
The In Your Face Trip 
 
 
- In your face Bronspeng! 
- In your face Steffo! 
Så löd segertalet efter The Battle of Son Antem. Det var möjligen inget 
tal för vare sig Nobelbankett eller Oscarsutdelning, men i det här 
sammanhanget föreföll det ovanligt genomtänkt och välformulerat. 
Här jublades det, här visade både folk och framför allt fä sin 
uppskattning för ynglingens uppstudsighet mot gubbstyrelsen. 
Mallis 2011 kommer att gå till historien som The In Your Face Trip! 
 
Men innan vi beskriver bakgrunden till det lyckade segertalet är det på 
sin plats att notera några andra idrottshändelser: 
 
* I januari tvingades Kenta Lundgren in på sjukhus för operation av 
stämbanden. ”Du måste vara tyst i minst fyra dagar”, hade läkaren 
ordinerat efter ingreppet, Kenta kunde förstås bara hålla sig i trekvart. 
Styrelsen har nu skickat brev till kirurgen med en vädjan: ”nästa gång du 
har Kentas stämband på operationsbordet, please, skär mer, skär sen 
ännu mer…”. 
Kenta slutade 11:a. 
 
* Eftersom Micke Eriksson, som till professionen är europatourens 
domarchef, tyvärr fick reseförhinder i sista stund, föll valet för 
rättskipning i knepiga lägen på Lasse Weiss. 
Det visade sig vara ett uselt val, lika illa som att göra Clark Olofsson till 
justitieminister, eller som att göra Gryningspyromanen till brandchef.  
Plötsligt var det tillåtet att lyfta bollar ur nedslagsmärken på fairway och 
bända bort grenar i stansen. 
Och så Kenta igen! 
Vid ett tillfälle la han sig raklång på magen, kompletterade sin normala 
längd med den stiliga propellerhatten han hade köpt en sansad natt i 
Palma och kunde då med ena tån nå till asfaltsvägen och samtidigt med 
klubbspetsen peta på sin boll som låg inne i en buske. 
- Fri dropp, skrek Kenta med alltför klent opererade stämband. 
Och visst, den totalt obildade domarkommittén godkände, varpå Kenta 
tog av sig propellerhatten, droppade på fairway och glatt babblade sig 
vidare i tillvaron. 



 
* Kentas yngre bror Peter gick också fri från dopingtestet morronen inför 
finalrundan. Eftersom Peter hade gått och lagt sig tidigt varje kväll, som 
regel väldigt tidigt, typ tidigare än tuppen, och därför inte fått nog köpte 
han två flaskor Taittinger som han delade med sin boll före finalrundan.  
Peter slutade 18:e. 
 
* Krister Wallström var i förhandssnacket en vinnarkandidat, flitigt 
bettad för pallplats, men hade då inte kommit ut ur garderoben med 
informationen att han har felkalibrerad hypofys och därför inte kan stå 
lull om de blåser mer än bris. Nu blåste det styv kula och Krister slutade 
28:a, vilket innebär trots förutsättningarna anständiga 76 slag sämre än 
sitt handikapp räknat över hela tävlingen. 
"Om vi väljer en bana just öster om Alperna nästa år blir jag farlig", 
lovade Krister. 
 
* Mikael S Eriksson är en av få i klubben som kan något på riktigt. Han 
kan teckna, måla, fixa och allt sånt. Be honom kopiera Mona Lisa och han 
kopierar Mona Lisa på ett vis att alla med sämre syn än +1,5 inte ser 
skillnad. Vi snackar kopieringsgeni, vi snackar Kunzelman-Kunzelman 
(vi gillar nämligen att skvätta litterära referenser), vi snackar för mycket 
över huvud taget, särskilt Kenta. 
Obegripligt nog har S Mikael S Eriksson S i golfen valt att kopiera Bosse 
Wigstrands sving. Den vill ingen som inte tar 240 kilo i bänkpress 
kopiera. Inte ens Bosse Wigstrand vill kopiera sin egen sving längre, 
varför Mikael hamnade en bit utanför topp tio. 
Bosse Wigstrand lyckades i år för övrigt låta bli att maränga av ett 
revben, vilket var en förbättring från den olyckliga Portugalresan 2009 
som vi alla minns för struten i röven på den skicklige krögaren Blixten 
Henriksson. 
 
