
I varmt sommarväder avslutades Grillsnöret med Banke-snabben, där det gäller att 

förflytta en boll från 1:ans tee, medelst Inger Evéns i år eminenta utslag, som hamnade 

på green och sedan vidare till i år 18:de green. Bollens resa gick ovanligt bra fram till 

8:tans tee. Där stod Anton, som i vanliga fall är säkerheten själv och brukar lägga upp 

den något tiotal meter från green. I år var förhållandet av någon våt anledning 

annorlunda och hans utslag hamnade endast ett tiotal slag framför tee!! Då fick EvaLi 

och Elisabet som nyss puttat i på sjuan hjälpas åt med sina puttar och det blev ju inte 

så långt. Slutresultatet blev 10 i så småningom. Och sedan var det Emils tur på 9:ans 

tee, men det blev ej någon revansch från förra året, utan bollen seglade ut i hästhagen. 

Efter plikt och bra spel på den svåra greenen kunde Kajsa Bergman putta i för en runda 

på totalt 45 slag. 

Gissningarna på sluttiden för Banke-snabben varierade mellan det väl optimistiska 8 min 

och 5 sek till det lite mer problemberäknade 13 min och 47 sek. Rundetiden var 11 min 

och 40 sek och närmast var Jan Bergman, som spänt följde bollens väg från läktaren 

men det räckte för att med gissningen 11 min och 47 sek bli enkelt rikare med 220 

kronor. Grattis Janne!! 

 



 

Vi som var med och gjorde

Banke-snabben *)
 lördagen den 16 juni 2018

Vi började på Antal slag Antal slag

Hål 1 Inger Evén Hål 7 Adam Lindberg

Anders Wåhlén Magnus Borg

Ulla Wåhlén EvaLi Lindgren

Anders Wåhlén 4 Elisabeth Gustafsson

EvaLi Lindgren 5

Hål 2 Kenneth Wester

Kajsa Bergman Hål 8 Anton Tillberg

Leif Bexelius EvaLi Lindgren

Kajsa Bergman 4 Elisabeth Gustafsson

EvaLi Lindgren

Hål 3 Magnus Borg Per Göthlin

Per Göthlin Magnus Borg

Bobby Edenberg Bobby Edenberg

Ulla Wåhlén Emil Sundkvist

Kajsa Bergman 5 Maria Schönborg-Linde

Bobby Edenberg 10

Hål 4 Kristina Bejner

Ulla Wåhlén Hål 9 Emil Sundkvist

Anders Wåhlén Plikt

Ted Bejner 4 Magnus Borg

Ted Bejner

Hål 5 Victor Idevall Ulla Wåhlén

Bobby Edenberg Kajsa Bergman 6

Magnus Borg

Kajsa Bergman 4

Hål 6 Louise Palmqvist

Ted Bejner

Ulla Wåhlén 3

Totalt antal slag blev 45

Rundetid: 11 min 40 sek 

Protokollförare var

Inger Evén

*) 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-of-bounds 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. Protokollförare (Inger Evén) noterar vem som slår ett 

slag och summerar antalet slag.


