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I det här numret kommer några artiklar från KM, Europacupen, Svenska Cupen och så
har Anders Olsson fattat pennan och skrivit om Nationscupen och VM. Men först får
kassören sammanfatta ekonomin från den gångna säsongen
Ekonomi 2007
Det redovisade resultatet på –12 772,22 kronor är 198 870,59 kronor bättre än år 2006.
Rörelseintäkterna har minskat med 123 185,78 kr jämfört med år 2006. Detta beror
främst på att vi 2006 arrangerade SM vilket genererade en ökad försäljning i kiosken, ökade
tävlingsintäkter samt kommunalt bidrag som vi inte erhållit i år. Vi har också en minskad
intäkt på golfartiklar beroende på att vår leverantör inte fått fram bollen Uppsala 2007.
Något mindre intäkter från uthyrning av banområde har det också blivit. De finansiella
intäkterna har minskat kraftigt beroende på det negativa resultatet på våra fonder. Positivt är
att allmänhetsspelet har ökat med 959 serier vilket givit 50 050 kr mer och att
medlemsintäkterna har ökat med 12 400 kr.
Rörelsekostnaderna har totalt minskats med 322 056 kr. Anledning till detta är minskade
personalkostnader beroende på att vi i år inte arrangerat SM. SM-arrangemanget i sig
medförde även en del extra materielinköp, högre tävlingsavgifter och mer kostnader för
tävlingspriser. Tävlingskostnaderna totalt är också betydligt lägre i år. Europacupen
arrangerades i år i Eskilstuna vilket inneburit avsevärt lägre kostnader vad gäller resor och
hotell jämfört med Lissabon förra året. Kostnader för övriga tävlingar varierar också en del
år för år beroende på spelplatser. Vi har även haft lägre kostnader för klubbdräkter,
uppvaktningar och elektricitet.
Vi har sedan år 2001 ett beslut om en underhållsplan vad gäller banorna på de tre
områdena. Denna plan innebär att pengar skall avsättas varje år så att ny filt och nya banor
kan anläggas utan att några nya lån behöver tas. Enligt denna plan skall för år 2007 avsättas
115 000 kr. Dessa pengar har pga årets resultat inte kunnat avsättas på fondkontot. Under
åren 2002-2005 avsattes mer än de stipulerade 115 000 kronorna per år varför planen t o m
år 2006 fortfarande följdes. De två senaste årens resultat har inneburit att vi nu ligger efter
planen. På fondkontot skulle om planen följts nu funnits 690 000 kr men det finns för
närvarande bara 559 560,93 kr.
Våra likvida medel är vid årets slut 701 711 kronor. Detta är 38 289 kronor bättre än år
2006. Den negativa trenden med förlustår i resultatredovisningen har fortsatt i år. Förlusten
är dock av betydligt blygsammare art än de senaste åren. Förra året uppvisade vi ett negativt
resultat även vad gäller de likvida medlen. Detta har vi lyckats få stopp på i år.
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Tävlingar
Klubbmästerskapen
KM på Europabanan spelades i juli med tre damer och åtta herrar i startfältet.
Damklassen spelades bara över två varv pga av regn, men Karin Wiklund visade med sina 42
slag att det var hon som skulle ha guldet. I herrklassen lyckades Lars Brown vinna med 66
slag över tre serier, ett slag före Anders Wiklund.
Filt-KM spelades i augusti med tolv startande. Sven Lindbäck vann till slut
oldtimersklassen med 123 slag på de två varven. I seniorklassen vann Carl-Johan Ryner på 61
slag.
Nationscupen
NC är en ren lagtävling som fungerar som träning inför VM och spelas på samma banor.
Startfältet består av fyrmannalag från olika nationer och avgörs med först kval och sedan
cupspel. Sverige deltog med två lag. Uppsalas representant i lag 1 var Anders Olsson, (övriga
Marcus Larsson, Sandra Nordin och Linus Sundström). I lag 2 fanns Karin Wiklund, (övriga
Peter Eisenschmidt, Jonas Gustafsson och Pierre Zetterlund).