* För övrigt är det känsligt att säga Rövstrut till Blixten, ungefär som det 
känsligt att säga dubbelfel till Ove Bengtsson. Men just eftersom det är 
känsligt blir det lätt att man säger just det. En groda man vet lurar 
bakom tungan hoppar lätt ut. Alla minns vi TV 4s Petra Nordlund 
felsägning efter av Bertil Karlefors levererade utrikesrapport utanför Vita 
Huset: "Tack för det, Bertil Falukorv", sa Petra, vilket hon mot sin vilja 
och under stor och uppriktig förtvivlan upprepade två gånger året 
därpå. 
Don´t mention the war. 



Don´t mention the Rövstrut!! 
 
* Metaforen med grodan bakom tungan var inte bara usel, den var äcklig 
också! Tvi skit! 
 
* Peter "fågel på byxan" Olmert överraskade sig själv och alla andra 
genom att inte skjuta över hundra en enda gång under tävlingen. 89-97-
95 löd den finfina nettosviten och på det kom Olmert 27a.  
 
* En av klubbens få riktiga idrottsmän, legendaren Ove Bengtson, har 
inte bara Davies Cupbuckla att glädjas åt i samlingen utan också ett 
banrekord på Arlandastad där han sköt en 67a brutto en vindstilla 
sommardag för 6-7 år sen. Den här gången gick det snäppet sämre. 
Snäppelisnäppelisnäpp. 101 netto finaldagen innebär att Ove gått ner sig 
41 slag sen han peakade som golfspelare. 
Ove slutade 21a. 
 
* Oves alldeles eget pris, "lagompriset", som tillfaller den i startfältet som 
hamnar i mitten, inte i topp, inte i slasken, utan lite lagom i mitten, 
tillföll i år den på alla vis bleke Niklas Blide. 
252 slag, exakt mitt i resultatfältet. 
Priset, som självklart låg i en lindrigt använd Lidl-påse, bestod av en 
flaska rosé i 60-kronorsklassen, ett halvdussin gula rangebollar, en 
allvädershandske i storlek medium. 
Blide blev lagom glad. 
 
* Niklas Blides bidrag till prisbordet är för övrigt alltid en utmärkt 
konjunkturbarometer. Ungefär som godstågen på Gunnar Strängs tid. 
Den hängslade finansministern tittade bara ut genom fönstret från 
Rosenbad, räknade godsvagnar, "jaha, 37 vagnar idag, tre fler än igår, 
det går minsann bättre och bättre för Sverige". Under de glada åren gled 
Blide in i helikopter från olika finanscentra runt om i Europa. 
Bladklubbor. Sju i handikapp. Backslick. Under de glada åren la han ett 
par kubik guldtackor på prisbordet, nu bidde det ett presentkort på 
Nybrogrillen. 
Aha, noterade resten av det ekonomiskt obildade gänget, aha, 
räntechock på gång. Och räksallad. 
 
* Överdomare Lasse Weiss spelade med gipsad högerarm. Kapten 
Haddock som ju envisas med att tro att han ännu är i puberteten 



drattade på arslet i skidbacken tidigare på säsongen, schlabang ner på 
tummen. Operation. Gips. Det visade sig att gipset gjorde underverk 
med svingen. Haddock slog rakare än han gör ogipsad, dessutom hade 
sjukvårdarna samtidigt gipsat in delar av mjälten varför Haddock heller 
aldrig drabbades av de för klubben bekanta vansinnesutbrotten vid 
duffarna. Weiss kom därför hem med komplett utrustning, sånär som på 
en 60-gradare som han drog 85 meter ut i Medelhavet. "85 meter“, 
suckade den långtslående låghandikapparen Micke Holmin beundrande, 
“min 60-gradare går bara 65 meter".  
Lasse slutade 10:a 
Micke kom fyra, skitlångt efter trean. 
 
* De in till kalsongen sponsrade Bronspeng och Pop Junior Isaksson hade 
en match i matchen. Titleist mot Cobra. Eller ”Ferrari mot Trabant", som 
Micke Dahl objektivt uttryckte det. 
Båda spelade med vägda och mätta och skräddarsydda klubbor för 
respektive anksving. Patrik slutade nia, bronspeng 23a 
Trabant-Ferrari 1-0. 
 
