
Tävlingsdag 3 15 juli 2011 
 
av: Anders Nilsson 
 
 

Efter varv 8. Slut på tredje tävlingsdagen: 
 
Herrar: Rasmus Schedin, Sundbyberg, jagade hårt efter Filiph Svensson, Skoghall, men på åttonde varvet sprack 
det då Rasmus fick 29 på eb:n och trillade ner till tredje plats. Filiph fortsatte stabilt med 23 och Daniel 
Källström, Olofström, hade 25. Inför morgondagen leder Filiph Svensson med tio slag före Källström som i sin 
tur är ett slag före Schedin. Ner till fjärdeplacerade Krister Magnusson, Tyresö, är det tio slag för närvarande. 
Femma är Patrik Eliasson, Tyresö, och ett efter Eliasson återfinns Björn Berntsson, Växjö, som sexa. 
 

 
Tuula Mörck, Myresjö, delar ledningen i damklassen. 
FOTO: Marie Arousell 
 
Damer: Den långa fredagen blev närmast kaotisk i damklassen där spelarna bytte placeringar mellan varje varv. 
Efter sex varv låg Tuula Mörck, Myresjö, sist. Nu leder hon tävlingen tillsammans med Sandra Bengtsson, 
Uppsala. Trea är Rose-Marie Lönnqvist, Tantogården. Och Eva Andersson, Tantogården som ledde tävlingen 
efter sex varv är nu sist. Här kan vad som helst hända under finaldagen imorgon. Notabelt är att fyra 
damjuniorer har bättre resultat än vad damseniorerna har. När hände det senast i SM-sammanhang? 
 

 
Sara Karlsson, Olofström, imponerade enormt tredje dagen. 
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Damjuniorer: Sara Karlsson, Olofström, har kopplat ett rejält grepp om damjuniorklassen, och kanske också om 
en plats i laget till senior-VM i Stockholm. På det åttonde varvet blev det utmärkta 36 slag på filten och hon 
utökade därmed sin ledning med ytterligare sju slag, totalt nu 14 slag, till Lina Liljegren, Sjöviken. Växjös Frida 



Elmdahl, spelade upp sig till en delad bronsplats efter ett 38-varv och delar tredjeplatsen med Marielle 
Svensson. 
 
Herrjuniorer: Derice Shumilov Susoho, Fröslunda, lyckades behålla sin ledning från varv sju genom att gå 25 på 
eb:n, men Sebastian Ekängen, Skoghall, sprang nästan ikapp Derice efter en 20-runda som innehåll 17 spik och 
en trea (mushålet). Tom Karlsson-Forsberg, Olofström, som ledde tävlingen efter gårdagens spel är nu åter på 
medaljplats efter 24 på åttonde varvet. Filip Johansson, Sjöviken, är nu fyra, ett slag efter Karlsson-Forsberg. 
 

 
Bernice Thors, leder oldtimers dam klart. 
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Oldtimers damer: Bernice Thors, Gullbergsbro, drygade ut sin ledning efter ännu ett bra varv på filten. Den här 
gången blev det 38 slag. Samma resultat fick Växjös Irene Bergström som därmed gick upp på silverplats, 13 
slag efter Bernice, men två före Annelie Larsson, Gullbergsbro. Pia Karlsson, Olofström, som legat tvåa under 
flera varv fick 48 slag på filtvarvet och är nu fyra två slag från bronset. 
 
Oldtimers herrar: Sedan varv 2 har Jan-Åke Persson, Sjöviken, legat i topp och den enda som ser ut att ha en 
chans att hänga på honom är Morgan Munther, Sundsvall. Sista filtvarvet gick Persson 34 och Munther 35 
medan övriga med medaljchans slog bort sig. Istället dök Jan Söderqvist upp som ny trea med ett 34-varv. 
Persson leder med sex slag före Munther och hela 14 ner till Söderqvist. 
 