Gruppspelet gick fint och båda lagen vann varsin grupp. So far so good. Olssons lag mötte
i semi Schweiz förstalag som kom tvåa i andra gruppen. Wiklunds lag mötte första gruppens
tvåa, hemmalandet Italiens förstalag. Stämningen var bra och det kändes som om något av
våra lag bör ta hem vinsten. Tyvärr var inte marginalerna på svenskarnas sida i
semimatcherna och det blev torsk med tre resp två slag. Nu väntade match om tredje plats
mellan de båda svenska lagen. Finalen blev en uppgörelse mellan Schweiz och Italien.
Pga dåligt väder och förseningar beslutades att de båda matcherna skulle spelas enligt
VM-konceptet med 9+9 utvalda banor. Svenskmatchen blev en ganska avslagen historia med
vänskaplig stämning som på en träningsrunda. Fullt förståeligt. Lag Wiklund vann med ett slag.
Finalen tog Schweiz hand om med sex slag tillgodo.
Under träningsdagarna var det sol och kring 30 grader. Tävlingsdagarna bjöd på kyligare
väder och en del regn. Det blev väldigt svårspelat med de olika förhållandena men nyttig
träning inför VM.
VM
I augusti fick Anders och Karin sällskap av Lars Brown och Charlotte Ryner. Herrlaget
med målsättning att ta hem guldmedaljer bestod av, i startordning, Peter Eisenschmidt,
Anders Olsson, Jonas Gustafsson, Lars Brown, Linus Sundström, Pierre Zetterlund och
reserv Marcus Larsson. Damlaget med samma höga målsättning om guld hade laguppställning,
Charlotte Ryner, Karin Wiklund, Sandra Nordin och reserv Karoline Karlsson.
Som vi upptäckt redan i maj så var banorna riktigt luriga. På några banor gick det inte att
själv styra var bollen hamnade, som tex utrullsbanorna på betongen. Många banor var också
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riktig svåra på grund av att dragningen i green var antingen kraftig eller helt obefintlig.
Ovanligt svåra banor på eb:n var liggande konor, pinnbanan och passagen. Rakt på pinnbanan
var knappt att tänka på. Dessängen blev istället sarg-sarg-pinne-pinne-sarg-nacke-kopp…!
När tävlingen drog igång var vi hur som helst väl förberedda efter nio dagars intensiv träning.
Herrtävlingen brukar bli en drabbning mellan Sverige och Tyskland. Också denna gång
blev det en kamp men inte så jämnt som det varit tidigare mästerskap. Av dålig tradition
brukar svenska killarna vara trögstartade och hamna efter i början av turneringen för att
sedan jobba ikapp mot slutet. Tyskarna började bra och svenskarna trögt. Det blev aldrig
spännande och en komfortabel tysk seger med 15 slag. Vi tappade slag på varje runda de sex
första, för att sedan plocka 19 slag på de två sista. Vändningen kom för sent och tyskarna var
ohotade. Trea kom Schweiz, ytterligare sju efter.
Damerna däremot startade härligt bra och ledde efter tre rundor. Efter halva lagtävlingen
var Österrike i täten med tre före svenskorna och tyskorna var ytterligare tio efter.
Guldvittring! Tyvärr räckte inte spelet hela vägen och avgörande var vår dåliga sjätte runda
på betong och sedan tyskornas ryck på näst sista eb-rundan. Det blev spännande och nervöst
hela vägen in i mål. Tyskorna tog hem segern precis före Österrike, som snuvade våra damer
med ett fjuttigt slag!
Lagtävling till enda och dags att kämpa för individuella medaljer. Nyhet för 2007 var att
tävlingen nu skulle avgöras i matchspel. Dvs nio banor eb och nio banor betong med
banvinster. Högst upp i listan efter lagtävlingen möter den längst ner, osv.
Top 32 bland herrarna fick spela vidare i cupen. Alla svenskar vidare utom Peter som
hade en tung turnering. Anders på plats sju efter lagtävlingen hade lite flyt och ställdes mot
en holländare som på pappret skulle få respass direkt. Holländaren hade ingångsmiss på flera
banor och det blev en lugn svensk vinst med 5-3. Larzza på plats åtta fick en relativt okänd
italienare i första omgången. Normalt sätt en säker Larzza-vinst men stärkt av
hemmapubliken bjöd italienaren upp till rejäl fight och pressade Larzza. Matchen var jämn
hela vägen och Larzza tappade näst sista banan (dubbelkullen) men fick direkt efter chansen
att spika salton för att dela och få till sudden. Spik och 4-4, starkt! Efter varsin tvåa på
fönstret blev det sedan svensk vinst i sudden där en laddad Larzza spikade den svåra
pinnbanan.
