Svenska mästerskapen i bangolf är färdigspelat.
Efter 12 varv (slutspelat):
Herrar: Filiph Svensson, Skoghall, var helt överlägsen i herrklassen och vacklade egentligen bara till
under ett enda varv. I övrigt var det spel på toppnivå hela vägen från den nyblivne världsettan.
Daniel Källström vann silvermedaljen, men var 22 slag efter Filiph till slut. Trea blev våldsamt
spurtande hemmaspelaren Björn Berntsson som gick 33 på sista varvet och tog åtta slag på Rasmus
Schedin, Sundbyberg, som legat på medaljplats hela tävlingen.

Daniel Källström (silver), Filiph Svensson (guld), Björn Berntsson (brons). FOTO: Per Olsson

Damer: Tuula Mörck, Myresjö, vann överraskande årets SM i damklassen. Det som avgjorde var
Tuulas stabila spel finaldagen då hon tog slag på slag på konkurrenterna. Till slut vann hon med hela
16 slag. Tantogårdens Rose-Marie Lönnqvist vann sedan silver efter särspel med Sandra Bengtsson,
Uppsala, som fick nöja sig med brons.
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Damjunior: Sara Karlsson, Olofström, vann en mycket överlägsen seger i en klass som på förhand
ansågs vara en av de mer svårtippade. Hon vinner med hela 37 slag före tvåan Lina Liljegren,
Sjöviken, som höll en starkt spurtande Frida Elmdahl, Växjö, bakom sig med tre slags marginal. Sara
Karlssons resultat är inte bara överlägset i damjuniorklassen. Hon är också klart bättre än vinnaren i
oldtimers dam, damklassen, herrjuniorklassen och hon hade också blivit tvåa i herrarnas
oldtimersklass. Svenska mästerskapens suveräna drottning 2011 heter Sara Karlsson, Olofström!
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Herrjunior: Detta har varit en rock ´n´roll-klass av härligt slag hela vägen. Ledningen har växlat fram
och tillbaka, men när det till slut var över så stod en aning överraskande Sebastian Ekängen, Skoghall,
överst på pallen. Han avslutade med 33 och slog tvåan Derice Shumilov Susoho, Fröslunda BGK, med
ett enda slag. Och det var knallhårt. Med sex banor kvar på finalvarvet var grabbarna helt lika. Då
vacklade Ekängen med en tre och en fyra och Derice fick ett övertag på tre slag med två snabba
tvåor.Sedan avslutade Derice 3-2-2-2. Och Sebastian tog ett på varje bana: 2-1-1-1. Onekligen ett
raffinerat slut på en klass där det förmodligen blivit en ny segrare för varje extra varv som skulle
spelats. Trea blev Filip Johansson, Sjövikens IF.

Derice Shumilov Susoho (silver), Sebastian Ekängen (Guld), Filip Johansson (brons). FOTO: Per Olsson

Oldtimers dam: Dubbelt Gullbergsbro BGK i topp i denna klass. Bernice Thors var helt överlägsen och

vann med 21 slag. Andraplatsen till klubbkamraten Annelie Larsson som visade att hon var bäst när
det verkligen gällde. Efter att ha haft stora problem på filten under tävlingarna avslutade hon med
utmärkta 35 slag och tog därmed ett säkert silver. Bronset till Pia Karlsson, Olofströms BGK.

Annelie Larsson (silver), Bernice Thors (guld), Pia Karlsson (brons). FOTO: Per Olsson
Oldtimers herr: För tre år sedan vann Jan-Åke Persson sin första individuella SM-medalj i Jönköping.
Nu har han två efter att ha varit i ledning i tävlingen redan från varv 2. På de sista två finalvarven var
Jan-Åke helt omutlig och ledningen som bara var tre slag efter tio varv utökades rejält.
Segermarginalen till tvåan, Morgan Munther, Sundsvalls BGK, blev till slut elva slag. Bronset till Jan
Söderqvist, Södertälje BGK, som gjorde en strålande andra halva av årets SM-tävling.

Morgan Munther (silver), Jan-Åke Persson (guld), Jan Söderqvist (brons). FOTO: Per Olsson

