
BAGGES     KRÖNIKA nr 6 

   

FANTASTISK GOLFVECKA 

Ett par veckor har runnit iväg sedan 

föregående artikel. Under tiden har 

omgång 11 på Seniltouren (64 

deltagare) genomförts. Traditionellt 

arrangerades klubbens årliga golf-

vecka de sista dagarna i juli. Numera 

är det enbart lagtävlingar som står till 

buds. Det är tydligen rätt grepp för att 

locka deltagare. I år slogs alla tidigare 

rekord med 580 startande fördelade på 

varierande tävlingsformer. Pricken över 

i:et kan man väl säga om avrundning-

en med Sura-Pelles minne. 47 fyra-

mannalag från när och fjärran var på 

plats för att hedra en legendarisk 

idrottsman och hedersmedlem i klub-

ben! 

DIREKT FRÅN GATAN … 

 

"Tjänar ju bättre att gå på touren än på gatan!" 

För att börja med Seniltourens elfte 

runda så fick vi en högst sensationell 

vinnare. Entertainern Gillis Larsson 

dök upp för första gången i år och snu-

vade hela baletten på segern. Efter 

resultatet 67 netto fick han kliva upp 

överst på prispallen. Det har hänt 

tidigare men, att triumfera i säsongens 

första rond är rent remarkabelt. 

 

En annan ”högoddsare” som rörde om 

i grytan var Sven Forssmed. F.d. åka-

ren från Småland landade på 69 netto. 

Det räckte gott och väl för en andra-

placering. Övriga pristagare noterades 

för 71 netto. Enligt praxis förärades 

Tommy Eriksson (3:a) och Yrjö 

Tomberg (4:a) presentkort för sina 

prestationer. 

Per-Ove Björkman (5:a), Stig Lövgren, 

Kent Alvebris, ”Blomman”, Sören P, 

Engwall, Roffe Widlund m.fl. av ”det 



gamla gardet” hamnade också på 

framskjutna positioner i resultatlistan. 

Det är en samling rutinerade herrar 

som säkert blir att räkna med under 

höstsäsongen. 

DOKUMENTATIONER 

I Sören Carlssons tabeller och annan 

redovisning blev det inga större föränd-

ringar i de s.k. toppskikten. Däremot 

rörde det sig desto mer i regionerna 

närmast under. Ett par omgångar till 

behövs nog innan man törs ge sig i 

kast med prognoserna och tips. Jag 

återkommer senare i ärendet. 

MATCHCUPEN 

Semestertider till trots plus golfveckans 

program så har det rört sig en del på 

fronten. Nu återstår endast tre matcher 

att spela innan listan för kvartsfinalerna 

blir komplett. Dit lyckades Rolf Eriks-

son avancera efter seger på särspels-

hål mot Gösta Blomkvist. Klara för 

”kvarten” är också Dan Forsberg och 

Jan Carlstrand efter vinster mot Gloria 

Gynt respektive Börje Jansson. 

Matcherna slutade 3-2 i båda duel-

lerna. 

VÄSTMANLANDSSERIERNA 

Stiltje har rått under sommarperioden 

men på måndag (1/8) inleds 

höstsäsongen med samtliga våra gäng 

i elden. För alla involverade väntar ett 

intensivt skede med tävlingar flera 

dagar i veckan. 

Team H 55 börjar på Fullerö. Persson 

& co ligger på tredje plats i serien med 

fyra slag upp till ledande Fagersta. Det 

är väl inte omöjligt att hämta in för-

språnget per omgående, får vi hoppas. 

Team H 65 ligger också på tredje plats 

i sin serie. På måndag gästas VGK:s 

bana, som inte brukar vara så värst 

lyckosamt slagfält för suringarna. 

Någon gång skall väl trenden brytas. 

Bit ihop och vänd på bladet, gubbar. 

