
Sven Erik Evén, vår trogne och slitstarke greenkeeper, fick det äntligen att stämma på de 

flesta hålen, där 9:an dock tarvade några extra slag och omintetgjorde en felfri parronda. Det 

räckte för ingen kunde rå på honom och Sven E blev därmed den 15:de segraren i 

torsdagsgolfen 2017. Det finns dock andra som trycker på och en som ordentligt blandar sig i 

är junioren Simon Almberg, som går från klarhet till klarhet. Med samma nettoresultat, 26, 

kom han tvåa och Leif Bexelius har konserverat sin fina form – blev trea med 27 netto. På 

fjärdeplats kom ytterligare en junior, Fredrik Anderberg på 28, medan Maria Schönborg 

Linde och Kjell Wallén också gick under 30 med 29 således. 10 av startfältets 25 gick på 

sitt handicap eller bättre.  

Janne Fredriksson var på väg mot något riktigt stort och hade till 9:ans tee gjort tre birdies 

bl a. Där svek de två utslagen honom då sjönk han genom resultatlistan. Ett utav rondens 

märkligare slag presenterade vår kassör, Jan Wallin, då hans utslag på 4:an tog vägen via 

några trädstammar och lade sig prydligt på green på hål – 5. Vägen till den rätta greenen 

blev besvärlig och inte utan krångel. 9 birdies fick räcka den här gången, där Emil och 

Kenneth W stod för två var. 

Ungdomarna, som brukar gå sist, avbröt sin rond på grund av dis, tilltagande mörker, 

långsamma partier framför, som inte släppte igenom, mm. Det senare måste påtalas då ju 

torsdagsgolfen är en tävling!! 

I totalen av Race to Tekla, där hon har börjat fundera på receptet till tårtor på sin namnsdag 

den 23 september, tätnade det till sig i toppen. Kjell Wallén knappar in ordentligt på täten och 

är nu bara fyra poäng efter på totalt 111 mot 115 poäng. På platserna tre till sju skiljer det 

endast två poäng 97 – 99, och det är alltså tajt med fem spelare inblandade om 

tredjeplatsen. Tre ronder kvar innan finalen – huva vad spännande det kan bli som det 

brukar stå på hemsidan ibland… 


