
Så har Race to Tekla, torsdagsgolfen 2017 avgjorts med FINALEN, två varv. Tekla hade 

med hjälp av Ted, som vanligt, dukat upp ett gediget kaffebord med marsipantårtor i lämpliga 

färger, rosa för måndagsgolfarinnorna och blått för torsdagsgolfarna, mm. Under mumsandet 

förrättades diverse prisutdelningar och då främst för dagens finaltävling, särskilda priser för 

måndags- och torsdagsgolfare samt den stora säsongstävlingen. 

I dagens FINAL, som samlade 21 deltagare, visade sig Per Åke Evén från sin bästa sida 

och segrade på 57 nettoslag, dvs tre under par. Bra gick även junioren Fredrik Anderberg 

som var ett slag efter och ytterligare ett slag senare var slagräven Jan Fredriksson på 59. I 

tävlingen fanns även ett pris för närmast hål som på sedvanligt manér avgjordes på 6:an och 

man hade två chanser. Två juniorer antecknade sig på listan och den som vann var Fredrik 
Anderberg, en lite styv meter från pinnen. Grattis!  

Några specialpriser delades ut till särskilda insatser. Sven Erik Evén mer eller mindre 

prenumererar på flest antal deltagningar ( kan man säga så – ja, det är redan sagt) och han 

fanns i startlistan på alla 21 omgångarna och i FINALEN så klart. Ett specialpris gick även till 

Simon Almberg, som tveklöst är årets rookie och har sedan i juni sänkt sitt hcp från 36 till 

drygt 26. Eric Rosén får även han ett pris för sin lysande insats att göra en hio på hål 6 den 

29 juni, som dessutom hördes vida omkring. Grattis alla ni!! 

Till slut var det frågan vem som skulle stå som segrare i torsdagsgolfen 2017. Inför FINALEN 

hade ledaren 4 poäng upp på Simon Almberg och ytterligare tio till Ulla Wåhlén. Alla tre 

gick i ledarboll och Ulla lyckades bäst i bollen och vann med ett slag till godo på ledaren, 

som haft ledningen ända sedan juni. I egenskap av junior och golfare sedan ett par månader 

tillbaka, gjorde Simon några mindre bra slag och föll tillbaka i FINALENS prislista. Han 

chocköppnade dock med par och birdie… Det hela mynnade ut i att Bobby Edenberg 

vann torsdagsgolfen 2017 på 133 poäng, före Simon Almberg och Ulla Wåhlén, som båda 

fick 125 poäng. Simon blev bättre placerad, då han hade två segrar mot Ullas en i 

omgångsspelet. 

Tack för den här säsongen och välkomna till Backslaget på lördag! 

 


