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FULL SNURR PÅ VERKSAMHETEN 

Under de två senaste veckorna har aktiviteterna accelererat för klubbens oldtimers. På hemmafronten 

är nu fyra omgångar av Seniltouren genomförda och tidsschemat för den interna Matchcupen har med 

ett enda undantag hållits efter en smärre forcering i maj månads slutskede. I seriespelandet kuskar 

våra representanter runt i regionen och inte utan framgång skall tilläggas. Det är m.a.o. fullt pådrag i 

den äldre generationens golfande och precis som det bör vara när sommaren gjort sitt intåg. 

SENILTOURENS TREDJE OMGÅNG 

SMHI varnade för regn men det hindrade inte 74 deltagare att ställa upp till kamp. Många bra resultat 

noterades och ca 60 % av startfältet gick in under 80 netto. Bäst lyckades Olle Asplund vars 

kanonrunda slutade på 66 netto. Det var fem år sedan det s.a.s. senast begav sig för Olle. 

Imponerade gjorde också Kent Myhrberg (2:a) som landade på 69 netto. Det är en verkligt prydlig 

notering när man som Kent endast har 13 extraslag till förfogande. 

Samtliga pristagare gick in ”under par” och en extra eloge är Sören Carlsson (3:a) värd. Han har ju 

häcken full med Västerås största idrottsarrangemang – Aroscupen. Det här kanske var bra omväxling 

för att rensa tankarna. ”Lacke” Lindholm gick in på fjärde plats med sina 71 netto. Resultatlistan i 

övrigt informerar om att ”gamla berömdheter” börjat röra på sig så smått. 

MASDJÄVLAR 

Rubriken syftar inte på filmen utan Hagge GK:s representanter som gästade oss den 1 juni. Aldrig 

tidigare har deras trupp haft sådan bredd (40 spelare) och de flesta tycks varit laddade till tusen. De 

visade föga empati för värdfolkets 64 deltagare, som mer eller mindre fick agera panelhönor i 

daldansen. Det resulterade i att Hagge rodde hem lagsegern för första gången efter besök på 

Mossfallsbanan. Surt, sa’ räven. Går det att ta revansch vid returen i Dalarna? Ja, i så fall blir detta 

också en historisk händelse – och – varför inte … 

MÅNGA PRYDLIGA INDIVIDUELLA RESULTAT 

Utan tvekan så var det bra klass på duellen Sura/Hagge. Lokalpatriotiskt sett blev det tyvärr gästerna 

som dominerade. Sju platser på Tio-i-topp-listan lade man t.ex. beslag på. Överst tronade Leif Kratz 

som vann på 68 netto. Hans 31 netto på andra varvet är imponerande. I hemmaledet lyckades Rolf 

Bergström bäst. Det blev en andraplacering efter en runda som slutade på 69 netto. Övriga suringar 

som höll sig i framkant var säsongsdebuterande Helmut Lezuo (6:a) samt Adolf Hasler (7:a) som båda 

gick in på 71 netto.  

 



VÄSTMANLANDSSERIERNA 

Sedan föregående krönika har två omgångar betats av i seriespelet för våra representanter. Mest 

framgångsrika har Team H 55 varit efter spel i Arboga och Skerike. På de sistnämndas bana vann 

man lagtävlingen och coachen, Tommy Persson, slutade som individuell trea. För närvarande leder 

Suragänget serien och det är bara att tillönska om en god fortsättning. 

Team H 65 har inte haft samma flyt vid besöken i Köping och Ängsö. Det har medfört att man halkat 

ned till fjärde plats. Skillnaden till framförvarande lag är däremot inte stor så loppet är långt ifrån kört 

s.a.s. Rolf Widlund, trea i Köping, har framstått som ankaret i laget. Nu är det bara för övriga att haka 

på i Hallstacharmörens anda. 

Team H 75 inledde säsongen lysande med seger i premiären. På Frösåkers bana och speciellt i Sala 

har det blåst motvind för Gårdhages gentlemän. Med en liten trupp till förfogande så kan det vara 

problem med att samla ett fulltaligt lag. Däri ligger väl jobsposten och kanske en förklaring till att man 

för tillfället ligger på femte plats i serien. 

MATCHCUPEN 

Intet direkt sensationella men visst kan man höja på ögonbrynen för utgången i en del av matcherna. 

T.ex. att Tommy Persson fick på nöten av Gösta Blomkvist. Att Roland Andersson tvålade till Rolf 

Widlund är ett annat exempel. Ett par damer som inte är att leka med är Gloria Gynt och Lena 

Andersson. Gloria skickade Mats Norling ur tävlingen och Lena gjorde samma sak med Kjell 

Svensson. Är det Jan Erikssons respektive Jan Carlstrands skalper som ryker i andra omgången? 

GÖKOTTEGOLFEN 

För morgonpigga var partävlingen på Kristi Himmelfärdsdagen ett populärt alternativ. Inte mindre än 

44 lag deltog. Flera av Seniltourens medlemmar fanns på plats och kubbades med folk från när och 

fjärran. Segern gick till Surahammarsparet Yvonne Olausson och Lennart Pettersson, som skrapade 

ihop 42 poäng. Lika stor skörd fick ”de våra”, Merja och Börje Brewitz vars SHP var något högre och 

resulterade i en andraplacering. 

Bra jobbat av Merja och Börje. Hans-Ove Norrman i par med Sören Pettersson är också värda ett s.k. 

plus i kanten. Deras 37 poäng räckte för att hamna på 10:e plats i resultatlistan. 

 

Expertkommentatorn  