Pierre och Linus åkte ut direkt i första omgången. Jonas slog med lite flyt en österrikare
och ställdes nu mot Larzza i åttondelen. Tuff och oviss match på förhand. Jonas spelade
grymt bra på betongen och ”satte allt” och Larzza halkade efter direkt med 4-0, utan att
spela dåligt. En liten uppryckning på eb:n kunde tyvärr inte jämna till siffrorna utan det blev
torsk med 6-3. Anders ställdes mot klasspelaren Mike Mann från Schweiz. Mike spelar till
vardags i tyska mästarlaget Hardenberg. Inga problem med tändvätska inför matchen alltså!
Mike hade vunnit sin första match med 8-2 och visade form. Denna form var som bortblåst
och matchen blev riktigt konstig. Anders spelade stabilt och Mike blev avklädd med 6-0.
Jonas åkte med 5-2 mot tysken Balzer i kvarten. Anders kvart blev mot österrikaren
Lindmayr som precis innan slagit ut äldre Bruder Erlbruch. Anders startade bäst och hade 20 och även 3-1. Lindmayr satte några svåra banor och kom närmare. Miss av Anders på bana
ett på betongen betydde 4-4 i matchen. Bara delade banor fram till sista, tolvan på betongen,
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där österrikaren spelade först och spikade. Sudden eller försvinna för Anders… Det blev en
koppstyrning bort och Anders var försvunnen.
Vann gjorde Marco Templin över Marco Balzer i den heltyska finalen. Åskådarna till
finalen fick se en riktigt avslagen match där ingen av spelarna ”tjossade”. Inget vidare sätt att
fördela ädla medaljer, men den risken finns när två lågmälda lagkamrater möts.
Bland damerna var Sandra etta och mötte spelare nr 16. Lite oväntat tog turneringen slut
direkt för Sandra mot en holländska. Karoline mötte tuffa Bianca Oberweg från Tyskland i
första och åkte ut. Charlotte missade precis cupspelet och slutade på en snöplig 17:e plats.
Karin, sjua efter lagtävlingen, tog an italienskan Marchiani i första. Detta blev en riktig
publikmatch. Italienskan vann extra sympatier hos hemmafansen eftersom hon spelade med
en stukad fot och blev buren av coacher mellan banorna. Publiken var entusiastisk och
jobbade på alla möjliga och omöjliga bollar från italienskan. Karin som är rutinerad lät sig inte
störas av den ovana situationen, avgjorde på klacken och stängde butiken med 6-4.
Kvarten blev ett tungviktsmöte. De senaste årens världsstjärnor mot varandra, Karin mot
Bianca. Det blev en välspelad match med stort intresse från publiken. Bianca rivstartade och
hade 2-0 efter de tre första eb-banorna. Karin bet ihop och jobbade hårt för att komma in i
matchen. Det lönade sig och kvitteringen till 2-2 kom efter spikar på tretton och fjorton på
betongen. Bianca tog femton och Karin tog liggande konor. Ställningen var 3-3 efter 18 hål.
Sudden blev olidligt spännande. Karin satte kanonen och Bianca svarade. Bianca satte sedan
passagen. Karin slog det slag hon ville men bollen gick inte i från nacke utan smet förbi. Karin
ute.
Finalen vann Elisabeth Gruber från Österriken över Bianca.

Europacupen
I slutet av oktober var det dags för höjdpunkten på året, Europacupen i MunktellArenan.
Givetvis var båda våra lag storfavoriter och efter flera dagars träning ställde vi upp enligt
följande:
1 Anders Wiklund
1 Karin Wiklund
2 Jessica Rengbrandt
2 Fredrik Persson
3 Charlotte Ryner
3 Mikael Ohldén
R Sandra Bengtson
4 Lars Brown
5 Anders Olsson
Coach Peter Samuelsson
6 Carl-Johan Ryner
R Thomas Pölder
Damerna drar in en 86:a, som visar sig bli tävlingens lägsta varv, genom 29,28,29 och
rycker med 18 slag direkt. Andra varvet blev sämre, men fortfarande tar damerna slag på
motståndarna. På tredje varvet händer något som inte många kunde har förutsett, Karin
stöter på problem. Efter en ordentlig överläggning beslutade vi oss för att göra ett byte.
