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Skamby gård 610 30 
Vikbolandet 
Tfn 0125-40072 
e-adr. info@vik-gk.se 
hemsida http://www.vik-
gk.se/ 
 
Styrelsen 2009: 
Ordförande Ulf Persson 
Kassör Sylvia Johansson 
Sekreterare Åsa Kihlberg-
Klick 
Ledamot Daniel Ö Olsson 
Suppleanter Anna Karlsson, 
Sören Johansson 
 
Kommittéerna 2009: 
Tävlingskom. Björn 
Dahlström 
Damkom. Gunnel Lenngren 
Veterankom. Sören 
Johansson 
Juniorkom. Kjell Johnson-
Branzell 
Klubbkom. Styrelsen 
 
Webmaster Björn Dahlström 
Tidningsred. Ola Lönnqvist 
 
Pro Daniel Ö Olsson 
Kanslist Lotta Klinteskog-
Ericson 
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När jag sitter och skriver 
detta, vräker snön ner utanför 
mitt fönster och tanken 
infinner sig – ska detta 
innebära att starten på en 
efterlängtad golfsäsong ska 
fördröjas? Vi ska väl hoppas 
att så inte blir fallet - grundat 
på positiva tankar. 
 
Jag hälsar dig välkommen 
till ännu en säsong med 
härlig samvaro på vår bana. 
Vi har väl alla stora för-
väntningar på den kom-
mande säsongen – det är nu 
det ska hända – hole in one – 
handicapsänkning - och allt 
annat trevligt som kan 
inträffa.  
 
Golfsporten står, som du 
säkert är medveten om, inför 
en brytningstid, vilket ytterst 
visar sig i att många klubbar 
står inför stora ekonomiska 
utmaningar. 
Vårt golfdistrikt envisas med 
att behandla oss mindre bra 
genom att hävda införandet 
av en ”straffavgift”, men 
styrelsen har på intet sätt 
givit upp kampen för att 
komma tillrätta med denna 
fråga. 
 
 
 

Under året kommer klubben 
att göra en stor satsning på 
juniorerna och det är vår pro 
Daniel Olsson, som kommer 
att ägna stor kraft och möda 
för att klara hem detta. 
 
Vi kommer i år att mötas av 
en delvis ny bana. Det känns 
bra att en utveckling av 
denna har kunnat äga rum 
och det innebär att vi ställs 
inför nya utmaningar. 
 
De olika kommittèerna har 
arbetat fram och presenterat 
ett omväxlande och stimu-
lerande utbud för sina verk-
samheter, och det är min 
övertygelse att vi alla 
kommer att ha stor glädje av 
detta. 
Klubben firar i år 10-års-
jubileum och detta kommer 
naturligtvis att uppmärk-
sammas på olika sätt. 
 
Det är min förhoppning att vi 
under året ska kunna 
fördjupa och utveckla den 
goda ”Skambyanda” som 
finns och att det ska resultera 
i att klubben växer. 
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/|UGDJHQ� GHQ� ��H� DSULO�
NORFNDQ������ samlas alla på 
banan vid klubbhuset för att 
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tillsammans ta tag i städning 
av banan mm. Efter avslutad 
städning blir det, om banan 
tillåter det, 9 håls poäng-
bogey, singelspel. 
 
Flera aktiviteter är viktiga – 
men kanske det här är årets 
viktigaste: En välskött bana, 
ett rent klubbhus mm borgar 
för gott spel resten av 
säsongen.���������������������
��������������������������������������TYLVW��������������������������
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�
2QVGDJHQ���H�DSULO blir det 
upptaktsträff med bowling 
och anmälan till matchspel 
sker den 21/4. 
 
Sedan med start NO������: 
21/4 Scramble 
28/4 Foursome 
5/5 Treklubbstävling 
19/5 Maskeradgolf 
2/6 Spel på annan bana 
16/6 Utmaningen 
23/6 Druvgolf 
7/7 Spel på annan bana 
14/7 Princessgolf 
28/7 Flaggolf 
11/8 Kicker 
25/8 Foursome 
8/9 Trissgolf 
15/9 Slaggolf  (kl 17.00) 
 
Seriespel äger rum: 
 
12/5, 26/5, 9/6, 30/6, 21/7, 
4/8, 18/8 och 1/9. 
 
