Tävlingsdag 1. 13 juli 2011
av: Anders Nilsson
Växjös stora hopp i årets Svenska mästerskap i bangolf som spelas på spetsamossen i Växjö, Frida Elmdahl,
öppnade stabilt under första dagens SM-tävlingar, men åt ledande Lina Liljegren, Sjöviken, fanns inte mycket
att göra och Frida ligger nu på silverplats efter tre av tolv varv.
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Den första dagen genomfördes i mycket snabb takt och de låga resultaten lät heller inte vänta på sig. Nyblivne
världsettan Filiph Svensson, Skoghall, slog till med nytt banrekord på filtbanorna med 27 slag. Ett resultat som
bidrog till att Filiph leder herrklassen efter första dagen fem slag före Rasmus Schedin, Sundbyberg som i sin tur
är ett slag före Daniel Källström, Olofström. Växjös representanter i herrklassen återfinns längre ned i
resultatlistan. Björn Berntsson ligger elva och såväl Kim Helmersson som Magnus Gustavsson ligger bra till för
att klara kvalgränsen efter åtta varv. Michael Ahlqvist hade det tyngre under premiärdagen, men som den
kämpe han är så kommer han säkert tillbaka imorgon.
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Eva Andersson, Tantogården, har infriat favorittipsen och leder damklassen efter första dagen, men bara med
två slag före tidigare växjöspelaren Tuula Mörck, som numera representerar Myresjö. Trea är Eva Anderssons
klubbkamrat Rose-Marie Lönnqvist.
I damjuniorklassen leder alltså Lina Liljegren, Sjöviken, före Frida Elmdahl och trea är Sara Karlsson, Olofström

som är tre slag efter Frida.
Herrjuniorerna har fått en överlägsen ledare i Alexander Dahlstedt, Fröslunda som är sju slag före skrällen Tom
Karlsson-Forsberg, Olofström och ytterligare ett slag före Filip Johansson, Sjöviken. Lucas Andersson, Växjö
BGK, ligger elva i juniorklassen efter första dagens spel. Rasmus Nilsson återfinns längre ner i resultatlistorna.
Oldtimersklasserna bjöd på starkt spel framförallt på europabanorna där såväl Jan-Åke Persson, Sjöviken som
Bernice Thors, Gullbergsbro tangerade banrekordet på 19 slag. De båda leder också oldtimersklasserna där JanÅke har fem slags ledning före Morgan Munther, Sundsvall och ytterligare två till Mats Olsson, Sjöviken, som
ligger trea. Per-Olof Skoog, Växjö BGK, har öppnat starkt och är fyra i klassen bara tre slag från bronset.
Bernice Thors skuggas främst av sin klubbkamrat i Gullbergsbro, Annelie Larsson som är två slag efter Bernice
Thors. Trea är Pia Karlsson, Olofström, tre slag efter Annelie Larsson. Växjös Irene Bergström ligger sexa i
damernas oldtimersklass nio slag efter bronsplatsen.
Lagtävlingen leds överlägset av Sjövikens förstalag (Jan-Åke Persson, Mats Olsson och Filip Johansson). Tvåa är
Värend och trea är Sjövikens tredjelag.