Lagvarvet slutade på 105 vilket ledde till att ledningen minskade något, till 32 slag.
Herrarna startade upp med 177-176 (29,4), trots en 37a och en 38a, men de sju varven
under 30 sänkte en del. Ledningen var redan uppe i 58 slag före Hardenberg, men på tredje
rundan gjorde Fredde sitt bästa för att tyskarna skulle få hänga med. En 41:a med 4 på
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lådabanan, 5 på rännan, 6 på klacken och 4 på stora droppen. Det räckte inte riktigt för
Hardenberg som gick 193, två högre än vårt lagvarv. 60 slags ledning efter första dagen alltså.
Jessica och Charlotte fortsatte sitt stabila spel under andra dagens spel och inga större
problem för Sandra heller gjorde att ledningen drygades ut med ytterligare fyra slag. Fredde
sänkte 10 slag och då inte heller några röda varv registrerades, var ledningen efter 5 av 7
serier över 100 slag för herrarna.
Sista dagen var bara till att spela av för båda lagen. Sandra gav oss alla lite skrämselhicka
första finalvarvet med att ha det oerhört tungt, varvet slutade på 49. Men när Jezz och Challe
fortsatte spela som demoner och kombinerade för bara 58 slag, kunde vi sluta oroa oss. Sista
varvet höll Jessica på att göra något riktigt stort, med bara fyra miss efter 14 banor, men
miss på springan och en smått onödig 4 på spången blev det en Michael Johnson-avstannande
27:a. Charlotte skulle inte vara sämre med avstannandet utan slog 6 på bana 16 örkeln och
kostade på sig att missa inslaget innan segern var ett faktum. Marginalen ner till
silvermedaljöserna från Mainz blev 48 slag.
Herrarna satsade på att komma ner under 30 i snitt, men utan ordentlig motivation är
det svårt att prestera sådana resultat som hade krävts. Anders O och C-J spelade som i
mindre trans (25-25 resp 27-23) under finalen men lagvarven 182-178 innebar att
resultatmålet missades med 9 slag. Segermarginalen till tvåorna Hardenberg skrevs till smått
fantastiska 136 slag.
Svenska Cupen
Årets första tävling är sedan 2006 Svenska Cupen under Trettonhelgen. I år spelades
tävlingen i Nyköping och vi hade bara två lag med i tävlingen som totalt innehöll 14 lag.
Kvalspelet på lördagen var uppdelat i två grupper där de fyra bästa lagen i varje grupp gick
vidare. I våra två lag ingick följande spelare:
Uppsala 1
Uppsala 2
Lars Brown
Thomas Damberg
Jakob Noreland
Marcus Larsson
Anders Olsson
Marcus Lindqvist
Fredrik Persson
Mikael Ohldén
Carl-Johan Ryner
Karin Wiklund
Gruppspelet var inte någon större framgång för något av lagen, men till slut blev det
tredjeplatser för båda lagen. I kvartsfinalerna hade lag 1 hade inga som helst problem att slå
ut Tanto 2, vinst med hela 23 slag. Lag 2 mötte Södertälje och vann till slut med åtta slag
efter ett fint ryck i mitten av matchen. Lag 2 fick Tanto 1 i semifinalen och matchen var jämn
väldigt länge, men till slut kunde Tanto 1 avgå som segrare med två slag i en inte alltför
välspelad match. Lag 1 fick något överraskande möta Kungälv i semin efter att dessa slagit ut
Jönköping i kvartsfinalen. En tidig ledning förvaltades väl och segermarginalen skrevs till nio
slag. I bronsmatchen fick lag 2 en dålig start och Kungälv kunde till slut vinna med fem slag.
Finalen var jämn, men med lite övervikt åt Uppsala. Under andra halvan kunde Uppsala rycka
trots en del ovanliga miss. Ett mäktigt lagvarv på 82 blev det trots allt och seger med hela sex
slag. Guld i år igen alltså. Inte sen 2001 har någon annan klubb vunnit Svenska Cupen.

Carl-Johan Ryner
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