
FÖRSVINNANDE LITEN CHANS 

Få saker i golfen är så legendomspunnet och glamoröst som ett 

hole-in-one. Att få stå där och visa upp bollen för fotografen och 

skåla i champagne med spelkamraterna är en dröm. För de allra 

flesta förblir det en dröm oavsett hur flitig du är på banan. Det 

visar min matematiska genomgång nedan. 

Jag tar fram räknedosan. På vår klubb spelades under fjolåret 

28 000 ronder. Låt säga att alla inte spelade 18-hålsronder utan 

jag sänker antalet årsronder till 25 000. På vår bana finns fem 

par 3-hål så var och en som spelar har fem chanser att göra HIO. 

5 x 25 000 = 125 000. 

Tio HIO har gjorts under samma tidsperiod. 10/125 000 är lika 

med 0,08 procent. Så försvinnande liten är alltså sannolikheten 

för ett HIO när du peggar upp på ett korthål. Det måste vara lika 

svårt som att få till 13 rätt på stryktipset eller att få in sju vinnare 

på V 75. 

När jag grubblar på detta är det allt mer osannolikt att jag fått till 

två HIO – på Mjölbys 18:e i juni 1990 och på Vadstenas 5:a i 

augusti 1997. Två hål som för övrigt är ganska lika varandra 

cirka 145 meter långa. Trygg Hansa belönade mig med 1 000 kr 

respektive 500 kr vilket jag och mina spelkamrater åt och drack 

upp. ”Inträffad skada” stod det på utbetalningsavin. Flera sådana 

skador tack! 

Ett HIO blev jag åsyna vittne till från tvåans utslag. Det var på 

hål nr 4 på den tiden vi hade nio hål. Den lycklige träffade bollen 

med en spoon. bollen lämnade aldrig marken, rullade ner i 

bunkern, upp ur densamma och gick snällt i hål! Många glada 

skratt efter den fullträffen. 

Med dessa siffror framför ögonen finns det bara en sak att göra: 

Börja träna! Börja träna utav helsike. 

Intresset för HIO kan ta sig olika uttryck. På 1990-talet fick två 

advokatbröder i Motala och en kompanjon idén att utnyttja 



intresset för HIO. De startade ett bolag som sålde en sorts 

försäkring som gav vinnaren en resa till sydligare breddgrader vid 

HIO. Men juristernas kalkyl gick fel. Antalet HIO-intyg 

översvämmade brevlådan och efter ett par år var kostnaderna 

större än intäkterna. Bolaget försattes i konkurs och avvecklades. 

I förvaltarberättelsen antyddes att alla HIO kanske inte var sanna 

men också att flera ärliga fullträffar inte fick sin rättmätiga 

belöning. 

Följande spelare gjorde HIO på Miskarp under förra säsongen. 

 
2019-06-01 Richard Kärneus hål 18 
2019-06-03 Hans Ögren hål 14 
2019-06-04 Krister Persson hål 11 
2019-06-12 Denice Bergman hål 18 
2019-07-09 Conny Andersson hål 9 
2019-07-14 Jonas Klasson hål 14 
2019-07-16 Peggy Thelin hål 14 
2019-10-01 Lars-Eije Svensson hål 11 
2019-10-09 Lukas Larsson hål 4 
2019-10-11 Fredrik Holmgren hål 9 
 
Ett namn är bekant, Lars-Eije 
Svensson. Grattis till Lars-Eije och ni 
övriga. På´t igen kommande säsong. 
 
  

Anders Jacobsson 
 

  


