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HALVVÄGS IN I SÄSONGEN …. 

Efter tio omgångar kan väl anses att 

Seniltourens vårsäsong är avklarad. 

En kort sammanfattning dokumenterar 

att deltagandet varit lika omfattande 

som i fjol med ett genomsnitt på 64 

spelare per tävlingstillfälle. Tvärsnittet 

för en vinnande score ligger också på 

”traditionell nivå”, d.v.s. 68 netto. För 

att använda sig av s.k. bevingade ord 

från ett TV-program: ”The same 

precidier as last year”. 

TOPPRESULTAT I MASSOR 

I omgång nio var det sensationellt bra 

drag i verksamheten.  

 

12 spelare gick in ”under par” och Leif 

Norman t.ex. hamnade utanför pallen 

trots sina 69 netto. Därtill kan fogas att 

60 % av startfältet smet in under 80 

netto. Här kan man verkligen tala om 

att konkurrensen är tuff på Seniltouren. 

Kent Myhrberg vann med 67 netto 

Det är en imponerande notering med 

tanke på hans låga handicap – 9,7. 

Gunberth Sjöberg, tvåa, bokfördes 

också för 67 netto. Den mannen har 

verkligen varit i stöten denna vår med 

bl.a. en etappseger på meritlistan. 

Per-Ove Björkman (3:a) fick äntligen till 

det hela s.a.s. och bokfördes för 69 

netto. Var det vänpunkten för en 

marsch mot toppen? Samma resultat 

hamnade också Stig Lövgren på och 

belönades med det sista presentkortet 

för dagen. Helt utan gåvor och pinnar i 

poängjakten blev Sune Hamrin och 

Kjell Hedmark trots prydliga 71 netto. 

Surt, sa’ räven.  

LÄNGRE BANA – HÖGRE SCORER 

Spel från vita och gula kulor gällde i 

omgång tio. Ökad svårighetsgrad 

innebar som väntat litet sämre resultat 

över lag. Antalet spelare som över-

skred den så kallade skamgränsen 

blev rätt omfattande. Torr bana med 



litet ”extra rull” samt några extra slag 

till förfogande hjälper föga om man inte 

lyckas passera diken och andra hinder. 

 

Det var Lenas första seger på Touren. 

Den grejades när villkoren var lite 

tuffare än vid andra tävlingstillfällen 

och det är imponerande, min sköna! 

På pallen hamnade också tre herrar 

som alla bokfördes för 73 netto. I tur-

ordning var det Sören Pettersson, 

Björn Steen och Håkan Heljeberg. På 

femte plats kom Roffe Eriksson med 

sina 74 netto. Med tanke på Håkans 

bördighet så var det mycket folk från 

Hallsta som tillhörde förgrunds-

figurerna den här gången. Var det en 

engångsföreteelse  - eller.... 

Den som klarade svårigheterna bäst 

var Lena Andersson, som vann på 71 

netto.  

 

PERSONLIGA FUNDERINGAR 

Efter en kortare visit och en del infor-

mationer har det snurrat till i kupan 

s.a.s. om tävlingsvariantens vara eller 

inte vara. Att en golfrunda skall ta drygt 

fem timmar att genomföra är på tok för 

lång tid. Det blir konsekvensen av att 

det proppar till sig på vissa partier. 

Med orytmiskt flyt i spelet påverkas 

ofta prestationsförmågan negativt, vil-

ket är allom bekant. 

För att nämna ett par ”nålsögon” så är 

hål 8 ett konkret exempel. Här har 

många svårt att nå fairway med ut-

slagen och det blir letande i diken och 

andra ställen. Hål 10 är också en 

station som skapar köbildning. Där är 

det många utslag som hamnar i täta 

ruffar, tvärgående diket och inte minst 

granen till vänster. Tilläggas kan att vid 

ett tillfälle satt fem bollar och väntade 

på att få börja andra akten i ”långdi-

stanstävlingen”. 

Jag har inget mandat i ärendet an-

gående tävlingsformens fortlevnad. Det 

är enbart tankar som rör sig i huvudet 

på en gammal gubbe och jag tror att 

många inte blir så värst besvikna om 

relaterat programinslag skippas till 

nästa gång. 

 



MATCHCUPEN 

Trots semestertider har det rört sig på 

fronten. Nu återstår endast två matcher 

för att göra omgång två komplett. 

Sedan senaste rapporten har Åke Ed-

ström slagit Bengt Öhrman med god 

marginal. Rolf Gustafsson förpassade 

Bo Forsberg ur tävlingen och Lasse 

Lindström gjorde detsamma med Börje 

Lantz. Tyvärr så nödgades Björn Steen 

lämna w.o. till Stig Lindström som har 

att möte Rolf Gustafsson i nästa runda. 

Två spelare är klara för kvartsfinaler. 

Håkan Heljeberg tryckte till Ulf Fred-

riksson med 4-3. Lite jämnare var det 

mellan Åke Edström och Stig Jansson. 

Den matchen vann ”Stickan” med 2-1 

och lever vidare i tävlingen. Vem som 

står som slutsegrare på höstkanten 

törs i varje fall inte undertecknad sia 

om. 

DOKUMENTATIONER 

Efter tio omgångar brukar man få en 

liten vink om i tabeller och allehanda 

ligor vartåt det hela lutar. I nuläget är 

det mycket ”nytt folk” som figurerar i de 

främre leden. Är det möjligen s.k. 

maktskiften på gång? Klart framgår i 

alla fall att ”gamla ess” som ”Peo”, 

Steen, Blomman, Stig Jansson, Öhr-

man & co måste toppa formen rejält för 

att involveras i slutstriderna. 

SENIORMÄSTERSKAPET bygger på 

poängjakt. Där ligger Sören Pettersson 

bäst till med sina 67 pinnar. Därefter 

följer i turordning Kent Myhrberg (63), 

Håkan Heljeberg (53), Sune Engwall 

(39) och Lars-Åke Lindholm (36). 

Tilläggas kan att ca 125 poäng är ett 

riktmärke för att vinna Seniormäster-

skapet. 

ONSDAGSMÄSTERSKAPET (8 RON-

DER) har Kent Myhrberg i topp. Efter 

en bra vårsäsong leder Kent på 585 

nettoslag. Gunberth Sjöberg, som sva-

rat för en verklig nytändning, följer 

närmast efter med sina 593 slag. 

Pinnhålet bakom (594 slag) ligger trion 

Sören Pettersson, Håkan Heljeberg 

och Jan Ericsson. För att aspirera på 

titeln Onsdagsmästare brukar krävas 

åtta ronder med ett snitt på 71 netto 

eller ca 570 totalt. Det är någonting att 

bita i för presumtiva kandidater. 

ELITSERIEN är givetvis högsta divi-

sionen i seriesystemet för de fyra bästa 

ronderna. Här har Kent Myhrberg 

också ledarposition med 280 nettoslag. 

Gunberth Sjöberg är numro två på 

listan, 283 slag. Ett slag efter Gunberth 

ligger kvartetten Stig Lövgren, Håkan 

Heljeberg, Lars-Åke Lindholm och Jan 

Ericsson. Myhrbergs notering tror jag 

inte att någon kryper under s.a.s. 

TJEJLIGAN handlar ju också om fyra 

ronder. Här har det rört sig en del 

under de två senaste veckorna. Ingeli 

Eriksson har övertagit täten på 297 

slag. Närmast skuggar Mona Carl-

strand (299) följd av Gloria Gynt (306) 

Lena Andersson (306)och Christina 

Bredin (307). Mona C vann i fjol och 

frågan är om hon förmår upprepa 

bravaden. 

   

 


