ESGA:s Europeisk/ Seniorm2stersk/p H70+ 2013
Det 32:( ESGA Seniorm2stersk(p för H70+ spel(des 2013 den 11-13 juni i
M(rbell(, Sp(nien. 11 l2nder deltog i scr(tchkl(ssen och 19 i hcp-kl(ssen.
T2vlingen gLr över tre d(g(r med 18 hLl per d(g. V(rje l(g bestLr (v 6 spel(re.
Först( d(gen spel(s en fyrboll-b2stboll, (ndr( d(gen spel(s greensome och
tredje d(gen spel(s individuellt. S(mtlig( i l(get spel(r och d(g 1 och 2 r2kn(s
de tvL b2st( l(gen och d(g 3 de 4 b2st( individuell( scorern(. I
scr(tchkl(ssen spel(s sl(gt2vling och i hcpkl(ssen po2ngbogey. T2vlingen 2r i
först( h(nd en l(gt2vling men individuell( priser del(s ocksL ut till segr(rn(
respektive d(g.
I scr(tchl(get representer(des SSG (v Bertil Eriksson, Ulf Bexelius, Gör(n
Lengqvist, Bengt Persson, Ingem(r K(rlsson, Torbjörn Löhr.
Nettol(get representer(des (v L(rs-Erik Ulin, Gert Andersson, J(cob
Bjerkefeldt, Per Ljungberg, H(ns Bodin, Ove Stenbeck.
Svensk' l'gen bodde p/ hotell B'rcelo i Estepon' c:' 7 min med bil fr/n
golfb'n'n.
Hotellet v(r mycket prisv2rt med v2lförsedd frukost, sp(-(vdelning och fint
poolomrLde som utnyttj(des i det solig( v2dret. Tr(nsportern( till b(n(n
skötte vi med hj2lp (v 3 hyrd( bil(r.
T2vlingen genomfördes pL Re(l Club de Golf Gu(d(lmin(s södr( b(n( för
bLd( kl(ssern( vilket inneb(r lLng( st(rtf2lt d2r de sist( spel(rn( ej v(r inne
förr2n runt 20.00 pL kv2llen. B(n(n v(r i mycket god kondition med utm2rkt(
f(irw(ys och greener, nLgot lLngs(mm( men 2ndL lurig(. P(r 72 och c( 5 800
m.
V2dret under veck(n v(r mycket v(rmt och soligt. Under mLnd(gen som v(r
inspelsd(g konst(ter(de mLng( (v de svensk( spel(rn( (tt orken tröt de sist(
hLlen i v2rmen och beslöt (tt under rester(nde d(g(r Lk( bil. Klubben h(de
god tillgLng till bil(r sL (ll( kunde erhLll( en sLd(n som ville.
MLnd(gkv2ll efter inspelet (vhölls invigningen pL golfklubben med inm(rsch
(v (ll( l(gen till n(tion(lhymn och uppst2llning kring poolen v(refter
föredömligt kort( t(l hölls. Mingel med tillhör(nde dryck och obegr2ns(t med
olik( sorters snitt(r och t(p(s (vslut(de kv2llen.
En utm2rkt r(nge med fri( boll(r f(nns till förfog(nde. Genomför(ndet (v
(rr(ngem(nget (vseende b(n(, bil(r, trolleys, invigning och (vslutning v(r br(
men kritik k(n fr(mför(s pL det rent t2vlingsteknisk( (vseende l(g,
result(tgivning och speltider. Fel l(gs(mm(ns2ttning v(r upps(tt(,
fel(ktigheter vid utr2kning (v result(t i b2stboll och individuellt fick pLpek(s
och för högt hcp h(de m(n givit det Sp(nsk( l(get.

Efter först( d(gens spel lLg det svensk( scr(tchl(get pL en 5:e pl(ts 6 sl(g
efter led(nde Sp(nien. I kl(ssen deltog 11 l(g. H2r gjorde p(ret K(rlsson/
Bexelius en fin prest(tion med en 2:( pl(ts i den individuell( t2vlingen. Andr(
d(gens greensome inneb(r ett (v(ncem(ng upp till 3:e pl(ts end(st 3 sl(g
efter Sp(nien och ett sl(g efter Schweiz. H2r bel(de p(ret Bertil Eriksson och
Bengt Persson en mycket hedr(nde 2:( pl(ts i den individuell( t2vlingen.
Tyv2rr svikt(de vLr( m(nn(r sist( d(gen och h(lk(de ner till en slutlig 4:e
pl(ts med 643 sl(g med It(lien pL 642, Sp(nien pL 641 och segr(ren Schweiz
pL 631 sl(g. Bertil Eriksson gjorde h2r en fin prest(tion med en tredje pl(ts i
den individuell( t2vlingen. Tot(lt för l(get v(r det de smL m(rgin(lern( som
(vgjorde. En felstuds pL ett hLl. Dett( v(r dock det b2st( result(tet sed(n
t2vlingen i Luxembourg 2007 dL m(n bel(de en 3:e pl(ts. Tidig(re h(r m(n en
1:( pl(c frLn Ascon( i Schweiz 2005 och en 3:e frLn Slov(kien 2006.
Hcp-l(get st(rt(de upp med en 2:( pl(ts efter först( d(gen bl(nd 19
delt(g(nde l(g. Fem po2ng efter led(nde Sp(nien. H2r bel(de p(ret UlinAndersson en god 3:e pl(ts i den individuell( t2vlingen. Andr( d(gen h(lk(de
m(n lite till fj2rde pl(ts dock end(st 2 po2ng frLn (ndr(pl(tsen. B2st( result(t
h2r h(de Ljungberg-Stenbeck med en 5:e pl(ts individuellt. Liksom för
scr(tchl(get blev tredje d(gen en prövning för mLng( i l(get som h(lk(de till
8:e pl(ts pL 238 po2ng dock end(st 8 po2ng frLn tredjepl(tsen. Individuellt
gjorde h2r L(rs-Erik Ulin en fin prest(tion dL h(n tog en fin 2:( pl(ts pL s(mm(
po2ng som 1:(n men med s2mre hcp. Sp(nien segr(de som v(nligt i kl(ssen
pL 253 po2ng. Pl(ceringen v(r den b2st( nLgonsin bortsett frLn 2:( pl(tsen
för 2 Lr sed(n i Tyskl(nd.
Den (vslut(nde b(nketten med 5-r2tters midd(g med prisutdelning hölls pL
hotell Gu(d(lmin( vid str(nden (v Medelh(vet. God och mycket m(t med
tillhör(nde dryck. Kortet 2r t(get n2r v2rmen gjort sL (tt (ll( k(v(jer Lkt (v.

NLgr( (v delt(g(rn( p(ss(de pL (tt efter t2vlingen st(nn( en extr( d(g som
(nv2ndes till en tur uppe i bergen till turistst(den Rond(. En v(cker och
intress(nt d(g med mLng( muséer och v(ckr( byggn(der.
Texten 2r s(mm(nst2lld (v
Per Ljungberg