* 1-0 stod det också till Barca i semifinalen i Champions League när 
Falkman fick för sig att det var en bra ide att "smörja lokalbefolkningen 
en smula". Smörjmedlet Falkman hade i åtanke var ett halvdussin flaskor 
sprit som han under glada spanska tillrop gick runt och serverade på 
sportbaren i Palma. 
"Do you want me to sing a german romance", skrek Falkman till de 
chockade men mutade mallisarna, "yes", svarade de olyckligtvis, men 
vårt gäng hann lämna lokalen just före partiet..."von gueten bongen 
leben, heute alles geschwips syrenen..." så vi kom lindigt undan i år. 
Utom Lennart Preutz som likt alla långskånkade basketfigurer hade 
problem med de fem första meterna och därför kraghöggs av barägaren 
och åkte på notan. Falkman bedömdes otillräknelig och gick därför fri 
från ansvar. 
Lennart slutade 24 på 274 slag. 
 
* Patrik Isaksson sjöng vid Valborgselden på Skansen kvällen före 
avresa. Ajaj! Not good! Patrik är som bekant begåvad med en 
kamelontaktiga personlighet, normalt problemfritt eftersom han umgås 
ned trevliga människor som vet att föra sig, men nu kom han till start 
påtagligt påverkad av Skansenerfarenheten. Baksving som en lemur, 
follow thru som en lama, avståndsbedömning som en gnu. 



Ändå spelade han bättre och vackrare golf än hittills, Lill-Springsteen 
slutade nia. 
 
* Apropå gnu. Vid 2009 års schlagertävling på Port Marnock "Homage 
au Johnnie Logan" ställde Niclas Blide upp med bidraget "I röven på en 
gnu". Han kom där utanför pallen, i år ställdes festivalen in eftersom vi 
upptäckte att vi inte var på Irland. 
 
* I ett klassiskt telegram från Nordkoreas nyhetsbyrå meddelades att 
landets ledare Kim Jung Il i samband med öppnandet av rikets första 
golfbana hade gett sig ut på en premiärrunda och då lyckats gå på 44 
slag, fjorton slag bättre än Arnold Palmers världsrekord. Den 
nordkoreanske bolltalangen hade gjort tre hole in one, fyra eagle, två par 
och resten birdies. 
Världen skulle aldrig mer få se en sådan score, trodde världen, men hade 
då inte räknat med minröjaren Roger “I have a question” Richthoff, som 
lämnade in ett scorecort som var två slag bättre än Kim Jung Ils. Roger 
hade skrivit upp några telefonnummer på ett scorekort och av misstag 
signerat och lämnat in det i stället för det riktiga. 
Den stenhårda tävlingsledningen misstänkte omedelbart fuffens, det är 
sällan att nån i slaskbollen gör tre eagle i rad, och Roger diskades på 
fläcken. 
 
* Det var klubbens andra diskning. Förra gången hade Thomas Thrane 
på Ekerum somnat i baren med sitt och Kenta Lundgrens scorekort, han 
sov dessutom över hela prisceremonien så det var på sätt och vis skit 
samma. 
 
* I den traditionella puttningstävlingen vann Rickard ”Svenne Banan” 
Wäring resan till Taittinger. Ingen begrep hur det gick till. ”Svenne 
Banan” hade letat hål i 2-3 dagar dessförinnan utan att hitta nåt. 
 
* Eftersnacket efter rundorna har ändrat karaktär genom åren. De första 
sju minuterna är visserligen som de alltid har varit, då är det..."å jag då, 
min boll låg vid en trärot bla bla bla jå jag då, ag sänkte en 
tjugotvåmeters bla bla bla å jag då, hade jag bara bytt klubba bla bla 
bla"...ingen lyssnar, ingen bryr sig, men alla lyssnar artigt för man har ju 
själv nåt ointressant att berätta och vill då ha artig publik i retur. Helt i 
sin ordning. "... Min boll studsade i muren på sjuan bla bla bla Holmin 
träffade en fågel på inspelet på tolvan bla bla..." 



Men efter det: prostatabesvär, ledvärk och sömnproblem! 
Intresset för märkesvaror, yrkesval och analys av motsatt kön har 
praktiskt taget försvunnit till förmån för prostatabesvär, ledvärk och 
sömnproblem. Dessutom måste allt upprepas eftersom alla har fått så 
förbannat dåligt minne. 
- Om tio år, förkunnade styrelsen, om tio år ger vi fan i att ens spela. Då 
lottar vi ut priserna. 
 
