
Hej golfvänner!
I tisdags hade vi final i årets tisdagsgolf. Men riktigt slut var det ändå inte. För i torsdags och 
fredags spelades det RyderCup. Den årliga tävlingen mot Österåkers seniorer. Vårt lag i de nya 
fina kepsarna med den nyskapade logan. Bästbollen som spelades på vår banan vann vi  med 5 
1/2 mot 2 1/2. Bästbollen är matchspel där i varje boll paret från Åkersberga bildar ett lag som 
möter paret från Österåker. Alla spelar var sin boll från tee till hål. Det bästa resultatet i varje hål 
räknas. Singelspelet som spelades på Västerled är vanligt matchspel där en spelare från 
Åkersberga möter en spelare från Österåker. Om jag berättar att vi totalt fick stryk med 14 ½ poäng 
mot 9 ½ poäng, så förstår ni att det inte gick så bra för de våra på Västerled. Per i vårt lag beskrev 
det så här: "Dag 2 singel - Det var kul men lite frustrerande för min del. Puttade bort en seger eller 
oavgjort. Vi tar dom nästa år." Bra kämpat alla och jag håller med Per att nästa år så vinner vi. Ett 
särskilt tack till vår kapten Bo som med stadig hand tagit ut laget och stöttat under spelets gång.

Som sagt i fredags var det avslutning med massa prisutdelningar. Jag kommer inte att rada upp 
alla fina prestationer här utan ber er att gå till vår hemsida där ni kan botanisera i allt som hänt 
under året. Om ni inte redan regelbundet använder hemsidan så ta vinteruppehållet till att besöka 
sidan och drömma om nästa säsong. Ett speciellt tack till Jan H som lagt upp sidan och hållit den 
aktuell.

Vi hade så många fina prestationer att applådera åt och att dela ut priser till så jag glömde helt att 
be om tacktal till vinnarna. Leif Lund supervinnaren i matchspelet har mailat sitt tacktal som 
återges här:
"Jag vill börja med att tacka dig och de andra i senior- och tävlingskommittén. Det är ett stort och 
mycket bra jobb ni lägger ned för oss andra. Tack! Och särskilt måste jag tacka för att man får en 
andra chans i matchspelet. Jag förlorade min första match mot Anders Nyström men sedan 
radade, mot alla odds, vinsterna upp sig. Naturligtvis måste jag tacka Risto, Reine, Inge, Claes och 
Christian Juul för att de slog ”snett och vint” när jag gjorde det. De duffade efter jag duffat och 
toppade sina bollar när jag precis svurit klart över mitt toppade slag. Ban- och kanslipersonalen får 
jag inte glömma. Alltid trevliga. Alltid alerta. Och det är extra kul att flera av dem är med och spelar 
med oss. Och sist men inte minst vill jag Tacka pron Eva Hultgren för att hon gett mig en ny stans, 
nytt grepp och ny sving. I vart fall ibland. Jag hoppas vi ses nästa år och att jag då oftare kommer 
ihåg att anmäla mig till tisdagsgolfen senast på lördagarna. I år blev det lite si och så med det men 
tack Vreede för hjälpen. Ses nästa år: Tack!"

Tack Leif för det fina talet. 



En till som borde fått säga något var Kurt Kangas -
Höstens lirare

Sist och inte minst tack till alla er övriga som gör seniorgolfen till en så trevlig upplevelse.

Vill dock avsluta bulletinen med en klurig regelfråga som uppstod för några veckor sedan i en boll 
vid vårt fina 5 hål.
En av spelarna slog ut. Alla i bollen såg att den plaskade i vattnet precis vid kanten mot green. 
Spelaren slog då en provisorisk boll, som hamnade mitt i vattnet. När hen kom fram så låg den 
första bollen precis vid vattenkanten (hade väl hoppat upp). Då slog hen sitt andra slag. Någon i 
bolle sa då att hen inte fick slå på den bollen eftersom hen hade satt bollen ur spel genom att slå P 
- bollen, eftersom alla i bollen såg att den hamnade i vattnet. Andra menade att det var helt OK. 
Bra hade ju varit om man skrev ned båda resultaten och kollade efteråt vad som var rätt.
Som brukligt rådfrågade jag vår regelspecialist Nils.
Så här svarade Nils:
A.
Om alla i gruppen sett att bollen (våt eller torr) är i pliktområdet, får spelaren inte spela en 
provisorisk boll.
Slår han trots detta en ny boll, blir det spelarens tredje slag. Det betyder ingenting att spelaren 
sagt: "provisorisk"!
Den första bollen är därmed ur spel.
B.
Råder det osäkerhet huruvida bollen är i pliktområdet eller på spelfältet (inte den "torra" delen av 
pliktområdet), får spelaren spela en provisorisk boll. 
Hittas inte den första bollen inom tre minuter, är den provisoriska bollen i spel.  
Konsekvensen av detta kan aldrig bli att bollen är i pliktområdet, med efterföljande dropp.
(ett sånt resonemang kan ibland triggas av att den provisoriska boll också hamnat i pliktområdet).
Hittas däremot den första bollen är den bollen i spel och den provisoriska bollen ur 
spel. Alltid!
- hittas den i pliktområdet, beslutar spelaren om bollen spelas, som den ligger eller droppas med 
plikt.
- hittas  den på spelfältet: GRATTIS!
Detta exempel visar hur svårt det ibland kan vara. Vi vill ju alla göra rätt och inte sällan kan 
reglerna innebära lättnader och vunna slag. 
Eva och Nils hade en regelvandring för ett tag sedan. Tyvärr var det endast ett par seniorer med 
på vandringen. Vi har pratat med Eva om att hon till våren ska erbjuda oss nya tillfällen då vi kan få 
möjlighet att lära oss hur vi ska tolka reglerna på vår bana. Hoppas på stort intresse att delta .

Med detta sagt vill jag slutligen tacka för detta år och önskar er alla ett fint vinteruppehåll. Vi ses 
väl till våren ?
Hjärtliga hälsningar
Jan Almqvist för Seniorkommitten