Välkommen hälsar��
*XQQHO�/HQQJUHQ��.DULQ�
$XJXVWVVRQ��.ULVWLQ�6FKLOO��
cVD�.LKOEHUJ�.OLFN�
 7lYOLQJVNRPPLWWpQ��
 
 
Fullständig information om 
tävlingsprogrammet finns på 

hemsidan. Nedan återges det 
i förkortad form. 
 
4/4 Poängbogey 
23/5 Vårscramble 
13/6 Ett slag för cancer 
 fonden 
27/6 Jubiléumstävling 
18/7 Semestertävling 
29/7 Skandia Cup 
15-16/8  Klubbmästerskap 
5/9 Vikbolandet Open 
19/9 (H)järnslaget 
18/10 Höstrundan 
 
Samtliga tävlingar börjar kl 
09.00 om ej annat anges och�
anmälan skall ske senast 3 
dagar före tävlingen, 
antingen via anmälnings-
formulär på hemsidan, mail 
till tävlingsledningen eller på 
lista i klubbhuset. 
Välkomna att delta. 
���������������������'LDQD�(NVWUDQG����������������������
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Kommittén fokuserar just nu 
på att aktivera Vikbolandets 
barn och ungdomar och 
hoppas få flera av dem som 
medlemmar i klubben.  
 
Man erbjuder nu ett hel-
hetspaket, dvs som junior får 
man: Nybörjarkurs – med-
lemskap – fri träning – klub-
bset och 3-dagars tränings-
läger den 5 - 7/4  i Västervik.  
 
Allt detta för 1650:- ett er-
bjudande som man antag-
ligen är ganska ensam om att 
kunna erbjuda i Sverige. 
 
Klubben svarar, precis som 
under år 2008, för kval i 
Skandia Cup. 
 
��������.MHOO�-RKQVRQ�%UDQ]HOO�
 

�9HWHUDQNRPPLWWpQ��
�
2QVGDJHQ�GHQ����H�DSULO�NO�
����� välkomnas du till upp-
taktsträff i klubbhuset på vår 
hemmabana för information 
om planerade aktiviteter 
under kommande säsong. 
 
Observera  - att om vädret 
och banan är bra så spelar vi 
efter mötet 9 hål. 
 
2QVGDJ� ���H� DSULO� NO� ������
VWDUWDU� nUHWV� $QWLNUXQGD��
(för spelare 55+), som sedan 
fortsätter varje onsdag till in 
i oktober.  
 
När ljuset medger sker första 
start 09.00 (se anslags-
tavlan). Anmälan på plats 
senast en halv timma före 
första starttid. 
 
Dessutom kommer seriespel 
att ske som vanligt. 
 
Välkommen hälsar 
/HQQDUW�-RKDQVVRQ��*|UDQ�
1LOVVRQ��,QJHPDU�.ODQJ�
KDPPDU��6|UHQ�-RKDQVVRQ�
�
 ��.OXEENRPPLWWpQ�
 
 
Ingen aktuell information för 
närvarande – men var så 
säker på att det kommer. 
������������������������������������TYLVW�
 
�����)UnQ�nUVP|WHW�
�
�
�
%XGJHW������
 
Vid årsmötet fastställdes 
budgeten.  
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Budgeten för år 2009 för-
delas: 
 
Damkom 10.000 kr 
Tävlingskom 7.000 kr 
Veterankom 11.000 kr 
Teedningen 5.000 kr 
Junior- och ungd 40.000 kr 
Klubbkom 5.000 kr 
Administr mm 40.000 kr 
                                    
Önskar du som är medlen i 
klubben ytterligare informa-
tion kan du vända dig till 
kassören.                                  
                                   ±�TYLVW   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�
�
)|UlQGULQJDU�Sn�EDQDQ�lU�
Sn�JnQJ�RFK�SODQHUDV�
 
På hemsidan har visats bilder 
från det pågående arbetet på 
hål 8 (en gång i tiden hål 1). 
Den nya green och damm 
som anläggs räknar man med 
skall kunna tas i anspråk i 
under senare delen av våren 
2009.  
Hålet kommer att kortas ca 
20 meter. Detta innebär från 
133 meter till ca 103 meter 
och därmed utmärkta möj-
ligheter för att nå green 
redan på första slaget.  
 
Hål 9 skall få ny green, men 
troligtvis inte till sommaren. 
Den kommer att dräneras 
och sålunda stå emot regn 
betydligt bättre. 
 