Team H 75 ligger lite risigare till (7:a) 

men differenserna är mer av marginell 

art till framförvarande klubbar. På 

Skerikes slätter finns chansen att 

justera läget s.a.s. Kruxet är väl bara 

om det finns folk till förfogande i en 

tunn trupp. 

GOLFVECKAN  

Årets upplaga blev en succé på många 

sätt och vis. Det var mycket folk i 

rörelse och ganska perfekta förhållan-

den för golfspel. Förmodligen blev det 

även välbehövlig påfyllning i klubb-

kassan, som kommer oss alla till gagn. 

Jag har ägnat mig åt att sätta fokus på 

hur ”Senilgruppens medlemmar” skulle 

hävda sig mot långtslående ungdomar 

och andra deltagare med låga hcp. 

Efter fyra dagars tävlande vill jag med 

viss stolthet påstå att klubbens äldre 

representanter skött sig med den äran. 

Nedanstående utdrag ur resultatlis-

torna får tjäna som bekräftelse. 

25/7 Scramble fyramannalag. Björn 

Steen, Sören Carlsson, Rolf Widlund 

och Sören Pettersson kom på 17:e 

plats bland 40 deltagande lag. 

26/7 Tre tee. 32 tvåmannalag var i 

elden. Merja och Börje Brewitz slutade 

som tvåa. En sjätteplacering uppnådde 

teamet Sune Engwall och Bo Milton. 

27/7 Kalorirundan. Här deltog 38 par 

med några av ”de våra” i topp. 3) Sune 

Engwall/Börje Jansson. 7) Merja och 



Börje Brewitz. 8) Sören Carlsson/Rolf 

Widlund. 

 

Börje & Merja flitiga och framgångsrika under 

golfveckan. (Efter gamla råd från expertan?) 

28/7 Greensome. 46 par kämpade om 

ära och berömmelse. Segrade gjorde 

Kent Alvebris med hjälp av brorsan 

Jan! Sune Engwall/Rolf Eriksson kom 

på åttonde plats. 

SURA-PELLES MINNE 

Årets upplaga fick en extra dignitet ge-

nom att många etablerade ishockey-

profiler på riks- och regionplanet åter-

fanns i startfältet, som utgjordes av 47 

fyramannalag. Tre Kronor represente-

rades av Curt Lundmark, Per Mårts, 

Dala Dahlström och Patrik Zetterberg. 

”Ankan” Parmström och VM-stjärnan 

Patrik ”Bulan” Berglund nödgades 

lämna återbud i sista stund. 

Södertälje SK ställde upp med Kjell 

Svensson, Arne Carlsson, Dick 

Yderström samt ”hemmasonen” Nille 

Schilström. Leksands trupp utgjordes 

av surakillarna Uffe Mårtensson och 

Mikael Carlberg kompletterat med 

Mats Åhlberg och Ingemar Snis. Flera 

s.k. ärrade berömdheter återfanns i 

VIK:s, Fagerstas och Sura-Hockeyns 

gäng 

BLÅSTA PÅ KONFEKTEN …. 

I tävlingen som sådan var det inga i 

s.k. kändiskretsen som skördade några 

lagrar. Segrade gjorde klanen Engwall.  

 

Den utgjordes av pappa Sune, sonen 

Christer med dottern Emma (12 år) 

samt inlånade Johan Cederborg. En 

fjärdeplacering blev det för lag Brewitz 

med Marja och Börje samt Bengt 

Persson och hans jobbarkompis Timo 

Kaitaniemi (Skerike). Som framgår, 

ytterligare meriterande insatser av 

spelare från klubbens äldre led. 

Leksandskvartetten kom på tionde 

plats i resultatlistan och förärades pris 

som bästa klubblag. För Sura-

Hockeyns mannar med Perra Bäck-

man gick det riktigt knackigt. Ett råd till 

Hans-Ove Norrman: Ta’ med dig 

polarna till Seniltouren för inskolning i 

golfverksamheten. 

Expertkommentatorn

 