Skoghalls BGK (Filiph Svensson, Sebastian Ekängen och Sebastian Mårtensson) med två juniorer i laget vann 
lagtävlingen. Detta sedan laget gått tävlingens lägsta varv (66 slag) på sista ronden där alla tre i laget spelade 
eb. Samtidigt gick Sjöviken (Filip Johansson, Mats Olsson och Jan-Åke Persson) sitt näst sämsta varv i tävlingen 
och fick därmed lämna guldet som de haft i sju varv ifrån sig till värmlänningarna. Och som om inte det var nog; 
även silvret försvann sin kos på det snöpligaste av vis. Alla Sjövikens spelare var klara. Två av tre från Tyresö 
likaså. Kvar fanns bara Krister Magnusson som hade en tuff uppgift. Han var nämligen tvungen att gå 23 på 
eb:n för att tvinga fram särspel. Med fem banor kvar hade han fyra miss…han spikade 14, 15, 16….kom sedan 
fram till det fruktade fönstret och slutligen mittkullen…och drog dem båda! Nerver av stål gav 22 på 
Magnusson och silvret till Tyresö där Christer Söderlund och Patrik Eliasson också ingick. Bronset till Sjöviken 
lag 1. 

 
Efter varv 7: 
 
Herrar: Rasmus Schedin, Sundbyberg, är riktigt het i herrklassen. Efter 21-rundan på eb:n varv sex följde han 
upp med 31 på filten…och nu skiljer bara fem slag till ledande Filiph Svensson som fortsätter att leverera. Nu 
blev det 33. Samma resultat även för Daniel Källström och det ska mycket till om någon annan än dessa tre ska 
kunna konkurrera om medaljerna. Därtill är det lite för långt ner till fyran Patrik Eliasson, Tyresö, och femman 
Björn Berntsson, Växjö. 
 
Damer: Ojojoj…Rose-Marie Lönnqvist, Tantogården, leder damklassen efter sju spelade varv. En tjej som 
knappt rört klubban i år. Varv sju gav 23 slag. Samtidigt gick Eva Andersson 31 så det är fortfarande dubbelt 
Tanto i topp. Ny trea är Tuula Mörck, Myresjö, som gick 24. Det skiljer för övrigt bara elva slag mellan ledaren 
och den som är sist så detta kan sluta hur som helst. Notabelt är att de bästa damjuniorerna är långt bättre än 



damseniorerna hittills. 
 
Damjuniorer: Sara Karlsson, Olofström, är inne i en zon av drömgolf just nu och följde upp sitt 31-varv på filten 
med 22 på eb:n. Lina Liljegren, Sjöviken, fortsätter att leverera och gick nu 27, men är trots det sju slag efter 
Sara. Ny trea är Marielle Svensson, Staffanstorp, som gick 22 på eb:n. Frida Elmdahl, Växjö, tappade rejält efter 
en 32-runda. 
 
Herrjuniorer: Och så bytte vi ledare igen! Filip Johansson, Sjöviken, tappade ledningen efter 40 slag på filten. Ny 
ledare är Derice Shumilov Susoho som drog till med 31 slag. Derice leder med sex slag över Filip. Trea är 
Sebastian Ekängen, Skoghall, som bara är ett efter Filip. 
 
Oldtimers damer: Trots ett 30-varv på eb leder Bernice Thors, Gullbersbro, med sju slag tillgodo på tvåan Pia 
Karlsson, Olofström. Trea är nu Annelie Larsson, Gullbergsbro, som gick 26. Irene Bergström, Växjö, ligger fyra 
efter ett 31-varv. 
 
Oldtimers herrar: Jan-Åke Persson, Sjöviken, leder fortfarande efter en 24-runda på varv sju på eb. Men 
sundsvallskillarna Morgan Munther och Peter Söderlund tog ändå in två slag vardera efter dubbla 22-rundor. 
Ronnie Lundgren, Mjölby, fick nöja sig med 29 och tappade i resultatlistan. Persson leder nu med fem slag före 
Munther och ytterligare fyra till Söderlund. 
 
 
Lagtävlingen är helt öppen då fyra lag fortfarande har en rejäl chans att ro hem guldet. Sjöviken leder på 
papperet med 19 slag, men har två filt- och ett eb-varv som ska räknas i sista omgången. Tvåan Mjölby har två 
eb- och ett filt medan Tyresö och Skoghall som delar bronsplatsen efter sju varv båda har tre eb-varv kvar. Går 
Tyresö och Skoghall grönt får Mjölby och Sjöviken det tufft i toppen. En riktig rysare väntar på varv 8. Sen vet vi 
vilka som vann. 