Slutligen skall hål 5, banans 
längsta  hål  om  343  meter, 
från  gul  tee,  få  en  större 
damm i ruffen mellan 
fairwayoch  åkern.  Det torde 
innebära att allt fler spelare 
håller till  vänster  och  får 
väl passa sig för hål 6!                                       
                                   �� TYLVW
                              
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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En hink bollar kostar nu 
(2009) pengar för alla, såväl 
medlemmar som icke med-
lemmar.  
 
Fullvärdesmedlemmarna 
hade förra året gratis hinkar, 
men har nu fått en kraftigt 
sänkt årsavgift och torde nog 
därför ha ekonomiska möj-
ligheter att träna mycket.                                                 
                                   ±�TYLVW�
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Debatten kring ” brevlåde-
klubbbar”  går fortfarande 
hög. I Svensk Golf (nr 3 för 
år 2009 på sidan 86) refe-
reras från Smålands Golf-
distrikt där man i en motion 
till Svenska Golfförbundet 
vill stoppa ” oseriösa och 
osolidariska golfklubbar som 
Vikbolandet” ,  ” Enligt vår 
uppfattning så säljer de en 
vara som de faktiskt inte 
har” . 
 
Samtidigt när man bläddrar i 
golftidningen så hittar man 
bland annonserna möjlighet-
en att bli greenfeemedlem i 
Söderköping för 495 kr, i 
Tjusta i Stockholm för 250 
kr, på Ingelsta för 499 kr, i 
Halmstad/Tönnersjö för 475 
kr, i Granöbygden för 400 kr, 
i Krokom för 595 kr och i 
AIK Golf i Stockholm för 
520 kr. 
 
Det tycks som allt fler 
klubbar ”  säljer varor som de 
inte har”  och som har blivit 
” oseriösa” , eller….!?            
                                   ��TYLVW�
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�

�
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Distriktet höll sitt årsmöte i 
mars och den fråga som 
debatterades mest var 
"straffavgifterna" för Vikbo-
landets GK och Söderköp-
ings GK. Förslaget var att en 
klubb kan ha 900 med-
lemmar/9 hål och betala 8 
kr/medlem, därefter ska 
klubben betala 500 kr/med-
lem utöver 900. Ett förslag 
som kan innebära att ca 
25.000 medlemmar lämnar 
östgötadistriktet.  
Röstning genomfördes och 
förslaget gick igenom (för 
tredje gången) med siffrorna 
10-7. 7 klubbar reserverade 
sig. Vikbolandets GK, Söd-
erköpings GK och Ingelstad 
GK kommer precis som 
tidigare gemensamt att över-
klaga beslutet till SGF:s 
Juridiska nämnd.  
Vi lämnar rapport om 
ärendet på vår hemsida.                                     
                       $QQD�.DUOVVRQ�
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Under ett antal vinterons-
dagar har några entusiaster 
från Antikrundan tränat och 
tävlat puttning på golfcentrat 
på Fixområdet i Söderköp-
ing. Man har samlats mellan 
klockan 10 och 12 och 
hunnit med 4 rundor om 
vardera 8 hål. 
 
Banan som är uppbyggd med 
lite olika nivåer och belagd 
med någon form av filtmatta 
efterliknar i viss mån green-
erna utomhus, men inte helt. 
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Där saknas maskhål, löv och 
granbarr och givetvis även 
dagg och vatten i alla former 
– men nog bidrar den till att 
stärka puttkvaliteten och 
främst kanske självförtro-
endet. Golf är viktigt men 
umgänget med vännerna 
minst lika viktigt. 
 
Antalet 2-puttar var inte litet 
bland nästan alla deltagarna 
den onsdag då jag var där 
och tog del av aktiviteten.  
Och som vanligt var snack-
nivån hög. Inför utesäsongen 
är man således väl laddad.                      
 
�����������������������������������TYLVW�
�
3UR�'DQLHO�g�2OVVRQ�
�
Skamby Golf pro Daniel Ö 
Olsson är på plats på banan 
onsdag ojämn vecka och 
varje lördag. Första tillfället 
beräknas bli redan vecka 15, 
om banan tillåter det,  sedan 
är han i gång fram till den 
siste juni. Efter semestern i 
juli startar träningsmöjlighet-
erna åter i augusti och 
avslutas den 17 eller 24/10. 
 
Lektionspriset är följande: 
Individuellt per 50 min: 480 
kr, och för 25 min – 250 kr. 
 
Särskilt gruppris gäller. 
 
