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HÖG STANDARD PÅ SENILTOUREN 

Efter sex omgångar har 96 deltagare medverkat i en eller flera onsdagstävlingar hittills. Med 

visst undantag för ”Haggeduellen” så har det levererats en mängd prydliga resultat. Det har 

mer eller mindre varit ett krav för att t.ex. platsa på tio-i-topp-listan. Vid flera tillfällen har 

prydliga 75 netto varit föga konkurrenskraftigt i det avseendet. Bredd ger topp, sägs det, så 

den här summariska iakttagelsen får väl tjäna som bekräftelse för påståendet. 

HALLSTAFRAMGÅNGAR 

I de två senaste rundorna har representanter från grannkommunen triumferat. Christina 

Bredin var riktigt på hugget i omgång fem och segrade med resultatet 68 netto. Här kan man 

tala om en snabb karriär eftersom Christina är relativt ny på Touren. Bragden är också något 

att stoltsera med inför maken Bertil, som basar för Strömsholms GK – minsann. Lars-Åke 

Lindholm och Jan Eriksson i nämnd ordning följde närmast i resultatlistan med sina 70 netto. 

På fjärde plats landade Bjarne Broström (71 netto), som tycks vara på ”G” efter att fått benen 

uppriktade. 

Herre på täppan i den sjätte omgången blev Gunberth Sjöberg, som vann på 70 netto. Han 

har tronat överst på pallen tidigare så det här var ingen ny upplevelse för Gunberth. På andra 

plats slutade Ulf Fredriksson (71 netto), som inlett den här säsongen mycket positivt. Efter 

Uffe följde en hel kvintett, som noterades för 72 netto. Den utgjordes av Myhrberg, Alvebris, 

”Lacke” Lindholm, Lars-Göran Bergquist, Jimmy Bergh och Gårdhage i angiven turordning 

Snacka om tuff och hårfin konkurrens …… 

DOKUMENTATIONER 

Genom Sören Carlssons försorg så registreras det mesta som tilldrar sig och redovisas i 

tabeller av skilda slag.  

Seniormästerskapet är den mest prestigefyllda titeln att lägga beslag på och baseras, som 

bekant, på antal poäng man samlar in efter tävlingar i när och fjärran. För dagen toppas den 

tabellen av Kent Myhrberg, som skrapat ihop 47 poäng hittills. I rakt nedstigande led så att 

säga följer Sören Pettersson (43), Mats Norling (31), L-Å Lindholm (31) och Tommy Persson 

(30). 



Onsdagsmästerskapet (Seniltouren) grundas på resultaten från säsongens åtta bäst ronder. 

Så här långt är sex genomförda och de som ligger bäst till för närvarande är: L-Å Lindholm 

(444), Jan Ericsson (450), Kjell Svensson (451), Sören Pettersson (455) och Börje Brewitz 

(455). Siffrorna inom parenteser avser summa nettoslag). 

Serieligorna bygger på säsongens fyra bästa nettoronder. ”Elitseriens” topp har följande 

gruppering: ”Lacke” Lindholm (287), Kjell Svensson (290), Kent Myhrberg (292), Jan Ericson 

(292) och Ulf Fredriksson (293). 

Tjejligan. Här är det också fyra ronder som gäller. ”Leading lady” är Christina Bredin (307) 

med Ingeli Eriksson (309), Mona Carlstrand (316), Ulla Appelfeldt (317) samt Sonja Milton 

(317) närmast efter i tabellen. 

MATCHCUPEN 

Här rullar det på rätt programenligt och hälften av matcherna i omgång två är genomförda. 

All heder till samtliga medverkande för att tidsschemat nästan följts till punkt och pricka s.a.s. 

Några s.k. skrällar finns inte att rapportera om. Fjolårsmästaren Kent Myhrberg hänger med i 

tävlingen efter seger mot Sören Pettersson och är klar för kvartsfinal. Detsamma gäller för 

Bo Milton, som ”räddade skinnet” på första särspelshålet mot Arne Rydin. Gloria Gynt är 

också klar för ”kvarten” efter att ha slagit ut Jan Ericsson. Däremot kom Lena Andersson till 

korta mot Jan Carlstrand. Det innebär att Gloria är ensam kvarvarande tjej bland alla vargar. 

VÄSTMANLANDSSERIERNA 

Det enda gäng som varit igång sedan föregående krönika är Team H 65. Den 13/6 spelades 

omgång tre på Frösåkerbanan. Mest lyckosam var Sune Engwall som blev individuell nia 

med sina 75 netto. Polarna hade lite högre scorer och lagresultatet landade på 390 netto. 

Det blev litet i överkant och fjärdeplaceringen i serien är intakt ännu så länge. 

Expertkommentatorn 

 

 

 


