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HÖSTMÅNADEN ÄR INNE  

September brukar bjuda på tvära svängningar i väderleken och det har vi blivit 

påminda om även i år. Det är föga gynnsamt när tävlingsgolfandet är inne i s.k. slut-

fasen. I det avseendet är Västmanlandsserierna genomförda i sin helhet. På hemma-

plan återstår tre spännande omgångar för Seniltouren och i den interna Matchcupen 

är det dags för semifinaler. 

VÄSTERÅSARE I TOPP 

Till omgång 14 samlades 69 spelare i 

ett utmärkt golfväder. Gräset är litet 

fuktigare i den här perioden på året. 

Det bidrar till mer normala resultat än 

när underlaget är torrt och hårt. Att 

drygt 40 % av startfältet går in under 

80 netto är, generellt sett, ett bra facit 

enligt mitt förmenande. 

ÅKE EDSTRÖM har medverkat på 

Touren i drygt två år. Med 71 netto tog 

han för första gången hem det hela. 

Åkes första nio lade grunden till 

segern. En birdie på hål två samt par 

på fyran och sjuan är högst meri-

terande insatser. På hemvägen blev 

det ett par dubbelbogeys men det 

äventyrade inte utgången. Det råder 

ingen tvekan om att det gått bra för 

Åke i år. Det är dokumenterat i tabeller 

och annan statistik.  

 

 

 

Åkes medverkan i Stanarnas Ryder 

Cup-lag kan betraktas som given. 

KENT MYHRBERG  är lite av Senior-

golfens dominant den här säsongen. 

Enligt hans mått mätt blev det lite halv-

knackiga insatser på tre korthål. Det 

kompenserades med sju par och slut-

resultatet skrevs 72 netto. En andra-

placering blev kontentan av det hela 

och åter en plats på pallen för Kents 

del. Utan tvekan har herr Myhrberg 



spelat mer stabilt i år och höjt sin 

lägsta nivå rätt markant. 

INGEMAR BLOMGREN har agerat helt 

diametralt i jämförelse med sin polare 

inom räddningstjänsten. Det har varit 

lite berg och dalbana över ”Blommans” 

agerande. I den här omgången visade 

han upp lite av sitt kunnande. Med re-

sultatet 73 netto blev det en tredje-

placering. Inga streckade hål och par 

på nr 5 och 18 är riktigt bra. Varför har 

det blivit så få rundor av det snittet den 

här säsongen? 

BENGT ÖHRMAN gick in på fjärde 

plats med samma resultat som Inge-

mar B. Är det fel om man påstår att 

Bengt slarvade bort segern? Efter sex-

ton hål låg Bengt ”två under” och med 

sex par som toppnummer. Läget var 

minst sagt fördelaktigt men då vände 

blader så att säga. Det blev en trippel 

på 17:e plus en dubbelbogey på sista 

hålet. Kymigt Bengt när ”guldet” låg 

inom räckhåll. 

PARODISK TÄVLING 

Drygt 50-talet spelare var anmälda till 

Tourens femtonde omgång. Tyvärr så 

var vädrets makter inte på vår sida. 

Det regnade ymnigt och många stan-

nade hemma i stugvärmen. 27 hän-

givna beslöt sig däremot för att tävla i 

blötan men fältet tunnades ut efter 

hand. Totalt blev det endast 15 spelare 

som ”gick i mål” och de borde föräras 

tapperhetsmedaljer för bedriften. 

ARNE RYDIN var den som lyckades 

bäst i ”sjöslaget”.  

 

Han vann det hela på prydliga 74 

netto. Under rådande förhållanden var 

det en bra score som bidrog till 

säsongens andra etappseger. Den 

bedriften är Arne ensam om – hittills. 

Det är inte så värst överraskande för 

kar’n har varit inne i den s.k. zonen 

under hela höstsäsongen. Det har 

också medfört stora avancemang i 

Sören Carlsson alla dokumentationer. 

Med facit i hand kan konstateras att 

kirurgerna lyckades få alla benbitar på 

plats i våras. 

REIN WÖIDUMA flöt bokstavligen in 

på andra plats efter sina 76 netto. 

Grannpojken är också en kämpe som 

återhämtat sig efter diverse ledpro-

blem. Det har gått riktigt bra den här 

säsongen och Rein ligger t.ex. i cent-

rum på Seniltourens tio i topplista (8 

ronder). Främsta meriten under året är 

etappsegern den 3/8. Får han hålla sig 

något så när kurant i framtiden lär det 

bli fler triumfer i det avseendet. 

PER-OVE BJÖRKMAN är en genuin 

tävlingsmänniska som inte ”viker ner 

sig” i första taget. Att ”Peo” skulle full-

följa kampen i blötan var helt givet. 



Med sina 78 netto gick han in på tredje 

plats i resultatlistan. Av någon märklig 

anledning har det blivit få pallpla-

ceringar den här säsongen för ”Mesta 

Mästaren”. Förmodligen handlar det 

om en temporär svacka, får man för-

moda. Förresten, Grattis inför 70-års-

dagen den 21/9! 

KURT ÅBERG golfar mer sporadiskt i 

år och lever ett mer socialt liv än under 

tiden som chefredaktör för tidningen 

Sura ” Senil Tour”. När han varit med i 

svängen s.a.s. har det gått riktigt bra. 