Efter varv 6: 
 
Herrar: Rasmus Schedin, Sundbyberg, fick till det på sjätte varvet när han gick 21 på europabanorna, vilket 
förde honom till en andra plats i klassen ett slag före trean Daniel Källström, Olofström. Filiph Svensson 
fortsätter spela stabilt. Gick nu 23 och leder klassen med sju slag. Björn Berntsson, Växjö, femma efter goda 24 
slag på europabanorna. 
 
Damer: Om det var närmast overkliga resultat under det femte varvet var det helt overkliga resultat på varv 6. 
Resultlistan påminner lite om ”hela havet stormar”. Eva Andersson, Tantogården, leder dock fortfarande, trots 
45 slag på varvet. Sandra Bengtsson var ett hem efter tio banor…och gick in 50! Detta öppnade för Rose-Marie 
Lönnqvist, Tantogården, som med en 42:a såg till att det är dubbelt Tanto i topp. Sara Andersson, Haninge, och 
Sandra Bengtsson, Uppsala, delar tredjeplatsen. Detta kan sluta hur som helst! 
 
Damjuniorer: Lina Liljegren, Sjöviken, fortsätter att spela stabilt och gick 39 på filtvarvet, men vad hjälpte det 
när Sara Karlsson slog till med 31 efter tre treor och åtta spik! Frida Elmdahl fortsätter att tappa på filten och 
gick nu 43. Sara leder över Lina med två slag. Sedan är det 17 slag ner till bronset. Det ser ut som att 
segerstriden står mellan Sara Karlsson och Lina Liljegren i år. 
 
Herrjuniorer: I den här klassen är tydligen ingenting givet. Nytt varv och ny ledare igen. Filip Johansson, 
Sjöviken, gick 24:a på europabanorna. Ledaren efter fem varv, Derice Shumilov Susoho, Fröslunda gick 29. 
Skoghalls Sebastian Ekängen går dock starkast i fältet. Nu trea efter en 23-runda. 
 
Oldtimers damer: Bernice Thors klar etta fortfarande efter stabila 39 på filten, men sedan har det hänt saker då 
tidigare tvåan Annelie Larsson fick en tung runda på 46 slag och föll till en fjärde plats i sammandraget. Pia 
Karlsson gick 39 och gick upp på andra plats och hemmahoppet Irene Bergström gjorde ett kanonvarv med 34 
slag och är nu trea bara tre slag från silver. 
 
Oldtimers herrar: Jan-Åke Persson, Sjöviken, vacklade en aning på filtvarvet och fick nöja sig med 42. Trots det 
så utökade han sin ledning då tvåan Morgan Munther, Sundsvall, gick på 43. Ronnie Lundgren, Mjölby, tog 
däremot in tre slag och ligger nu ensam trea tio slag efter Persson. Rejält hårt i bronsstriden och Peter 
Söderlund, Sundsvall, och Martin Lundell, Gullbergsbro jagar i första hand Lundgren. 



 
Lagtävlingen har utvecklat sig till ett verkligt drama då inte mindre än fyra lag ligger inom nio slag med två varv 
kvar att spela. Sjöviken 1 leder fortfarande, men nu bara med två slag före Skoghall. Trea är Tyresö lag 1 tre 
slag efter Skoghall och fyra är fjolårsmästarna från Mjölby som är totalt nio slag efter Sjöviken 1. 

Efter varv 5: 
 
Herrar: Topptrion gick alla på 34 slag på filten och därmed är ställningen dem emellan oförändrad. Patrik 
Eliasson, Tyresö, slog till med 32 och är nu på fjärde plats, skuggad av Växjös Björn Berntsson som med 36 
avancerade två placeringar. 
 
Damer: Närmast overkliga resultat på europabanorna. Eva Andersson, Tantogården, och Sandra Bengtsson, 
Uppsala gick båda 28 på femte varvet. Och ryckte ifrån konkurrenterna på dessa resultat! Den enda som kunde 
matcha dem var Sara Andersson, Haninge, som gick bästa varvet med 25 slag och det förde upp henne igen i 
diskussionerna kring en bronsplats. 
 
Damjuniorer: Jämna resultat på eb:n för toppspelarna och det kan nog konstateras att det inte är på 
europabanorna den här klassen kommer att avgöras. 25 på Lina Liljegren, Sjöviken, som drygade ut sin ledning 
till Sara Karlsson, Olofström. Lina leder nu med sex slag. Frida Elmdahl gick 25 och tog in på Sara, men är 
fortfarande 13 efter Lina Liljegren. 
 
