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AVSKEDSFÖRESTÄLLNINGAR  

I fredags sattes punkt för tävlandet på 

hemmaplan med en extra omgång för 

Seniltouren samt Ryder Cupmatchen 

mellan stanare och lantisar. På mor-

gonkvisten strålade solen men just 

innan start för deltagarna (38 st.) i 

tilläggsrundan blev det helmörkt och 

regnet öste ner. Efter ca en timme var 

ruskvädret över och de yttre förhållan-

dena blev fullt acceptabla för golfspel 

på höstkanten. 

JOBBIGT FÖR STARTGRUPPEN 

Begränsad sikt och ett piskande regn-

väder rådde när halva startfältet gav 

sig iväg. De är värda en extra eloge för 

att inte ha” backat ur” utan tog upp 

kampen mot vädret makter. Lyckligtvis 

bedarrade ovädret och den s.k. för-

truppen kunde stuva ner alla former av 

regnskydd i bagarna. 

FRAMGÅNGSRIKT NYTILLSKOTT 

BENGT PERSSON från Sura är relativt 

ny i vår krets och har bara varit med på 

Seniltouren vid tre tidigare tillfällen i år. 

Då har det inte gått så värst bra men 

nu fixade han till ett resultat som heter 

duga – 66 netto. Den noteringen  

 

 
Bengt, en glad vinnare. 

räckte, med råge, till en överlägsen 

seger. I ronden som sådan gick det 

bäst på andra varvet, som slutade på 

30 netto. Etappens höjdpunkter var par 

”trixiga elvan” samt sista korthålet. 

BÄSTA SCOREN PÅ ÅR OCH DAG 

STIG LINDSTRÖM gick in på andra 

plats med resultatet 69 netto. Den 

forne ”charkmästaren” har onekligen 

en potential inom sig men på grund av 

arbetet har det inte varit någon kon-

tinuitet i golfandet tidigare. Fem par 

yxade Stig till och de mest meriterande 

var de på hålen 15 och 18. Hans enda 

plump i protokollet utgörs av nio slag 

på hål 14. Den grodan sabbade en 

seger i epilogen. 



GOLFDROTTNINGEN 

SIRKKA HILTUNEN avbröt sitt sab-

batsår och gjorde come back i sept. 

Hon hann med fyra ronder på Senil-

touren som gav ett snitt på 72 netto. I 

extrarundan grejade Sirkka en ännu 

vassare score. Resultatet skrevs 69 

netto som gav en tredjeplacering. Tre 

dubbelbogeys med ”enpoängare” i ut-

byte var allt i negativt avseende. Tre 

par snyggade till det hela och mer 

därtill. De sista nio klarade Sirkka på 

33 netto och det imponerar. 

STARK ÖPPNING  

KURT ÅBERG var en i gänget som fick 

starta i ruskvädret. Det tycktes inte 

störa en gammal brandman. På första 

hålet klämde han in ett par och på två-

an blev det ett ännu bättre facit – bir-

die! Utmärkta prestationer av Kurre 

som också gjorde par på hål sex. Ty-

värr så slappnade han av en aning när 

regnandet upphörde. Det blev tyvärr 

några dubbelbogeys som bidrog till 

slutresultatet 71 netto och en fjärdepla-

cering. 

RYDER CUPDUELLEN 

Årets upplägg med västeråsarna mot landsbygdens folk var ett bra drag. Efter 

”böndernas” dominans på Seniltouren trodde jag att stanarna skulle bli sparvar i 

trandansen. Det tipset sprack kapitalt p.g.a. hjärnsläpp. Jag borde efter alla år veta 

att vid matchspel gäller helt andra strategier än vid vanliga singeltävlingar.  

Fighten blev hur jämn som helst. Med facit i hand kom resultatet i sista bollen att bli 

helt utslagsgivande. Där lyckades ”lantisarna” spela oavgjort (2-2). Därmed segrade 

Myhrberg & Co med minsta möjliga marginal -10,5 poäng mot stadsbornas 9,5 

poäng. 

Här följer en liten resumé i kortform:  

Boll 1  Lacke Lindholm/K-A Svensson – Stig Jansson/Rolf Widlund 

I första momentet, bästboll, delade lagen broderligt på den poäng som stod på spel. 

Någon delning blev det inte i Foursome. Det momentet tog Stickan och Roffe hem. 

Varsin seger för lagen i singelmatcherna räckte för att knäcka stanarna. Resultat: 

1,5 – 2,5  

Boll 2  L-G Bergquist/Kent Alvebris – Sune Engwall/Rolf Eriksson 

Landsortens team tog kommandot redan från början med segrar i såväl Bästboll som 

Foursome. Stanarnas chans att ”spela kryss” krävde vinst i båda singelmatcherna. 

En lyckades man kamma hem och det var ju en liten bedrift mot landsortens tunga 

garde. Resultat: 1 – 3. 

Boll 3  Mats Norling/Jan Ericsson – Sören Pettersson/Rolf Gustafsson                  

Här var det Aros representanter som öppnade i stor stil. Sören och Roffe gick på 

pumpen i både Bästboll och Foursome och låg verkligen risigt till. Av någon 



anledning tappade Mats och Janne greppet i singelmatcherna. Motståndarna vann 

komfortabelt och allt var utjämnat. Resultat: 2 – 2. 

 Boll 4  P-O Björkman/Ingemar Blomgren - Björn Steen/Håkan Heljeberg. 

Steen och Heljeberg startade med seger i avdelning ett, Bästboll. Sedan var det slut 

på det roliga så att säga. När stans tungviktare vaknade till liv så visade de var skå-

pet skulle stå. Det blev segrar i både Foursome och de båda singelmatcherna. 

Resultat: 3 – 1. 

Boll 5  L-G Almgren/Bengt Öhrman- Kent Myhrberg/Arne Rydin 

Västeråsarna hade kravet på sig att bärga tre poäng. Det började bra med vinst i akt 

1. Kent och Arnes vinst i Foursome försämrade chansen. Nu behövdes seger i båda 

singelmatcherna men det blev bara en triumf. Därmed rök stanarnas möjlighet till 

lagseger. Resultat: 2-2.  

Ja, det var lite axplock från Seniltourens 20:e avslutning anno 2011. Enligt gammal 

tradition avrundades det hela med prisutdelning och supé där närmare 60-talet deltog 

i gemytlig samvaro.  

Expertkommentatorn 

Seniltourens mästare 2011: 

 

Kent Myhrberg, Seniormästare och Onsdagsmästare. Rolf Eriksson, Cupmästare 

och Scratchvinnare. Arne Rydin, Vinnare av Serieligan. 


