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HÖSTSÄSONGEN PÅBÖRJAD 

Kortare dagar, svalare kvällar och gulnande björklöv som lägger sig på marken är 

tecken på att sommaren 2011 börjar närma sig sitt slut. Under Seniltourens omgång 

nr 12 var det varmt och skönt i solgasset. Inför runda nr  13 gjorde hösten sig 

påmind. Då var det dags att plocka fram regn-ställ och paraplyn. Tyvärr så började 

åskan dåna och beslut togs om att ställa in tävlingen. Vädrets makter råder vi inte 

över och den här tiden på året brukar det vara litet instabilt. 

HALLSTINGARNA PÅ HUGGET I ÅR 

REIN WÖIDUMA var ett aktat namn på 

Touren åren 2004/2005. Därefter har 

han haft stora problem med sina leder 

och bara gjort sporadiska besök.  

 

Nu är Reins lekamen relativt återställd, 

vilket satt sina spår i resultatlistorna. I 

rond 12 triumferade han med scoren 

66 netto. Prydligt värre vill jag påstå 

och framför härmed ett hjärtligt grattis! 

 

KURT ÅBERG gick in på andra plats 

efter en runda som slutade på 68 



netto. Det är Kurres bästa resultat 

sedan ”urminnes tider”. Efter fyra 

ronder ligger f.d. redaktören på 75 

netto i snitt. Det är riktigt bra och fruk-

ten av att fokus ligger enbart på det 

egna spelet. Jakt på händelser i omgiv-

ningen under pågående tävling är 

hämmande, enligt min egen erfaren-

het. 

SÄSONGENS ”PÅNYTTFÖDDA” 

STIG LÖVGREN (3:a) och LEIF 

NORMAN (4:a) gled också in ”under 

par” med sina 70 netto. Det var inte 

första gången som herrarna belönades 

med presentkort i år. I jämförelse med 

de senaste säsongerna har duon 

spelat avsevärt bättre 2011 och är 

förankrade i toppen av listan för de åtta 

bästa ronderna. Det skulle inte förvåna 

om Stig och Leif återfinns i det skiktet 

när det är dags för slutlig samman-

räkning. 

För övrigt bör framhållas att omgång 

12 var en över lag välspelad och jämn 

historia. Tjugotre spelare slutade på 75 

netto eller lägre. Skamgränsen 80 

netto undveks av 43 deltagare, vilket 

motsvarar 60 % av hela startfältet (71 

st.). Det är ett rätt prydligt facit från 

tävlingen 11-08-03, eller hur.  

DOKUMENTATIONER 

Efter tolv omgångar är det läge att 

analysera Sören Carlssons listor lite 

djupare. Visst återstår en del av sä-

songen men, det är väl fritt fram för s.k. 

snillen att spekulera. 

För att börja med Seniormästerska-

pet (poängjakten) så ligger Kent Myhr-

berg och Sören Pettersson i topp med 

83 resp 79 pinnar. Håkan Heljeberg, 

Stig Lövgren, Rolf Gustafsson, Eng-

wall, ”Peo” och Rolf Eriksson är de 

utmanare som f.n. ligger bäst till men 

de har 10 pinnar att hämta in. Längre 

akteröver återfinns Gårdhage, Öhr-

man, Almgren, Bo Milton, Börje 

Jansson och Arne Rydin. Den sex-

tetten satsar jag inga pengar på i det 

här sammanhanget. 

Onsdagsmästerskapet (åtta ronder) 

brukar avgöras först i säsongens 

slutskede. Riktmärket för en placering 

bland topp tio är ca 570 till 580 slag 

sammanlagt. Det är nivåer som ingen 

nått upp till hittills så det gäller att 

”städa” under de omgångar som 

återstår. 

Att snygga till sitt facit gäller för många 

”gamla förgrundsfigurer”. Widlund, 

”Stickan” Jansson, Tommy P, Alvebris, 

Norling och inte minst ”mesta mästa-

ren” Björkman, det är hög tid att sätta 

snurr på verksamheten. Om inte, så är 

loppet kört för er del. 

 Just nu är det mycket nytt och krytt 

folk som ligger på toppositioner i 

tabellen. Överst tronar Stig Lövgren 

med 583 slag.  

 

Sedan följer i turordning Kent 

Myhrberg (585), Håkan Heljeberg 

(587), Sören Pettersson (588), Leif 

Norman (588), Gunberth Sjöberg 

(590), Sune Engwall (592), Jan Carl-

strand, Yrjö Tomberg samt Jan Erics-

son med 594 slag vardera. 



Serieligorna (fyra ronder) utgör basen 

för kvalificering till nästa års Matchcup. 

Enligt spelschemat gäller det att uppnå 

en placering mellan 1 t.o.m. 64. Till 

dags dato har 91 spelare genomfört 

fyra ronder eller fler. Kraven för 

”sladdbarnen” blir att ösa på av tusan i 

finishen. 

”Elitserien” leds av Kent Myhrberg på 

280 nettoslag.  

 

Stig Lövgren ligger närmast med 

samma resultat (280). I ordningsföljd 

jagar Håkan Heljeberg (282), Rein 

Wöiduma (283), Gunberth Sjöberg 

(283), ”Lacke” Lindholm (284), Jan 

Ericsson (284), Sören Pettersson 

(285), Åke Edström (286) och Lars-

Göran Bergquist (288). 

