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ÖVNING GER FÄRDIGHET … 

Sedan föregående rapport publicerades 

så har det hänt en hel del på golffronten 

inom vår familj. Det mest remarkabla, 

enligt mitt förmenande, är att vår ordfö-

rande Per-Ove Björkman äntligen lyckats 

få till det ultimativa slaget som resulterat i 

en Hole in one. Det hände på hål 2 

under årets Sponsorgolf med polarna 

Kent Myhrberg och Ingemar Blomgren 

som åsyna vittnen.  

 

Grattis Per-Ove! 

En Hole In One är väl något som alla 

golfare hoppas få till under ”karriären”. 

Bedriften som sådan har ”Peo” verkligen 

slitit för. Under en tioårsperiod har drygt 

1 000 rundor genomförts och många mil 

är tillryggalagda av ”Bossen”. Vinklar 

man till det hela så har den blivande 70-

åringen traskat Västerås - Haparanda tur 

och retur fem gånger innan lyckan log, 

så att säga. Tala om att trägen vinner….. 

SENILTOURENS OMGÅNG TRETTON 

Hittills har 847 starter noterats vilket ger 

ett snitt på 65 deltagare per tävling. Det 

är snäppet bättre än förra säsongen och 

bevis på att intresset för ”onsdagsöv-

ningarna” fortfarande är stort. Glädjande 

är också att några skadedrabbade 

oldboys (Engwall/ Wöiduma t.ex.) kom-

mit igen med besked och vunnit under 

Tourens jubileumsår. 

ARNE RYDIN tillhör också de tillfriskna-

des skara. Han var helt outstanding i den 

senaste omgången och vann på 66 net-

to 

 



Sju par och ingen plump i protokollet är 

bevis på en högklassig insats. Det har 

gått fyra år sedan det senast begav sig 

men under tiden har kirurgerna jobbat 

med att återställa fot, knä- och höftleder i 

hyfsat skick. Tilläggas kan att det här var 

Arnes åttonde framträdande på Touren i 

år och han tog omgående plats på 

Onsdagstävlingarnas topp-tiolista. 

MARITA JANSSON får väl betraktas 

som omgångens skräll. I sin första Tour-

runda för säsongen drog hon till med 69 

netto och fixade en andraplacering. 

Bland hennes toppnummer kan nämnas 

en birdie på tolvan, par på 16:e samt ett 

par på svåra hålet numro sju. Det är väl 

risk för att Maritas berömvärda insats 

kan knäcka partnern Börje, som varit 

mindre framgångsrik i år.  

 

BÖRJE BREWITZ har tydligen tagit till 

vana att ligga i framkant på resultatlis-

torna. Nu blev det en tredjeplacering 

med scoren 71 netto. Han öppnade t.ex. 

med en birdie och tryckte in ett par på 

2:an. Paren på hål 11 och 17 är också 

högst meriterande. Tripplar på hålen 10 

och 15 var inte så lyckade, men, va’då, 

ett resultat ”under par” smäller högt. 

GUNBERTH SJÖBERG är en man som 

förmodligen gör sin bästa säsong hittills 

på Seniltouren. Fyra den här gången på 

71 netto kan kompletteras med en etapp-

seger och en rad topplaceringar. Det har 

onekligen gått bra för Gunberth, som i 

den här omgången svarade för par på tre 

korthål t.ex. Allt sammantaget gör att 

”grabben i grannbyn” ligger på tredje 

plats i Onsdagsmästerskapets tabell – 

strålande. 

HISTORIEN UPPREPADES 

I onsdags (24/8) var tävlandet förlagt till 

Dalarna och returmötet med Hagge GK. 

Uppe i masriket brukar suringarna ha 

svårt att hävda sig av någon anledning. 

Så var fallet även denna gång. 

Haggeiterna vann lagtävlingen klart och 

dominerade också i den individuella 

resultatlistan. Av de 94 deltagarna, 

fördelade på 50 % per klubb; var det 

bara två suraspelare som platsade på 

topp tiolistan t.ex. 

