
Nya rekord i Seniortouren! 

Dagens pensionärsgolf lockade 45 glada golfare, vilket blev nio lag med fem spelare i varje och dessutom jämnt två 

damer och tre herrar i samtliga gäng. För att få med damernas utslag bättre i spelet, spelade alla ladies från orange 

tee och alla gentlemen från lila. Snart hördes birdietjut ljuda över Samuels sköna dal från än det ena än det andra 

hålet. Det var bara vårt lag som inte lyckades peta i bolluslingen på nåt bättre än par, även om det fanns flera goda 

birdielägen. Men det var inte vår dag, helt klart. 

   Däremot var det laget med Mats Neubauer som kapten som hade rätt dag. 5 birdies och 2 eagles samt 2 par gör 27 

slag på långa slingan och nio under par! Vilken rekordrunda! En av örnarna gjordes dessutom på svåra hål 7, där 

Mats drog iväg en fin drive ända upp på green ett par meter från 

flagg. Och putten sattes förstås direkt! 

   Om andraplatsen blev det en hård kamp mella lag Thomas Nils-

son och lag Chester Bernsten. Båda kom in på 30 slag eller -6 och 

särputtning tillgreps. Lars-Åke Jansson såg ut att ha puttat hem 

segern med bollen bara ett par dm från hål, när lagkapten Nilsson, 

som sist puttande, stannade bollen några cm närmare pinnen. 

   De överlägsna segrarna jublade förstås över vinsten, men även 

över rekordresultatet 27 slag. Laget bestod av Mats Neubauer, An-

nemarie Eld, Anna-Greta Vestlund, Ebbe Edström och Ola Malm. 

   Närmast hål 2 vanns av Tord Halvarsson 1,45 m från hål och 

Gunilla Svensson med 5,30 m kvar till hål. 

Sven Olsson 

Lagkapten Thomas Nilsson konstaterar nöjt att hans avslutande putt stan-

nat några cm närmare hålet än Lars-Åke Janssons putt.  
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Rekordjubel från laget som satte ett nytt rekord i Seniorgolfens scramble med 27 slag på långa banans nio hål, par 36: fr.v. Ola 

Malm, Mats Neubauer, Annemarie Eld, Anna-Greta Vestlund och Ebbe Edström. Fot: Sven Olsson. 


