Bankesnabben blev till ett sällan skådat drama. Bollens färd från Inger Evéns utslag på hål 1 till dess att den - äntligen
får man väl utbrista - försvann ner i hålet på 18:de green med hjälp av Lasse Melins avslutande putt (innehöll kanske
någon form av symbolik eftersom Lasse höll i kvällens puttävling) - var förknippat med vissa öden. Det största traumat
infann sig vid utslaget från 9:de tee, där stackars Emil först slog out i hagen, sedan precis på gränsen out mot rangen
(bollen dömdes out men hittades senare för spel och för sent) och utan peggar hade Emil det svårt att styra bollen i de
följande två slagen som gick out. Anton fick ta vid och så småningom kom bollen i hål efter 13 slag. Rekordet sattes
dock förra året då hela 16 slag behövdes - är 9:de hålet så svårt.
Dramat var dock ej slut där. Tiden för bollens väg blev 11 minuter och 16 sekunder och det preliminära antalet slag
räknades till 52. Flera av deltagarna hade rätt så justa gissningar på tiden och nämnas kan att Leif Bexelius gissade på
11:22 och Anders Wåhlén på 11:18. Närmare ändå var Jane Håkansson och Kevin Kuylenstierna, som båda föreslog
11:15 minuter, dvs en sekund ifrån. Enligt de påhittade reglerna och efter kontrollräkning av alla giltiga slag i
bankesnabben har det visat sig att antalet slag blev 55 och inte 52. Med detta som utgångspunkt blev det så att Kevin
var den som vann spelpotten om 300 kronor, då hans 60 slag var ett slag närmare än Janes på 49. Dramat har fått en
korrekt och accepterad lösning. Grattis, Kevin!!!

Bankesnabben *)

Vi som var med och gjorde
lördagen den 17 juni 2017
Antal slag

Vi började på

Hål 1

Hål 2

Antal slag

Hål 7

Inger Evén
Ulla Wåhlén
Anders Wåhlén
Ann-Marie Ulrich

4

Ted Bejner
Annica Knafve
Hugo Westberg
Kajsa Bergman
Mikael Ulrich

5
Hål 8

Hål 3

Hål 4

Hål 5

Hål 6

Leif Bexelius
Per Håkansson
Eric Rosén
Kajsa Bergman
Mikael Ulrich

5
Hål 9

Kristina Bejner
Mikael Hjelm
Per Håkansson
Ann-Marie Ulrich
Kajsa Bergman
Mikael Ulrich

6

Kenneth Wester
Bobby Edenberg
Eric Rosén
Adam Lindberg

4

Anders Linde
Hugo Westberg
Victor Idevall

Adam Lindberg
Bobby Edenberg
Eric Rosén
Tobias Kihlberg
Hugo Westberg
Anders Linde
Hugo Westberg
Tobias Kihlberg
Elisabet Gustafsson

9

Anton Tillberg
Kevin Kuylenstierna
Ulla Wåhlén
Anita Edenberg
Eric Rosén
Ulla Bergkrantz

6

Emil Sundkvist
Out
Emil Sundkvist
Out
Emil Sundkvist
Out
Emil Sundkvist
Out
Anton Tillberg
Kenneth Wester
Sven Erik Evén
Jan Bergman
Lars Melin

13

Totalt antal slag blev

55

3

*) Att på snabbaste sätt, med hjälp av en hel mängd intresserade medlemmar, slå en boll
(jämför stafett) runt 9 hål på Jarlabanke GK. Golfregler i botten. Utrustningen består per
medlem av en klubba av lämplig sort, t ex drive, wedge eller putter efter tänkbar insats
samt en boll. Medlemmarna utplaceras på strategiskt sätt över banan. Utslag från första
tee sker av Inger Evén. Därefter slås bollen snabbast möjligt i hål. Ingen medlem får slå två
på varandra följande slag. Den, som har hålat ut, ansvarar för att den som vän-tar på nästa
tee på lämpligt sätt (språngmarsch) erhåller bollen för nästa utslag. Slås bollen out-ofbounds skall ny medhavd boll tas fram och spelas från samma plats. Tiden räknas i
minuter och sekunder från första utslag till dess att bollen har hålats ut på hål 9.

Rundetid
Protokollförare var

Ellinor Idevall

Bollhållare av nödvändigt lysande bollar:

Bilförare var

Ted Bejner

Inger Evén
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