
 

 
Klubbmästerskap 2020 

 

 DAMER OCH HERRAR  
 
 15-16 aug 2020 Slagtävling. Kombislingan. 
 

 
Årets KM för Damer och Herrar avgjordes i gassande augustisol på en fint preparerad bana.  
Lördagens 18 hål spelades på vår nya kombislinga, par 67.  
Gul Tee och Röd Tee var flyttat på flera hål för att skapa en annan  
”course set-up”. För herrarna innebar det bl.a. att man spelade bakre  
Tee på hålen S2, S3, S5, S8, S11, S12. På hål S6 användes främre Tee. 
Damerna spelare främre Tee på S3, mid Tee på S5 och främre Tee på S11. 
 
Inför söndagens finalspel var det ny bana, gamla kombislingan, par 68,  
alltså 9 hål Präst och 9 hål Skog, 
Spelarna fick flaggplaceringskort inför start och vår greenkeeper Sven-Erik var ute och 
vältade greenerna på morgonen så att det skulle rulla litet jämnare och snabbare 
vilket det gjorde. För herrarna var Tee ändrat till bakre Tee på hålen S1, S2, S5, S7, S11  
och främre Tee på hål S6. 
 
Ställningen inför finaldagen var att Ulla Wåhlén och Kristina Bejner var lika på 82 slag.  
 
I herrklassen var Anton Tillberg i ledningen med 67 slag tillika nytt banrekord på nya 
kombislingan, tätt skuggad av Adam Lindberg på 69 slag, följt av Emil Sundkvist på 70 slag.  
 
Söndagen skulle bli dagen då det spelades och slogs om titeln, och som det spelades. 
 
När alla slagit klart visade det sig att ny klubbmästarinna 2020 är Ulla Wåhlén. En 
gastkramare där det till slut skiljde två slag till tvåan Kicki. 
 
KM Herrar blev inte den rysare som vi hade förväntat oss, för Anton Tillberg visade upp sin 
bästa sida och gav aldrig konkurrenterna en riktig chans. Det blev till slut 9 slags marginal 
och nytt banrekord med 63 slag (gamla rekordet var 64 slag satt av Adam Lindberg 2019). 
Tvåan Emil Sundkvist gick runt på fina 69 slag. Trea blev Adam Lindberg som hade en tung 
dag med bl.a. 8 slag i på två av hålen. 
 
Vi gratulerar KM vinnarna och tackar samtidigt alla deltagare för en väl genomförd tävling. 
Bra jobbat allesammans. 
 
Mvh, 
/Ted 
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Hålstatistik. Sidan 2. 

 

 



 
 
 
 

 
 
Svåraste hålen KM  

 

Hål Rank  Genomsnittlig score 

Skog 5  1  4,21 

Präst 5  2  4,21 

Skog 8  3  5,16 

 

Lättaste hålen KM 

 

Präst 6  18  3,05 

Präst 2  17  3,05 

Präst 1  16  3,11 
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