Bokning kan ske via telefon 
0708 – 584586 eller via 
kansliet. 
 
I övrigt meddelar Daniel att 
han bedrivit juniorträning på 
Racketstadion sedan början 
av februari och att han 
förutom att vara pro på 
Skamby / Vikbolandet också 
är det i Västervik.  
Han räknar med att, som en 
del av satsningen på ung-
domar, besöka att antal skol-
klasser och prata golf. 

En nybörjarkurs, för alla 
åldrar, beräknas börja den 
4/4. 
 
Under en lördag/söndag 
kommer ett läger för damer 
att arrangeras.�
������������������������������������TYLVW�
�
����������������6WDWLVWLN�
 
Vikbolandets golfklubbs 
medlemmar fördelar sig på 
följande sätt: 
 
Kvinnor 24% 
Män 76 % 
 
Yngre än 25 år 8 % 
25 – 55 år 81 % 
Äldre än 55 år 11 % 
 
Handikapp 
lägre än 5 2 % 
5 – 10 10 % 
11 – 20 31 % 
21 – 30 25 % 
högre än 31 32 % 
 
��������������������/RWWD�RFK���TYLVW�
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2UGI|UDQGH�XQGHU�
NOXEEHQV����nU�
 
Den 1:e december 1999 bild-
ades formellt Vikbolandets 
Golfklubb och den 23:e mars 
2000 invaldes klubben bland 
medlemmarna  i  Svenska 
Golfförbundet. 
 
Ordförande i klubben har 
varit (och är): 
 
Anders Jervehed   99-00 
Mikael Parr  01-06 
Jan Frykman  06-07 
Kjell Svensson  07-07 
Anna Karlsson  07-08 
Ulf Persson  08-fortf 
������������������������������������TYLVW�

�
7HHHGQLQJHQ�JHQRP�nUHQ�
 
Teedningen har kommit ut 
för åren 2000 – 2008 under 
tiden mars – maj och under 
oktober - november. Vid ett 
tillfälle, 2003, kom även ett 
sommarnummer. 
 
Klubben har arkiverat sina 
handlingar (protokoll, avtal, 
stadgar mm) och Teedningen 
i Vikbolandets förenings-
arkiv i Kuddby. 
 
Redaktören besökte här om 
dagen arkivet och kunde 
notera att OM det har 
kommit ut Teedningar enligt 
nedan så saknas dessa i 
arkivet: 
 
Våren 2001 
Hösten 2004 
 
Om någon av dem finns hos 
dig så är jag tacksam om jag 
kan få låna ditt exemplar så 
att jag kan kopiera det��������
� �������±�TYLVW 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
2571$0165(*,675(7�
�
Detta riksregister anger att 
namnet Skamby (Skamma-
by) är belagt i dokument 
första gången 1386. 
 
Ortnamnsforskaren Gösta 
Franzén nedtecknade folk-
traditionens förklaring till 
namnet (1928) och återger 
den på dialekt enligt följ-
ande: 
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De va på så vis att de kom e 
……….. 
 
Ja, vad står det egentligen? 
 
Tolkningen kommer i höst-
ens Teedning!                 
�������������������������������������TYLVW�
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Anna Karlsson har i hela 8 år 
på ett förtjänstfullt sätt varit 
redaktör för Teedningen, 
Vikbolandets Golf klubbs 
medlemstidning.  
 
Till ny redaktör har årsmötet 
utsett mig, Ola Lönnqvist,  
Söderköping.  
 
Jag har varit medlem i 
klubben i 6 år, spelar golf 
gärna i Antikrundan, ja – 
spelar och spelar  – jag tar 
mig runt de 18 hålen och 
spelar väldigt billig golf, 
många slag per hål gör liten 
spelkostnad per slag. Sedan 
är den nog billig på annat 
sätt också. Men jag har 
roligt och har nöjet att träffa 
trevliga gubbar. 
 
Yrkesmässigt har jag verkat i 
skolans värld i Motala och 
Söderköping i totalt 40 år, 
varav de allra första som 
lärare, sedan i olika ledande 
funktioner. Jag pensionerade 
mig 2007 när jag nyss fyllt 
63 år.  
Idrottsmässigt har jag varit 
engagerad som ledare i bord-
tennis och friidrott, varav bl 
a tre år som sekreterare i 
Östergötlands bordtennisför-
bunds styrelse. 
 
