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BÄTTRE OCH BÄTTRE DAG FÖR DAG…     

I föregående s.k. avhandling så skrev jag om många fina resultat på Touren. I omgång 7 och 

8 levererades ännu vassare noteringar. Scorer ”under par” har inte borgat för en plats på 

pallen och med resultat över 72 netto har man, med ett par undantag, inte ens kommit med 

bland de tio bästa i resultatlistan. Därtill skall fogas att cirkus 60 % av startfälten glidit in 

under skamgränsen 80 netto. Det är jäklar i min låda fakta som bör imponera på fler än 

undertecknad. 

STARK COME-BACK 

SUNE ENGWALL fick fjolårssäsongen helt 

spolierad p.g.a. en olyckshändelse. Nu är 

lappen på banan igen och det med 

besked. Segern i rond 7 med resultatet 68 

netto är ett konkret exempel. REIN 

WÖIDUMA blixtrade till trots ryggproblem 

och noteras för 69 netto, vilket bäddade 

för en andraplacering.  

Omgångens överraskningar får man väl 

säga om Erik Asp och Rolf Bergströms 71 

netto som gav placeringarna 4 respektive 

5 i resultatlistan. I övrigt konstateras att 

Kent Myhrberg börjat bra i år och Jan 

Ericsson samt Jan Carlstrand utmärkt sig 

som säsongens uppstickare så att säga. 

Lite sämre har det inledningsvis gått för en 

del tidigare frontfigurer men, det är mycket 

kvar till ”bokslutsdags”. 

 

Sune is back on top! 

 

 

 

”MÅLFOTOAFFÄR” 

SÖREN PETTERSSON drog längsta 

strået i den 8:e rundan och vann med 

prydliga 66 netto. Samma resultat 

noterades för Håkan Heljeberg. Det måste 

kännas bittert att ”bara” bli tvåa med en så  

 

briljant score. Resultaten för trean och 

fyran går heller inte av för hackor. Stig 

Lövgren och Leif Norman i nämnd ordning 

bokfördes för 69 netto. 



Hans-Ove Norrman slutade femma på 70 

netto. Det är jag imponerad av med tanke 

på hans utsatta läge runt årsskiftet. På 

luciadagen opererades han akut för 

brusten blindtarm. I mitten av januari 

nödgades Hans-Ove genomgå en 

bypassoperation så rehabiliteringstiden 

har varit ganska kort. För övrigt noterades 

att Kurt Åberg säsongsdebuterade med 

den äran – 74 netto. Med 

redaktionsansvaret för Senilbladet var 

Kurre lite splittrad i koncentrationen och 

nådde sällan så låga noteringar. 

 

 

Skön resultatlista det här!

MATCHCUPEN 

Under juni månad har det tydligen varit lite svårt att hitta lämpliga speldagar. Pingst- och mid-

sommarhelgerna kanske bidragit till att sex av matcherna inte är genomförda i omgång två. 

Det är en förhoppning att ”restprogrammet” klaras av så snabbt som möjligt. 

 Sedan förra rapporten har Ulf Fredriksson, Håkan Heljeberg, Gösta Blomkvist, ”Stickan” J, 

Dan Forsberg och Börje Jansson gått vidare till åttondelsfinaler. Återstår att se om herrarna 

figurerar som vinnare även i nästa krönika. 

VÄSTMANLANDSSERIERNA 

Vårsäsongens program är nu avbetat och allt är så att säga vilande under sommarperioden. I 

det stora hela har det gått riktigt bra för våra representanter, som otvivelaktigt tillhör toppen 

av länets oldboysgolfare i respektive kategori. 

TEAM H 55 var till Fullerö den 20/6 men fick avbryta övningarna på grund av regn och åska. 

Säsongsavslutningen var förlagd till Fagersta där Bosse Milton blev individuell fyra med sina 

72 netto. Samma score hade Lars-Göran Almgren, som kom närmast i resultatlistan. Laget 

bokfördes för prydliga 374 netto, vilket bidrog till att suringarna befäste tredje platsen i serien. 