Tjejligan (fyra ronder) inrymmer 15 

damer. Placeringsmässigt har det inte 

hänt något revolutionerande beträf-

fande seriens toppskikt. Ingeli Eriksson 

tronar i topp med sina 295 nettoslag. 

Tvåa ligger Mona Carlstrand (297) 

med Gloria Gynt (302), Lena Anders-

son (306) och Christina Bredin (307) 

närmast i tabellen. 

La-Liga är Kurre Åbergs skapelse 

enbart för herrar över 70 år. För att 

tävla om guld-, silver- och bronsbollar 

gäller det att samla ihop poäng som 

erövras på Seniltouren. Det är som 

bekant inte lätt men, vi har många 

herrar i den här kategorin som det är 

så att säga stake i. 

Den som lyckats bäst hittills är Håkan 

Heljeberg med 25 poäng. Gunberth 

Sjöberg (23), Kjell Svensson (19), Per-

Ove Björkman (14) och Lars-Göran 

Bergquist (14) följer närmast i registret. 

MATCHCUPEN 

På den här fronten har det rått lite 

stiltje. Tre matcher återstår innan pro-

grammet för kvartsfinalerna blir komp-

lett. När de kommer till stånd så brukar 

det rulla på rätt bra. Hys ingen oro 

Brewitz, i september är allt klappat och 

klart som vanligt. 

VÄSTMANLANDSSERIERNA 

Nu är det snurr på verksamheten efter 

sommaruppehållet. Två omgångar har 

spelats under augusti för Teamen H 55 

och H 65. Undantaget är veteranerna 

(H 75) som har ett annat spelschema 

och kör sin andra runda på måndag 

15/8. 

Team H 55 spelade riktigt knackigt i 

Köping och registrerades för 393 slag. 

Därmed rasade suringarna till femte 

plats och ligger risigt till för en 

topplacering. Bäst gick det för Myhr-

berg/Almgren med 78 netto vardera, 

vilket ger en indikation om bakslaget. 

En markant förbättring blev det på 

VGK:s bana. Tyvärr så räckte lagets 

362 netto bara till att behålla femte-



platsen i tabellen. Myhrberg och inlå-

nade Alvebris resultat går inte av för 

hackor. Det blev 69 netto för båda, 

som slutade 9:a resp. 10:a. 

Team H 65 spelade stabilt på Bjärby-

banan (VGK). Efter 363 slag ligger 

”Stickan” J:s gäng kvar på tredje-

platsen. Bäst individuellt var Lars- 

Göran Bergquist med 68 netto. Stig 

själv samt Sören Pettersson stannade 

på 71 netto vardera. 

Årets bottennapp kan man säga om 

händelserna på Tortunas stäpper. 

Lagets 404 netto medförde en regress 

till fjärde plats i seriesystemet. Individu-

ellt slutade herr Jansson 11:a på 77 

netto men, det är inte så mycket att 

skriva hem om så att säga. 

Team H 75 körde med en man kort på 

Skerikes bana. Nu gick det relativt bra 

ändå. Laget klättrade upp till sjätte 

plats i tabellen där differenserna är 

högst marginella.  

 

Rolf Gustafsson får en blomma i 

knapphålet för sin individuella seger på 

70 netto. 

RYDER CUP 

I brist på ”55:or” är det bestämt att av-

slutningstävlingen skall få ett annat 

upplägg i år. Duellen kommer att stå 

mellan residensstadens medborgare 

vs landsbygdens folk. Borgare mot 

bönder, om uttrycket tillåts. Personli-

gen tycker jag det är en bra idé men 

har stadsborna något att sätta emot i 

en kraftmätning med lantisarna?  

Jag ser det nästan som uteslutet efter 

en liten summering av vad som kommit 

i dager hittills under säsongen. För att 

börja med Seniltouren, där 50 % av 

deltagarna är från 021-området, så har 

en stanare vunnit vid ett ynka tillfälle av 

12 möjliga. Som en liten jämförelse 

kan nämnas att Ramnäs med endast 

fyra spelare har två vinnare i kadern. 

Gluttar man på listan för de åtta bästa 

ronderna så är Leif Norman den enda 

stanare som återfinns bland topp tio. I 

Seniormästerskapets redovisning (po-

ängligan) ser det lite bättre ut med P-O 

Björkman på 7:e plats och ”Lacke” 

Lindholm (9:a). Nämnda herrar är ju 

rätt hyfsade lirare men ack så få mot 

en drös skickliga landsortsbor. 

Man skulle också kunna komplettera 

den s.k. analysen och nämna Match-

cupen. I årets upplaga stundar kvarts-

finalerna men, så långt har ingen från 

Västra Aros lyckats hanka sig fram. Allt 

sammantaget gör att jag oreserverat 

ser landsbygdens folk som solklara 

segrare. Öhrman & Co får nog inrikta 

sig på gravöl den här gången samt 

konstatera att resurserna var otillräck-

liga mot en så högkvalitativ motstån-

dare. 

Expertkommentatorn, som bor på lands-

bygden. (reds kommentar) 

 

 

 