I övrigt så är jag guide, 
skriver och regisserar teater-

spel, släktforskar, är vecko-
värd på Capella Ecumenica 
och driver vandrarhemmet 
Mangelgården i Söderköp-
ing.   
Min  hustru  heter  Katarina 
(f Lennermark) och spelar 
inte golf men har fortfarande 
kvar skolrekordet för sam-
realskolan i Söderköping på 
60 meter – men jag hann ifatt 
henne 1968. 
 
Nu hoppas jag på ett gott 
samarbete inom klubben, 
med många bidrag till Teed-
ningen från kommittéer, styr-
else och enskilda medlem-
mar och jag skall försöka att 
åtminstone år 2009 axla 
Annas mantel efter bästa 
förmåga. 
 
Ola Lönnqvist           (-qvist) 
 
tfn 0121-21885 tfn-svarare 
Kamrersgatan 2 E 
614 32 Söderköping 
 
e-adressen hittar du under 
” kontakta oss”  på klubbens 
hemsida. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
0lUNOLJ�JROIEDQD�
 
Haparanda – Tornio (Torneå) 
golfbana är troligtvis den 
enda i världen som ligger i 
två länder. Hål 1 – 8 och 12 
– 13 ligger i Sverige, hål 9 – 
10 och 15 – 17 ligger i 
Finland. 
Hål 11 har tee i Finland och 
green i Sverige, medan för 
hål 14 är det tvärtom och det 
sista hålet, nr 18, har tee i 
Finland och green i Sverige.  
 
När du slår ut från Sverige 
och slår ditt slag över 
riksgränsen så innebär det att 
din boll landar en timma 

senare än du slog ut den, och 
när du slår från Finland till 
Sverige så landar den en 
timma innan du slog ut den.  
 
Eftersom det är två hål som 
du vinner en timma på och 
ett som du förlorar en timma 
på så vinner du totalt en 
timma, dvs dina 18 hål som 
du kanske normalt gör på 3 
timmar tar bara 2 timmar, 
eller….? Och därmed ett 
längre liv …                ��TYLVW�
�
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
3HUVRQXSSJLIWVODJHQ��38/��
 
Enligt lagen, som kom för ett 
antal år sedan, får/bör man 
inte publicera information 
(text och) bild om enskilda 
personer på internet utan att 
ha vederbörandes medgiv-
ande. 
Jag har därför, för att 
undvika eventuella problem, 
en särskild blankett som jag 
delar ut (undan för undan) 
och kommer att be dem att 
fylla i vars namn mm och 
bild jag eventuellt kan 
komma att använda i Teed-
ningen. 
 
Då det inte är säkert att jag 
fått tag på just dig som läser 
det här så är jag angelägen 
om att du, för kommande 
Teedningar,  kontaktar mig 
om du INTE vill bli om-
nämnd. 
                                   ±�TYLVW�
�
 
�
�
�

�
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Jag borde spikat igen ytterdörren med femtum.  
Jag borde hällt fotogen på veden, fyllt kaminen, tänt på, makat mig upp till sovrummet, trätt 
örngottet över huvudet, ringt och begärt väckning till slutet på mars.  
Jag borde ha låtit mössen få julafton över vintern och låtit dom leka tittut med de andra 
dammråttorna i hörnen. Jag borde ha sagt till min ” Östra Ny”  kärlek att den som väntar på något 
gott förspiller sin tid i vinterkylan.   
Jag borde inte ha gått dit, ställt mig på vägen mellan tvåan och sjuan. Ändå stod jag där i 
snömodd, regn och blåst.  
 
 Jag borde inte ha stått där med 
 ” Wassbergssnor” , blundat och drömt mig 
 bort.  
 Drömt mig bort till en annan tid, till en 
 sommar när gräset var nyklippt och grönt, 
 då himlen var evigt blå och svalorna lika 
 ivriga som ” svensson”  inför mellandags 
 rean på Willys. Jag stod där och hörde 
 rösterna, kände lukterna, förnam de tunga 
 suckarna. 
  
 Från fyran kände jag kaffelukten från en 
 nyöppnad termos och förstod att S-köping 
 redan var på gång. Inte konstigt alls klockan 
 var ju redan nio på fm.  
 En utsocknes bil stannar på parkeringen och 
 en omisskännelig röst på någon 08-dialekt 
far med vinden över banan. Svalorna snor runt, lyssnar ett tag för att sedan pö om pö falla 
stendöda ned mot marken. Hörselskydd till fåglar finns det tänkte jag, det borde det finnas. 
 
