Ja, nu när det inte långt kvar, innan vi har hunnit fram till Tekla, vars race lockar allt färre.
Kan det bero på vädret som var åt det mer ruggiga, höstlika hållet under den 20:de
omgången eller är racet redan avgjort. Ingalunda! Det kom dock endast 18 spelare till spel
och vi fick se en ny segrare och inte vem som helst. Ulla Wåhlén dokumenterade sin skarpa
form genom att bli den första damen och den 16:de segraren i torsdagsgolfen 2017!! Hennes
26 netto var övertygande före Curt Gylesjö, som semestrat sig till en fin höstform och han
hade 28. Sedan följde ytterligare två på 29, dels en junior, men inte Simon den här gången,
utan Fredrik Anderberg, dels en som jag tappat namnet på. Övriga 14 spelade på sämre än
sitt hcp och det kanske återspeglas i antal presterade birdies: endast 7 stycken, varav
Anton, Thomas (så klart) och så det tappade namnet, som alla gjorde 2 var. Victor fyllde ut
med en till.
I täten skedde en förändring så till vida att Ulla med sin seger tog sig upp till andra plats och
är med 114 poäng tre poäng före semesterflyende Kjell Wallén och tio efter den absoluta
täten. Simon Almberg passerade Adam med en poäng upp till fjärde plats med 108. Anton
är den siste som lyckats komma över 100 poäng till 104.
Då återstår bara finalveckan med en vanlig omgång den 21 september och så den stora
FINALEN i Race to Tekla på hennes namnsdag den 23 september. Finalomgångens resultat
adderas till de 10 bäst noterade omgångarna med samma poängutdelning, dvs 16,14,13,
osv. En hel del förändringar i resultatlistan är att vänta, men det spelar kanske mindre roll när
vi sitter där och avnjuter Teklas goda marsipantårta till kaffet och summerar den gånga
säsongen för både måndags- och torsdagsgolfare.
OBS!! Glöm inte att anmäla dig till den 23 september!!!