* På tal om regeltolkningar. Falkman hade glömt att man spelar arton hål 
per varv, han hade också glömt hur han slår och hade därför bara packat 
ner två dussin bollar i bagen. Bollarna var slut redan på första nio och 
eftersom man inte få tigga bollar av mer begåvade medspelare, 
alternativt donera bollar till mindre begåvade medspelare, så var goda 
råd dyra. Krister W kom då på att man får fortsätta spela på bollar man 
hittat på banan, varpå han gick ut i skogen och tappade ett par trepack så 
att Falkman kunde hitta dom och fortsätta rundan. 
Your honour Weiss hade inget att invända. 
 
* Cafegolfens egen bilsektion Ove Bengtsson (SAAB), Nils G Jonsson 
(VW) och Jonas Kervenhed (Volvo) gick ihop om ett nytt pris. 
Målkategorien var de som gick i slaskbollarna, alltså de två sista, under 
finaldagen. Den som slutade bäst av soporna skulle få en heldag under 
ledning av tennislegenden Ove Bengtsson under tennisveckan i Båstad. 
Umgås med Ove, höra anekdoter, äta en lunch. 
Segrare blev Mats Pettersson, som har delat rum med Ove de senaste 
tolv åren. 
Mats försökte byta bort priset mot en påse peggar, men ingen nappade. 
Mats slutade 26:a 
 
* Kanske får Mats i Båstad höra Oves anekdot om hur Davies Cuplaget 
gjorde när de toppade formen inför viktiga drabbningar på 60-talet. 
- Ett par dagar före match gick de ner från två paket John silver om 
dagen till ett! 
 
* En natt på resan flashade TT att Usama Bin Ladin var skjuten. Murveln 
Steffo låtsades då intresserad, zappade mellan kanalerna som en skållad 
iller och somnade utmattad av seriös journalistik med ett par progressivt 
slipade och svindyra silhuetter på näsan. 
Vid fembläcket vaknade han för den nattliga pinkningen och upptäckte 
då att silhuetterna vandrat från PÅ näsan till UNDER arslet. Trots 



framgångsrik bantning väger murveln ändå nästan tresiffrigt, i varje fall 
far more än vad ett par progressivt slipade silhuetter tål. Bågarna liknade 
en installation av Målarkludden och därefter kunde Steffo se högst 
hårfint bättre än Stevie Wonder. Exempelvis kunde han inte se skillnad 
på C (close) och O (open) när han ställde in drivern och de fyra första 
drivarna slog han 40-50 meter ut i olivodlingarna. 
Steffo slutade trea… 
 
* Jämnast i fältet var Lina Eriksson 88-89-95, Urban Jönsson 90-87-90, 
Thomas Thrane 91-90-95. Netto! Vilket innebär att alla tre ligger ca 
femton-tjugo slag för lågt med sina handikapp, vilket naturligtvis är en 
sorts handikappfusk, fast åt fel håll, så ingen påföljd är aktuell. En 
bankrånare som riktar pistolen mot sig själv och lämnar pengar till 
kassörskan och får ju heller sällan något straff. Vård kanske, terapi 
kanske, tvångströja kanske, men inget straff. 
 
* Nisse VW lottade ut en vip-biljetter till Masters i sommar; fåtölj alldeles 
vid artonde green, kök och bubbel och hela baletten. Tyvärr för idrotten 
vann Micke Falkman. Anders Timell på banan var på gränsen av vad en 
idrottspublik mäktar med, men Timell på banan och Falkman i fåtölj 
intill artonde kan bara sluta i katastrof. 
 
* Inte sen Lill-Babs var med på Penha Longa 1998 har en kvinna varit 
med på resan. Well, i höstas var Lina med på den tidigare för askmolnet 
inställda resan till Irland, men på den var yours truly inte med, ingen 
annan skrivkunnig heller, så ingen skildring skrevs och därmed gills den 
inte. I år var både Rival-Lina och Globen-Ninna med, ingen av dem sjöng 
Är du kär i mig ännu Klas-Göran, men Ninna bjöd på fenomenal rookie-
bricka, genomgående Taittinger. 
Rival slutade 16:e 
Globen slutade 15:e  
Nästa år hoppas vi på en tredubbling av kvinnligt deltagande. 
 