Hagges utmanande och kuperade 

skogs/parkbana tycks inte vara rätt miljö 

för ”sörlänningar”, trots fagra vyer att 

beskåda. Bäst av ”de våra” var Per-Ove 

Björkman (9), Rolf Widlund (10), Bo 

Forsberg (11) och Margareta Jönsson 

(13). Samtliga i kvartetten noterades för 

74 netto. Därutöver var det endast tolv 

som landade under skamgränsen 80 

netto. Det avspeglar att siffrorna blev lite 

i högsta laget och föga konkurrens-

mässiga i kampen om en inteckning i det 

uppsatta vandringspriset. 

MATCHCUPEN 

Allt är klappat och klart för kvartsfinaler. 

Där återfinns 7 (sju) suringar och det är 

ju rätt imponerande. Till den här nivån 

har även hallstasonen Rolf Eriksson 

slagit sig fram. Roffe är ju ingen duvunge 

i branschen och kan mycket väl ro hem 

slutsegern. Tilläggas kan att nästan 

samtliga är kvalificerade för spel i Ryder 



Cup så, bästa stadsbor, där blir det inte 

lätt för Er! 

Kvartsfinalerna spelas enligt följande: 

Håkan Heljeberg/Rolf Eriksson – Stig 

Jansson/Stig Lövgren – Bo Milton/Dan 

Forsberg – Kent Myhrberg/Jan Carl-

strand. I skrivandets stund meddelas att 

sistnämnda match har genomförts. 

Myhrberg vann med 1-0 och är klar för 

semifinal mot Milton eller Forsberg. 

VÄSTMANLANDSSERIERNA 

Efter ytterligare två omgångar är det 

snart dags för grand finale i respektive 

serier. Team H 65 har spurtat starkt un-

der hösten med två lagsegrar på raken 

och klättrat upp till andra plats i sin 

grupp. Tunnare trupper har satt sina spår 

i slagkraften hos teamen H 55 och H 75, 

som ligger placerade i respektive seriers 

s.k. mittfåror. 

Team H 55 gick det bra för i Sala och Bo 

Milton blev individuell fyra med sina 70 

netto. Lagets score landade på prydliga 

377 netto. Det bidrog till att femtepla-

ceringen i serien försvarades. 

På Frösåker blev det tyvärr en liten dipp. 

Kent Myhrberg (74), Rolf Eriksson (76) 

och Karl-Arne Svensson (76) skötte sig 

hyfsat men inte laget som enhet. 

Resultatet, 389 netto, var i mesta laget 

och Sura halkade ner ett pinnhål till sjätte 

plats. 

Team H 65 höll till på Fullerö den 15/8. 

Där var ”Blomman”, Alvebris och Arne 

Rydin mest på hugget och hamnade på 

framskjutna placeringar i resultatlistan. 

Trots ett högt resultat, 386 netto, blev det 

lagseger och avancemang till tredje plats 

i tabellen. 

På hemmaplan slutade suragänget åter i 

topp med sina 373 netto. Bäst individuellt 

blev Arne Rydin (fyra på 72 netto) medan 

övriga lagmedlemmar hamnade i span-

net 74-77 netto. Kontentan av det hela 

blev en upptrappning till andra plats i 

systemet. 

Team H 75 ligger tidsmässigt inte i fas 

med övriga. Det har bara blivit en runda 

under perioden, Tortuna den 15/8. Där 

slutade Håkan Heljeberg trea på 78 netto 

och Björn Wijk kom på 15:e plats med 81 

netto. Rätt saftiga siffror kan tyckas men 

lagresultatet blev endast ett ynka slag 

mer än segrande VGK. Därmed klättrade 

våra oldtimers en placering och ligger nu 

på femte plats i en jämn serie. 

