
…spelades, som sig bör, traditionsenligt som en eftersläckning på Grillsnöret. Vädret 

var bästa tänkbara, lagom sommarvarmt, härlig fullmåne, när Inger Evén, som vanligt, 

satte bollen i rullning från första tee. Spelet flöt på bra, olika klubbor användes i ovanliga 

situationer och så kom vi så småningom till det sjätte håle,t där bollen efter några 

inspelningsförsök hamnade i bunkern till höger om green i ett ganska svårt läge vid 

bunkerkanten. Där verkade det som om några höll på att sätta bo… Först efter åtta 

försök med diverse klubbkonstellationer, fick Micke Hjelm en brilljant tanke - att göra ett 

utspel bakåt, så att vi kunde frigöra oss från vårt synnerligen temporära bo och uppta 

bollens vidare färd. En eventuell efterhandsanalys borde komma fram till att öva 

bunkerslag med andra klubbor kanske vore en idè – i alla fall inför Banke-snabben. 

Alltnog fick bollen en ny skjuts och på sjuans tee stod Adam Lindberg och väntade. 

Med sedvanlig ackuratess svepte han iväg bollen lagom långt och ej in i skogen, så att 

vi snabbt kunde fortsätta. Emil Sundkvist dunkade iväg bollen från åttonde tee skapligt 

nära green och på nians tee fick Leif Bexelius chansen. Bollen hamnade i ruffen innan 

bunkern, Emil med sin utslagklubba fixade ner bollen i bunkern och därifrån gjordes ett 

strålande bunkerslag och efter tre försök placerades bollen i kopp. Då hade det förflutit 

10 minuter och 3 sekunder och det var på sekunden samma tid som noterades den 

första upplagan av Banke-snabben 1996. Lycklig vinnare av insamlade 10-kronors 

gissningar på tiden, blev Maria Schönborg Linde, som höstade in 230 kronor. Grattis! 



 

Vi som var med och gjorde

Banke-snabben *)
 lördagen den 15 juni 2019

Vi började på Antal slag Antal slag

Hål 1 Inger Evén Hål 6 Bobby Edenberg

Anders Wåhlén (forts) Mikael Hjelm

Kicki Bejner Leif Eek

Anders Wåhlén 4 Bobby Edenberg

Ulla Wåhlén

Hål 2 Anders Linde Leif Eek

Simon Almberg Mikael Hjelm

Anders Öberg Kenneth Wester

Simon Almberg 4 Bobby Edenberg

Kicki Bejner 15

Hål 3 Sven Erik Evén

Simon Almberg Hål 7 Adam Lindberg

Kicki Bejner Ted Bejner

Anders Öberg 4 Anders Linde

Fredrik Anderberg

Hål 4 Kenneth Wester Simon Almberg

Inger Öberg Emil Sundkvist

Anders Öberg EvaLi Lindgren 7

Ulla Wåhlén

Kicki Bejner 5 Hål 8 Emil Sundkvist

Fredrik Anderberg

Hål 5 Jan Fredriksson Kevin Kuylenstierna

Anders Öberg Fredrik Anderberg

Simon Almberg Simon Almberg 5

Anders Öberg 4

Hål 9 Leif Bexelius

Hål 6 Ted Bejner Emil Sundkvist

Inger Öberg Bobby Edenberg

Anders Öberg Gunilla Brattlöf

Mikael Hjelm Lars Melin

Bobby Edenberg Lars Karlsson 6

Totalt antal slag blev 54

Rundetid: 10 minuter och 3 sekunder

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.



 


