
Två ytterligheter infann sig under omgång 9 i Race to Tekla . En inträffade som nämnts på 
nyhetsplats, där Eric Rosén  fixade sin första HIO, vilket skedde med en järnnia på hål 6. 
Jublet hördes vida omkring och det är inte ofta tordagsgolfen innehåller en hole-in-one. 
Grattis Eric , som bara är i början av karriären, så vi förväntar oss mer i framtiden. Med 
den insatsen och stabilt spel under hela rundan – han gjorde även en birdie på trean, tog 
Eric en överlägsen seger i omgången med 24 netto. På andra plats kom en sällsynt 
spelare i form av Anders Magnusson , som hade 28 nettoslag – lika många som en junior,
Simon Almberg , som gjorde sin debut i torsdagsgolfen. Ronden såg även två andra nya 
spelare – Fredrik Anderberg , tillika junior samt Mikael Pakkala .

Den andra ytterligheten som måste nämnas är att greenerna var ovanligt kortklippta och 
snabba. Då kan man räkna ut vad det kan få för effekter. Jag hade förmånen att gå i 
samma boll som vår greenkeeper Sven Erik och det borde borga för en viss kännedom 
om flaggplacering och beskaffenhet. Vi känner ju alla till hur knepig fjärde green kan vara. 
Igår stod pinnen kort, något till vänster och Sven Erik  var den ende i bollen som la upp sig
på green, pinnhigh och 5-6 meter till höger om hålet. Birdiechans och i vart fall ett prydligt 
par, hade man redan räknat in. Men det ville sig annorlunda. Efter fyra puttar, som smög 
omkring hålet, tog Sven E en behövlig paus, lät andra visa prov på sina inte alltför 
märkvärdiga puttförmågor, innan det var dags att avsluta eländet. Vid femte putten var det 
säkert någon jordbävning, som trilskades med hålets placering och den sista 
decimeterputten kunde bara inte missas. Huva – 7 slag med 6 puttar. Sven Erik har dock 
hamnat i ett aktningsvärt sällskap för vem minns inte Ernie Els 6 puttar på Augustas första 
hål 2016 – han skulle ju bara gå fram och avsluta.....

I totalsammandraget blev det ledarskifte, Adam Lindberg hade ett sämre framträdande. 
Anton Tillberg och Ulla Wåhlén kommer sakta smygande och vi har ännu inte hunnit 
halvvägs, så merparten av slagen är inte utförda eller vad man ska säga....