Längre bort mot sexan ser jag siluetten av en reslig man. Han bär en slags blåvit tröja med en 
stjärna på bröstet, tycker mig se att han är sponsrad av Holmen, en riktig optimist tänker jag. Jag 
hör hans röst, en röst som kunde avlöva den tätaste lövskog, jag skiter i det här säger rösten, nu 
går jag och fiskar eller krattar löv. Löv i Maj tänker jag. Men vad vet jag, en utflippad 
grönavågare som jag, om nedfallna löv, men det är klart med den rösten.  
 
På betryggat avstånd går en lätt hjulbent fotbollslegend, han bär på en bärbag från sent fyrtiotal, 
tycker mig se att klubborna inte fått någon vård under de sista tio åren. Han slår sina bollar med 
oförtrutet flit både hit och dit, ibland rakt fram. Hans fru tyckes mig söka skydd i ruffen, med 
häcken vänd mot himlen anar jag ett muslimskt särdrag eller är det så att hon letar efter bollar?  
 
Ett ögonblick senare börjar marken att själva, jag har sett elefanter dansa i Thailand, jag har sett 
jordbävningar på teve, jag har läst gamla testamentet och hört om en man som klöv ett hav och 
delade ut fiskar och bröd. Jag vet att man kan förvandla vin till vatten. Men kan man värja sig 
mot det tre musketörerna?  
 
En Lützen-dimma ligger nu över ettans tee, det luktar starkt från långa Prins. Tre snabba skott 
och jag ser hur den ena av dem skyndar fram metervis framför de andra. Den lilla klutrunda 
stannar till mitt i steget, fiskar upp en mobil och slår ett snabbnummer, jag hör hur en gäll 
besvärad kvinnoröst svarar, vad blir det för mat i kväll? frågar han med ett allvar som om frågan 
hade gällt bonusen till en Vattenfallsdirektör. 
 



 7

Gräset skälver av all tyngd. Varför denna brådska tänker jag, varför denna hast och tänker i 
samma stund på vem som jobbar i kafféet. Linda tänker jag, säg mig den man av kvinna född 
som inte har bråttom till hennes kaffe, till hennes famn.  
 
Jag fortsätter att blunda nu intensivare än någonsin, jag vill också dricka hennes kaffe. Jag ville 
beblanda mig med de andra, de utsocknes, de med snålvatten, de med termos och smörgås i 
folie. Jag ville sitta i hörnet på verandan och andas in röken från hennes cigaretter, känna doften 
från hennes parfym. Jag öppnar ögonen, upptäcker att allt är en chimär, allt är kallt, snöigt och 
öde.  
Jag spottade ut snuset, torkade bort Wassbergssnoret runt hakan, visslade på hunden som så 
vanligt var fullt upptagen med att äta harskit, och gick med raska steg mot skogen.  
 
Vid hygget stod älgarna som vanligt på ” span”  och glodde på mig kodumt.  
Skit på er sa jag, bär jag bössa på ryggen kanske, har jag avdragsgilla kläder köpta på 
Granngården. Jag är en fredens man nu, jag har slutet att slåss mot väderkvarnar, jag är en man 
som slutat att hissa flaggan på halv stång.  
 
Nu är jag opportun och i allians 
med alla. Älgarna vände baken  
mot mig och gick därifrån så 
som bara skogens konungar kan  
göra.  
Själv gick jag in bland granris  
och dimma, sökte upp närmaste 
skogstjärn, hoppade i och trodde 
mig förvandlad till näcken.  
Där satt jag väl ett tag och gned  
harts mot en tallgren. Det borde  
jag inte ha gjort.  
 
Det vart kallt och jag frös till en isstod. Men långt därinne i min egen kyla visste jag att det 
återigen skulle bli vår och sommar. 
Knappt ett andetag bort var den. Då skulle det bli andra bullar. 
Alla skulle vi hålla varandra i hand, inga konstiga droppvarianter skulle förekomma, alla höll 
räkning på sina slag, nåväl inte alla kanske. Det finns ju gränser. 
 
Antikrundans gubbar skulle inte bara vinna över klubbens kvinnor utan också fylla i sina 
scorkort rätt. Greenerna skulle vara nyklippta varje dag, bunkrarna krattade.   
 
Men ett är säkert, mig finner ni i hörnet på verandan, drickandes av Lindas kaffe. Kanske jag 
äter någon av hennes bullar.  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 