DOKUMENTATIONER 

Det här är Sören Carlssons avdelning, 

som kräver mycket tid till förfogande och 

stor kunskap i datahantering. Denna 

vecka har Sören måst prioritera SM-

crossen på Malmabanan där han fun-

gerar som navet i verksamheten. Därför 

får ni hålla till goda med en mer 

summarisk redovisning. 

Seniormästerskapet handlar ju om 

poängjakt i när och fjärran. Det gäller att 

plocka så många pinnar som möjligt. Inte 

minst för att kvalificera sig till något av 

lagen i Ryder Cup t.ex. 

Tabellen toppas av Kent Myhrberg, 

Sören Pettersson och Håkan Heljeberg i 

nämnd ordning. Under den senaste tiden 

har många ”gamla uvar” som P-O 

Björkman, Kent Alvebris, ”Blomman”, 

Widlund m.fl. vaknat till liv så den här 

listan kommer med all sannolikhet att 

omstuvas varje vecka. 

Onsdagsmästerskapet (8 bästa rond-

erna) fick några nya inslag på tio bästa 

listan efter ronden den 17 augusti i form 

av Leif Norman, Åke Edström och Arne 

Rydin. Det övre skiktet är helt intakt med 

Myhrberg, Stig Lövgren, Gunberth Sjö-

berg, Håkan Heljeberg och Sören Petter-



son. Resultaten pendlar mellan 580 till 

592 nettoslag, så det finns en del att 

snygga till för att återfinnas på den här 

nivån vid slutredovisningen 

Serieligorna (4 bästa ronderna). I 

högsta divisionen, ”Elitserien” är det 

status quo för närvarande. Det innebär 

Kent Myhrberg (280), Stig Lövgren (281), 

Håkan Heljeberg (282), Rein Wöiduma 

(283), Gunberth Sjöberg (283) i toppen. 

Skall någon knäppa Myhrberg på näsan 

s.a.s. så måste den personen ner på en 

score under 70 netto i snitt. Tanken slog 

mig, skall Kent lyckas med bedriften 

vinna rubbet i år?? 

 

"Självklart blir det så, Experten!" 

Tjejligan har fått en ny frontfigur i Mona 

Carlstrand. Hon smet förbi Ingeli Eriks-

son tack vare lägre hcp. Båda damerna 

ligger på 295 nettoslag. Närmast följer 

Gloria Gynt (298), Lena Andersson (302) 

och Margareta Heljeberg (306). Här 

handlar det också om de fyra bästa 

ronderna. 

La-liga är skapad för herrar fyllda 70 år 

och som spelat ihop poäng på Senil-

touren. Mest lycksam har Gunberth 

Sjöberg varit. Han har samlat på sig 30 

pinnar. Håkan Heljeberg (25) och Kjell 

Svensson (19) utgör främsta utmanarna 

till ”Guldbollen” 

RYDER CUP 

Vilka som platsar i Stadslaget vs ”LRF-

gänget” baseras på spelarnas place-

ringar i Seniormästerskapet. Mycket 

återstår att spela om innan respektive 

lagledare kan formera sitt manskap. I 

nuläget skulle trupperna få följande 

besättningar, helt utan inbördes ordning. 

”Stanarna”  ”Lantisarna” 

P-O Björkman Kent Myhrberg 

Mats Norling S Pettersson 

I Blomgren  H Heljeberg 

Lars-Å Lindholm Stig Lövgren 

Kent Alvebris Rolf Gustafsson 

L-G Bergquist Rolf Eriksson 

Bengt Öhrman Sune Engwall 

Ulf Fredriksson Rolf Widlund 

Åke Edström Stig Jansson 

Lars-G Almgren Tommy Persson 

Landsorten har skickligt folk som Norr-

man, Steen, Kjell Svensson och Rydin 

som mycket väl kan slå sig in i laget. På 

stadsbornas ”Bänk” är det mer tunnsått 

med gubbar som kan förstärka truppen. 

Bäste herr Öhrman, din idé om formen 

för tävlingen var bra men, tyvärr så får Ni 

återvända till residensstaden med svan-

sen mellan benen. 

Expertkommentatorn 