* Inte heller Pop-Junior Isaksson sjöng ”Är du kär i mig ännu Klas-
Göran”. Vi hade hoppats på att han skulle riva av nån av låtarna han 
kommit sist med i schlagertävlingar, eller åtminstone nåt av Jan 
Johansen, men när Patrik äntligen fick tag i mikrofonen brände han av 
"En busschaufför, en busschaufför, det är en man med glatt humör..." 
Mycket överraskande repertoar för en trefaldig Grammissegrare.  



Patrik överraskade också med bra spel. Inga Stampehopp efter utslagen 
längre, 79 netto finalrundan (bäst för dagen). 
"Jag byter en Rockbjörn mot en plats på pallen nästa år"' sa Lill-
Springsteen. 
 
* Nå, till The In your face-speach. 
Upprinnelsen var ett par grova övertramp av den skenbart välvilliga 
styrelsen. Svärmorsdrömmen Bronspeng har tagit på sig uppgiften att på 
nedresan informera reserookies om den frivilligt obligatoriska 
”rookiebrickan”, vilken innebär att rookies bjuder laget runt på en 
omgång. Just den uppgiften skötte den lömske ordföranden Bronspeng 
väl, men den här gången la han viskande, just till Christer Ekman, till 
bisatsen ”och vinner poängligan en gång till får du en knäballe…”. 
2010 krossade nämligen den osportsligt sportige Christer allt motstånd i 
poängligan. Han hade dessutom haft den dåliga smaken att pulverisera 
klubbens Maestro Micke Dahl i finalen i matchspelet och i pris vunnit 
resan till Mallis. 
Well, den minst lika lömske och lönnfete styrelsemedlemmen Steffo 
smög också upp till Christer i bussen och lät meddela att det i 
regelverket, ”minns inte riktigt vilken paragraf”, står att rookies heller 
inte får vinna resetävlingen. 
Den lönnfete Steffo gick sen i ledarbollen tillsammans med den spinkige 
Christer sista dagen. Trots att Christer spelar på touren och Steffo harvar 
i korpen lyckades de spela de första nio på lika brutto, varpå Steffo ätit 
upp inte bara två smörgåsar och fyra Snickers utan också hela 
försprånget Christer hade. 
Steffo i ledningen! 
Publiken anade oråd. Tänk om han skulle spela hem pokalen för fjärde 
gången? Va? Med den svingen? Med de knäna? Det vore en olycka för 
idrotten och som tur var skärpte sig spinken och drog ifrån på slutet. 
Christer var den ende i startfältet som gick alla tre rundor under 80. 
In your face! 
En seger för sporten och vältaligheten! 
 
Steffo 
 
Resultat Café Opera Golf On Tour 2011 Son Antem Mallorca 
 
Christer Ekman 77 76 79 232 
Göran Perning 73 78 81 232 
Steffo Törnquist 82 74 80 236 



Mikael  Holmin 76 80 81 237 
Claes  Hågard 83 79 84 246 
Jonas Kervenhed 82 79 86 247 
Håkan  Söderberg 86 81 81 248 
Claes  Arlert 82 91 80 253 
Patrik Isaksson 83 91 79 253 
Lars  Weiss 86 86 81 253 
Kent  Lundgren 82 88 84 254 
Mikael S Eriksson 81 89 88 258 
Bo Wigstrand 84 84 91 259 
Niklas Blide 85 94 81 260 
Ninna Engberg 88 87 85 260 
Lina  Eriksson 88 89 85 262 
Olle  Ödman 83 85 96 264 
Peter Lundgren 86 89 90 265 
Urban Jönsson 90 87 90 267 
Richard Wäring 85 83 99 267 
Ove Bengtson 84 88 101 273 
Nils G Jonsson 89 89 95 273 
Göran Bronz 93 89 92 274 
Lennart Preutz 90 89 95 274 
Thomas Thrane 91 90 95 276 
Mats Pettersson 87 94 96 277 
Peter Olmert 89 97 95 281 
Krister Wallström 100 93 99 292 
Mikael Falkman 110 98 85 293 

      
Roger  Richthoff DSQ    
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