Efter 11 varv:
Herrar: Filiph Svensson, Skoghall, är helt överlägsen i herrklassen. Elfte varvet gav 21 slag och Filiph
leder nu med hela 18 slag före Daniel Källström, Olofström. Rasmus Schedin, Sundbyberg, tog in på
Källström och är bara ett efter silverplatsen. Fyra är Björn Berntsson, Växjö, fem slag efter Schedin.
Damer: Tuula Mörck, Myresjö, ångar på och leder inför sista varvet med sju hela slag. Ska detta hålla
hela vägen? Sandra Bengtsson, Uppsala, ligger tvåa, men har bara tre slag ner till tredjeplatsen som
delas av Tanto-tjejerna Rose-Marie Lönnqvist och Eva Andersson.
Damjunior: Det är i damjuniorklassen vi hittar tävlingarnas bästa spelare om man ser till
förutsättningarna. Detta skulle bli en jämn historia på förhand, men Sara Karlsson, Olofström, kör
helt enkelt över sina juniorlandslagskamrater. Under gårdagen gick hon 58+58. Idag öppnade hon
med 57 och följde sedan upp med 21 på eb:n. Det hjälper inte att Lina Liljegren, Sjöviken, fortsätter
att spela stabilt. Hon är ändå 32 slag efter Sara med ett varv kvar. Trea är Frida Elmdahl, Växjö, som
är tio slag efter Lina.
Herrjunior: Derice Shumilov Susoho, Fröslunda, är åter i ensam ledning med fyra slag till Sebastian
Ekängen, Skoghall, men treorna Tom Karlsson-Forsberg, Olofström och Filip Johansson, Skoghall, är i
hälarna på Ekängen, bara två slag efter. Det här blir hårt på filten.
Oldtimers dam: Guldmedaljen ser ut att vara redo för gravering med namnet Bernice Thors,
Gullbergsbro. Bernice spelar fortsatt stabilt. Nu leder hon med hela 25 slag före sin klubbkamrat
Annelie Larsson som sedan har sju slag till Pia Karlsson, Olofström. Växjös Irene Bergström är på
fjärde plats fyra slag efter Pia Karlsson.
Oldtimers herr: Troligtvis avgjorde Jan-Åke Persson, Sjöviken, tävlingen på det elfte varvet. Hans
stabila eb-spel har imponerat och nu blev det 23 slag. Samtidigt sprack det för huvudkonkurrenten
Morgan Munther, Sundsvall, som fick nöja sig med 28. Jan-Åke Persson leder nu med åtta slag med
bara ett filtvarv kvar. Jan Söderqvist, Södertälje, kvar som trea, men bara fyra slag efter Munther.

Efter 10 varv:
Herrar: Filiph Svensson, Skoghall, som varit i ledningen sedan andra varvet såg ut att ha punkterat
tävlingen helt när han öppnade med 31 slag på filten, men när han sedan följde upp det med 28 på
europabanorna så lämnade han kanske ändå en liten öppning fortfarande för konkurrenterna, men
denna är ack så liten. Med två varv kvar leder nämligen Filiph med 12 slag före Daniel Källström,
Olofström, och ytterligare 5 till Rasmus Schedin, Sundbyberg. På fjärde plats närmar sig Växjös Björn
Berntsson snabbt. Efter en dubbelrunda på 55 slag tog han in tio på Schedin. Nu skiljer bara fem med
två varv kvar.
Damer: Tuula Mörck, Myresjö, har ryckt ifrån i toppen och leder med fyra slag före Sandra Bengtsson,
Uppsala. Tuula gick 68 på dubbelronden medan Sandra fick 72. Rose-Marie Lönnqvist, Tantogården,
är tre slag efter Sandra Bengtsson och bakifrån närmar sig Eva Andersson igen sedan hon gjort den
bästa dubbelronden av alla damer med 64. Eva har bara ett slag till bronset och åtta till guldet. Allt
kan alltså fortfarande hända i damklassen.
Damjunior: Det är i damjuniorklassen vi hittar tävlingarnas bästa spelare om man ser till
förutsättningarna. Detta skulle bli en jämn historia på förhand, men Sara Karlsson, Olofström, kör
helt enkelt över sina juniorlandslagskamrater. Under gårdagen gick hon 58+58. Idag öppnade hon
med 57. Det hjälper inte att Lina Liljegren, Sjöviken, fortsätter att spela stabilt. Hon är ändå 28 slag

efter Sara med två varv kvar. Bakom Lina närmar sig nu också Frida Elmdahl, Växjö, som gick 64 på
dubbelrundan och tog in sju slag på Lina. Men gapet till silverplatsen är nog ändå för stort då det
skiljer tio slag till Linas fördel.
Herrjunior: Derice Shumilov Susoho, Fröslunda, är fortfarande i ledning, men nu i delad sådan sedan
Sebastian Ekängen, Skoghall, kommit ikapp efter en dubbelrond på 61 slag. Derice hade 63. Trea är
Tom Karlsson-Forsberg, Olofström, som nu är sju slag efter ledarduon.
Oldtimers dam: Guldmedaljen ser ut att vara redo för gravering med namnet Bernice Thors,
Gullbergsbro. Bernice spelar fortsatt stabilt och gick 64 på dubbelrundan. Nu leder hon med hela 26
slag före sin klubbkamrat Annelie Larsson som sedan har tre slag till Pia Karlsson, Olofström. Växjös
Irene Bergström föll från andra till fjärde plats efter en tung 52-runda på filten, men är bara ett slag
efter Pia Karlsson och även Lena Nilsson, Sjöviken, har chans på medalj då hon bara har sex slag till
tredjeplatsen.
Oldtimers herr: Morgan Munther, Sundsvall, har skuggat Sjövikens Jan-Åke Persson i hela tävlingen
och efter varv 10 är han närmre än tidigare. Persson gjorde en stabil 61:a på dubbelrundan, men
Munther tog in tre efter 58 slag. Nu skiljer bara tre slag mellan klassens giganter. Jan Söderqvist som
gick upp på bronsplats igår har heller inte gett upp. Med en utmärkt 56:a på dubbelvarvet har han nu
nio slag ner till fjärdeplatsen och han är dessutom bara sex slag efter Munther. Detta är inte avgjort
ännu.

