St#rk EM-ins#ts #v H55-l#gen
Vi k%n nu summer% en f%nt%stisk veck% vid det Europeisk% l%gm6stersk%pet för
H55 i Norge, d6r vi för först% g<ngen p< fyr% <r st6llde upp med tv< l%g, b<de
ett bruttol%g och ett nettol%g. EM %vgjordes 1-4 %ugusti p< tv< b%nor vid
Oslofjorden. Bruttol%get spel%de det m%n k%ll%r Senior Ch%mpionship som gick
p< L%rvik GK och nettol%get spel%de Senior Cup p< Vestfold GK.
Under 2013-2015 h%r vi b%r% h%ft ett l%g, bruttol%get, med i m6stersk%pet och
det pl%cer%de sig p< 17:e pl%ts i fjol och p< 20:e pl%ts i förfjol. Sen%st vi h%de
ett nettol%g med p< EM v%r 2012, och d< kom vi p< 20:e pl%ts (och p< 17:e
pl%ts 2011).
I <r h%de vi som m<ls6ttning %tt komm% högre upp i result%tlist%n med b<d%
l%gen. Förhoppningen v%r en topp-tio-pl%ts med bruttol%get och ett rej6lt
result%tlyft 6ven för nettol%get. Eftersom vi h%de tv< norrm6n med i v<r% l%g,
h%de vi ocks< en s6rskilt förhoppning om %tt kunn% sl< n<got %v de norsk%
l%gen; g6rn% med bruttol%get i Ch%mpionship-t6vlingen (d6r vi v%r l<ngt efter
dem i fjol). N6r det g6ller de sen%ste <rens individuell% pl%cering%r kom v<r
b6ste bruttospel%re p< 39:e pl%ts vis sen%ste EM (2015) och v<r b6ste
nettospel%re p< drygt 30:e pl%ts sen%st (vid 2012 <rs EM).
Result%tet blev en succé. Det blev till och med över – eller i niv< med –
förv6nt%n p< %ll% fem punkter:
• Vi kom p< del%d niondepl%ts med bruttol%get; ett result%tlyft med hel% 8
pl%cering%r!
• Vi kom p< 13:e pl%ts med nettol%get; ett result%tlyft med sju pl%cering%r.
• V<r b6ste i nettol%get, M%gnus Joh%nsson, kom p< en del%d femtepl%ts
individuellt. En br%gd, och en result%tförb6ttring p< 25 pl%tser!
• V<r b6ste i bruttol%get, L%rs Ohlsson, kom p< en del%d niondepl%ts
individuellt. Även det en br%gd, och en result%tförb6ttring p< 30 pl%tser!
• Och v<rt bruttol%g slog det norsk% bruttol%get, och det med minst% möjlig%
m%rgin%l (ett sl%g). Men det r6cker ju s<, eller hur!?
S%mtidigt <kte vi hem med förvissningen om %tt vi nog k%n pl%cer% oss 6nnu
lite b6ttre med v<r% l%g n6st% <r. D< spel%r vi H55-EM i Polen. J%g hopp%s %tt
m<ng% kommer %tt %spirer% p< %tt vilj% v%r% med d<.ʼ
Stolt% h6lsning%r till er %ll% fr<n oss tolv EM-spel%re, genom
Bo Rydén
Bruttol#g
Mik%el Widell, H%lmst%d GK, 2,3
L%rs Ohlsson Wittsjö GK, 3,1
Bengt Guldborn Kungsb%ck% GK, 3,8
Sten-Åke L%rsson, Kungl. Drottningholm GK, 4,5

Tom B%rl%nd, Vestfold GK, 4,9
Nils-Arne Andersson, Perstorp GK, 5,4
Nettol#g
Thom Mickelsen, B%rseb6ck GCC, 5,3
Giov%nni Penco, Bokskogen GK, 5,8
Jeff Sörensen, Stor% Lundby GK, 6,6
Bo Rydén Forsg<rden GK, 8,5
M%gnus Joh%nsson, Bosjökloster GK, 8,7
L%rs-Gör%n Jensen Forsg<rden GK, 9,0

