som 

Senior- och Onsdagsmästerskapet. 

Det är högst imponerande bedrifter väl 

värda att salutera!  

 



SENIORMÄSTERSKAPET 

(Poängligan) vann Myhrberg över-

lägset med 135 inhöstade poäng. 

Närmaste konkurrenter var Håkan 

Heljeberg(104), Sören Pettersson 

(101), Rolf Eriksson (74) och Ingemar 

Blomgren (74). 

 

ONSDAGSMÄSTERSKAPET handlar 

om Seniltouren och respektive spe-

lares åtta bästa ronder. Så här forme-

rades tio i topp-listan: 

1. Kent Myhrberg  571 slag 

2. Arne Rydin  574 

3. Stig Lövgren  577 

4. Åke Edström  578 

5. Sören Pettersson 581 

6. Håkan Heljeberg  581 

7. Rein Wöiduma  583 

8. Lacke Lindholm  583 

9. Gunbert Sjöberg 583 

10. Jan Carlstrand  586 

Totalt medverkade 76 spelare i åtta 

omgångar eller fler. 

 

SERIELIGORNA baseras på de fyra 

bästa ronderna och ligger till grund för 

kvalificering till nästa års Matchcup. 

Där ryms 64 spelare i schemat. I ”Elit-

seriens” övre skikt ingår: 

1. Arne Rydin 278 slag 

2. Kent Myhrberg  280 

3. Stig Lövgren  280 

4. Sören Pettersson 281 

5. Gunbert Sjöberg 281 

 

 

TJEJLIGAN är en speciell skapelse för 

våra damer. I år deltog 17 stycken och 

även här handlar det om deras fyra 

bästa ronder. Överst på listan ham-

nade i nämnd ordning: 

1. Sirkka Hiltunen  288 slag 

2. Mona Carlstrand  292 

3. Ingeli Eriksson  295 

4. Gloria Gynt  298 

5. Lena Andersson  298 

 

”LA-LIGA” är också en mer eller 

mindre inofficiell tävling avsedd för 

herrar i kategorin 75+. Den informerar 

om vilka av gentlemännen som plockat 

hem flest poäng i Seniltourens täv-

lingar. Det är som bekant inte så lätt 

men följande trio har lyckats rätt bra: 



 

1. Håkan Heljeberg  31 poäng 

2. Gunbert Sjöberg 30 

3. Björn Steen  26 

Ja, det här var lite axplock ur redo-

visningshandlingarna. Klicka in er på 

”Seniltouren” och Resultattabellerna 

från 28 sept. så hittar Ni allt i mer 

komplett form. 

 

RYDER CUP 

En enda förändring i respektive trupper 

blev det efter Seniltourens sista om-

gång.  

 

Där blev Björn Steen femma på 73 

netto och förärades sex poäng. Det var 

tillräckligt för att knipa en plats i 

landsortsgänget på Stig Janssons be-

kostnad. Därmed mobiliserar lagen 

följande manskap: 

”Stanarna”: ”Lantisarna”: 

Ingemar Blomgren    Kent Myhrberg 

P-O Björkman           Håkan Heljeberg 

Bengt Öhrman          Sören Pettersson 

Åke Edström             Rolf Eriksson 

Lacke Lindholm        Rolf Widlund  

Mats Norling             Arne Rydin 

Kent Alvebris            Rolf Gustafsson 

L-G Bergquist           Sune Engwall 

L-G Almgren             Stig Lövgren 

Jan Ericsson             Björn Steen 

Nu pågår hemlighetsmakeri i båda läg-

ren för att skapa, förhoppningsvis, 

slagkraftiga tvåmannalag. De definitiva 

uppställningarna offentliggörs lagom 

före start så det är upplagt för hysch-

hysch in i det sista.  

Bengt Öhrman med – förmodat – 

bistånd av ”Peo” Björkman blir s.k. 

ansvariga utgivare för arositerna. I 

landsortsleden finns fyra coacher till 

förfogande i Tommy Persson, Stig 

Jansson, Norrman och Gårdhage. Om 

kvartetten formerar laget i samverkan 

är i nuläget obekant. 

För att spekulera lite om utgången i 

Ryder Cupmatchen så hade exakta 

laguppställningar varit bra att ha till 

hands. Nu är så inte fallet men, mitt 

tips är solklart ändå: Det här fixar 

lantisarna utan problem! 

Expertkommentatorn 

 

 