Den här gången blev det en fjärde-

placering för Kurre som gick in på 78 

netto. Tydligen så har ökad samvaro 

med Barbro och lite resor inom landet 

och till avlägsna mål fått en positiv 

sportslig påverkan. 

 

MATCHCUPEN 

På den övre halvan i spelschemat är 

Stig Jansson klar för semifinal. Där får 

”Stickan” möta antingen Håkan Helje-

berg eller Rolf Eriksson, som inte hun-

nit med ”kvarten” på grund av 

pressade program. 

På den undre halvan är det längre 

gånget så att säga. På grund av 

sjukdom lämnade Bo Milton w o i sin 

kvartsfinal mot Dan Forsberg, som gick 

vidare till semifinal mot Kent Myhrberg. 

Matchen spelades i måndags (12/9).  

¨ 

Litet överraskande vann Dan den figh-

ten med 2-1 och är därmed klar för 

final mot någon av ovan nämnda 

herrar. 

VÄSTMANLANDSERIERNA. 

I måndags avrundades distriktets 

seriespelande för herrar 55, 65 och 75 

år. Där har våra representanter skött 

sig med äran och återfinns på fram-

skjutna slutplaceringar i respektive 

serietabeller. Här följer en kortfattad 

version av händelser i slutfasen. 

Team H 55 var till Fullerö den 29/8. 

Där gick det bäst för Myhrberg (75), 

Rydin (77) och Rolf Eriksson (78). 

Lagets score, 396 netto, var inte bra 

men tillräcklig för att ta steget upp till 

fjärde plats i serien. 

Seriesäsongen avslutades i Orresta 

där Ingemar Blomgren blev individuell 

trea på 72 netto. Hack i häl (4:a) kom 

Rolf Eriksson med sina 73 netto. Täv-

lingsupplägget var en form av bäst-

bollar/singlar. I bästboll spelade Tom-

my Persson/ Bengt Öhrman på 74. 

Laget var förstärkt med 2 st 70+, Sören 

Carlsson/Björn Steen, som gick in på 

72! och lagets resultatet innebar lag-

seger vilket bidrog till att Sura behöll 

sin plats i serien. 



Team H 65 avrundade på Skerike och 

där handlade också om s.k. bästbolls- 

och singelmatcher. I singel gick L-G 

Bergqvist på 73 och Stig Lövgren på 

78. I bästboll gjorde P-O Björkman-

/ArneRydin 70 och Sune Engwall/-Rolf 

Widlund 73. Lagresultatet blev inte så 

värst prydligt med delad 4:a men fullt 

tillräckligt för att trappa upp ett pinnhål i 

serietabellen. Där slutade Sura som 

trea och ett ynka slag efter tvåan Frös-

åker. 

Team H 75:s spelschema har legat lite 

i otakt med de övriga serierna. Den 

29/8 var man i Arboga och härjade 

framgångsrikt. Rolf Gustafsson vann 

individuellt på 74 netto och Håkan Hel-

jeberg slutade som trea med 78 netto. 

Bruksgrabbarna vann lagtävlingen och 

klättrade från 6:e till 3:e plats i serien! 

På Fullerö gick det sämre för 

Gårdhage & Co men positionen i serie-

tabellen ändrades inte. 

Tävlingssäsongen avrundades med en 

partävling i Köping den 12/9. Helje-

berg/Wijk gick in som femma på 71 

netto medan Gårdhages och Rolf Gus-

tafssons score var lite mer rågad. Facit 

för premiäråret blev en hedrande 3:e-

placering i serien. 

 

KLUBBMÄSTERSKAPET 2011 

Det var ett överraskande stort antal 

oldboys som deltog i årets upplaga av 

KM. Här får Ni ”ett klipp” ur 

resultatlistorna för äldre gentlemän. 

H 55 

1. Rolf Eriksson 160  

2. Åke Eriksson  173  

3. Per Tapper  177  

4. Kent Myhrberg   177  

5. Lars-G Almgren  180  

H65 

1. Sune Engwall 177 

2. Bengt Öhrman 182 

3.Rein Wöiduma  184 

4. Arne Rydin  186 

5. Ingemar Blomgren 188 

H 75 

1. Håkan Heljeberg  89 

2. Rolf Gustafsson  91 

3. Adolf Hasler  92 

4. Sven-Erik Gårdhage  94 

5. Ingmar Karlsson  107 

DOKUMENTATIONER 

På grund av lite risigt hälsoläge och ett 

par dygn på lasarettet, som också för-

senat krönikan, hoppas jag kunna dyka 

in djupare i ämnet inför nästa utgåva. 

Mycket talar för att Kent Myhrberg kan 

ro hem rubbet men, om detta finns det 

anledning att återkomma vid nästa till-

fälle. 

Spåningar angående Ryder Cup får 

också anstå. Kärnorna i respektive 

team är rätt givna och frågorna är väl 

närmast vilka som gör lagen kompletta. 

Min ståndpunkt står dock fast: Hur ska 

stadsborna klara sig något så när hel-

skinnade från fighten med landsortens 

kanoner? 

Expertkommentatorn 