Herrjuniorer: Nya omkastningar i toppen när ledarduon Tom Karlsson-Forsberg, Olofström och Alexander 
Dahlstedt, Fröslunda, båda gick på 42 slag på filten. Filip Johansson, Sjöviken, gick förbi dem båda med sitt 37-
varv, men leder gör han inte. Derice Shumilov Susoho har nämligen satt sig i förarsätet efter en 34:a. Sebastian 
Ekängen, Skoghall, gick också 34 och börjar anmäla sitt intresse för medaljstrid. Han är nu femma, men bara två 
slag efter tredjeplatsen. 
 
Oldtimers damer: Helt oförändrat i toppstriden sedan de fyra första gått på nästan identiska resultat. Bernice 
Thors, Gullbergsbro, leder med åtta slag före klubbkamraten Annelie Larsson och Pia Karlsson, Olofström är 
trea. Växjös Irene Bergström ensam på fjärde plats nu. 
 
Oldtimers herrar: Jan-Åke Persson, Sjöviken, gick 22 på euoropabanorna samtidigt som några av 
toppkonkurrenterna (Mats Olsson, Martin Lundell) gick på 30. Den enda som hänger på Persson i toppen är 
Morgan Munther som med 23 slag nu är sex slag efter ledaren. Ronnie Lundgren avancerar efter en 23:a och 
delar tredjeplatsen med Mats Olsson, Sjöviken. 
 
Lagtävlingen haltar då inte alla lagen spelat samma underlag efter fem varv. Sjöviken 1 leder dock fortfarande. 

 
Efter varv 4 
 
Herrar: Tre man är loss i toppen och överst ståtar Filiph Svensson, Skoghall, med åtta slags ledning före Daniel 
Källström, Olofström, som är ett slag före Rasmus Schedin, Sundbyberg som i sin tur har åtta slag ner till 
fjärdeplatsen. Växjös Björn Berntsson har börjat röra på sig och är nu sjua, bara ett slag från fjärde plats. 
 
Damer: De två favoriterna på förhand är nu i topp. Eva Andersson, Tantogården, spelade stabilt och gick 41 på 
filten. Sandra Bengtsson, Uppsala, gick rött (39) medan Tuula Mörck, Myresjö, och Rose-Marie Lönnqvist, 
Tantogården, gick strax över 40. Sara Andersson, Haninge har tappat, men mellan de andra fyra skiljer bara fyra 
slag. Ska tävlingarnas minsta klass bli den jämnaste? 
 
 
Damjuniorer: Filtbanorna är extremt utslagsgivande i Växjö. Detta fick hemmahoppet Frida Elmdahl bittert 
erfara på fjärde rundan som slutade med 48 slag. När Lina Liljegren, Sjöviken, samtidigt gick 41 och Olofströms 
Sara Karlsson 36 så hände det saker i toppen. Lina leder med fyra före Sara och hela 13 före Frida. Marielle 
Svensson är fyra ett slag efter Frida Elmdahl. 
 
Herrjuniorerna: Var de enda som spelade färdigt varv fyra igår. Tom Karlsson-Forsberg, Olofström, och 
Alexander Dahlstedt, Fröslunda, delar ledningen två slag före Filip Johansson, Sjöviken. 



 
Oldtimers damer: Bernice Thors, Gullbergsbro, låg näst sist efter första varvet, men har sedan radat upp tre 
varv i rad där hon varit bäst av alla. Hon leder nu med åtta slag före klubbkamraten Annelie Larsson och 
ytterligare ett till Pia Karlsson, Olofström. Växjös Irene Bergström, avancerar efter en 39-runda och delar nu 
fjärde platsen med Sjövikens damer Lena Nilsson och Linda Iversen. 
 
Oldtimers herrar: Jan-Åke Persson, Sjöviken, gick 37 på filten och håller sin ledning med fem slag. Hans 
klubbkamrat Mats Olsson och Sundsvalls Morgan Munther delar andraplatsen. Martin Lundell drog in en 32:a 
på filten och avancerade till fjärde plats. 
 
Herrar lag: Sjövikens IF lag 1 leder med 19 slag före fjolårsmästarna Mjölby MGK. Trea är Skoghalls BGK som är 
ett slag efter Mjölby. 

 