Fagersta ligger i topp men endast fyra slag före Perssons manskap. 

TEAM H 65 hade bara sammankomsten i Strömsholm kvar av vårens program. I trängseln 

på 9-hålsbanan gick det inte så bra och lagets 390 netto är lite i överkant. Över huvud taget 

var resultaten rätt höga för alla lag och orsakerna därtill behöver inte någon djupare analys. 

Individuellt var Lars-Göran Bergquist mest lyckosam och gick in på 8:e plats med sina 76 

netto. I serien, som toppas överlägset av Fullerö, har Sura en tredjeplacering. 

TEAM H 75 med sin lilla trupp har varit på Ängsö och VGK:s banor. På ön gick det riktigt 

knackigt för Gårdhage & co. Bättre upp blev det inne i sta’n så att säga. Rolf Gustafsson kom 

trea med 72 netto och Håkan Heljebergs 75 netto räckte för en sjundeplacering. Placeringen 

i serien är inte så framskjuten (7:a). Leder gör VGK men det är bara marginella skillnader 

mellan jagande klubbar. Stora chanser finns att justera läget under höstsäsongen. 

 



DOKUMENTATIONER 

SENIORMÄSTERSKAPET handlar ju om att inhösta poäng. Flest hittills har Sören Petterson 

skrapat ihop. Närmast på listan följer Kent Myhrberg, Sune Engwall, Håkan Heljeberg och 

Lars-Åke Lindholm i nämnd ordning. 

ONSDAGSMÄSTERSKAPET. Ett tjog lirare har medverkat i samtliga hittills genomförda 

omgångar. Därmed kan tätgruppen av den första listan presenteras. Där toppar Jan Eriksson 

med Sören Pettersson, Sune Engwall, Jan Carlstrand och Börje Brewitz i kölvattnet. Här blir 

det säkerligen tvära kast i grupperingen vad det lider. 

SERIELIGORNA baseras som bekant på de fyra bästa ronderna. För närvarande leder 

”Lacke” Lindholm Elitserien. Hack i häl följer Jan Eriksson, Kenth Myhrberg, Sören Petterson 

och Åke Edström. Hur länge den här kvintetten kan behålla sina positioner återstår att se. 

TJEJLIGAN leds fortfarande av Christina Bredin men försprånget har krympt. Nu skiljer bara 

två slag till Mona Carlstrand och Ulla Appelfeldt. Ingeli Eriksson och Sonja Milton ligger tätt 

efter i kampen om årets ”Leading lady”.  

SURA-PELLES MINNE 

Avrundningen på årets golfvecka 25-29 juli sker i form av en Texas scrambletävling för fyra-

mannalag. Den arrangeras i syfte att hedra minnet av klubbens bortgångne hedersmedlem 

Ronald Pettersson. Klart är att ett knippe f.d. ishockeykändisar kommer att medverka på 

Mossfallet. 

Från Södertälje kommer Kjell Svensson, Arne Carlsson, Mats Hysing, Lill-stöveln Öberg, 

Sören Määttä och ”hemmasonen” Nille Schilström. Leksands representation utgörs av Mats 

Åhlberg samt förre suratrion Ulf Mårtensson, Mikael Carlberg och Tommy Salo. 

Tre Kronors manskap coachas av Curre Lundmark, som i nuläget inte har sin trupp spikad. 

Detsamma gäller VIK Hockey, där Kent ”Putte” Persson håller i trådarna så att säga. Från 

Fagersta informerar Kjell ”Dadda” Johansson om deltagande och givetvis kommer Sura 

Hockey med ”Lua” Carlsson & co att återfinnas i startlistan. Där hoppas jag också hitta ett 

koppel Senilgolfare som bjuder upp till kamp. 

Expertkommentatorn 

 


