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från föreningen

Golfjournalisterna
Välkomna till
våra träffar!
Föreningen Golfjournalisterna bildades 1976.
I det här Nyhetsbrevet
berättar vi vad vi håller på med 2015.

Lars-Åke
Linander

Vi är en samling golfintresserade
personer med koppling till media
som gillar att mötas och utbyta tankar, vidareutbilda oss och i samband
med våra träffar spela tävlingar på
spännande banor.
Vi stöttar enskilda medlemmar i
yrkesrelaterade frågor, vi kan hjälpa
golfklubbar med mediakontakter.
I år ser vi över och försöker utveckla verksamheten, bl a vår kommunikation. Nyhetsbrevet till medlemmarna är ett led i detta. Välkomna!
Lars-Åke Linander
Ordförande

I anslutning till föreningens mästerskap
och årsmöte i Kungsbacka hösten 2014 berättade Peter Teiffel från Vallda om anläggningens utveckling (bilden ovan). Dag 2 fick
vi mer info och utbildning, då om Hills (stora
bilden) omdaning och avslutade med att
spela partävlingen Hemming Stens Minne.
Foto: Stig Dahlén
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Det blev en tuff inledning för
smålänningen Göran Ohlsson
i blåsten på Ystads GK. Dubbel
på ettan, trippel på tvåan är
resultat som kan få humöret
ur balans. Och på trean åkte
klubbor, bag, bilnycklar och allt
annat i vattnet!
Nej, det var inte sinnet som
runnit över utan blåsten som
tagit tag i kärran när Göran
skulle putta för ett efterlängtat
par på ö-greenen.
Medspelaren Johan Lindeberg
hjälpte med bollhåven till att
få utrustningen ur den gyttjiga
sörjan upp på torra land.
Givetvis blev detta kvällens
snackis på Ystads Saltsjöbad.

Vårupptakt på skånska sydkusten:

– Blåsigt och blött...
Golfjournalisternas säsongsupptakt var som brukligt
förlagd söderut i landet. Denna
gång, den 12-13 maj, på den
skånska sydkusten, i Ystad. Dag
2 fortsatte golfandet i Tomelilla.
Det kom att handla mycket om nerhuggna träd, en dränkt golfvagn (se
bilden upptill!) och hårda vindar
som fick även blåstvana Näsetspelare att förirra bollarna ut i förut
okända landskap.
Vi var 23 deltagare som på Ystad
GK välkomnades av klubbchefen
Peter Svallin.
Banchefen Mattias Bengtsson och
banarkitekten Johan Benestam berättade kring den vittgående omdaning som banan genomgår. Det rör
sig om hundratals nerhuggna träd
och utveckling av ljungingärdade
bunkrar.
Efter spelet blev det tillfälle att
prova Ystad Saltsjöbads omtalade
spa. På hotellet fick deltagarna
också en information från Patrik
Bäckbom på Ping om hur företaget
utvecklats från norskättade Kar-
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Johan Lindeberg (till höger)
behärskade blåsten bäst. Här med
tävlingsledaren Inge Gamming.
sten Solheims garage till stormakt
inom världsgolfen.

Utmanande Tomelilla

Andra dagen inleddes på Tomelilla GK, som ibland beskrivs som
en av Skånes mest utmanande
banor. Klubbchefen Mats Hagberg
och banchefen Kristian Hägglund
visade hur man också i Tomelilla
utvecklar sin golfbana, om än på ett
betydligt mer återhållsamt sätt än
i Ystad.
Det nya hotellet vid banan har

blivit en framgång, likaså att man
vänt på niohålsslingorna så att de
besvärligaste hålen nu spelas först
– så spelarna kommer dit innan de
hunnit bli trötta, sa Hagberg
När vi själva tog oss ut på banan
hade vindarna ökat från söndagens
nästan 20 sekundmeter i byarna till
över 20.
Resultaten från tävlingarna berättar sanningen. Johan Lindeberg var
överlägsen i två dagar, och Jörgen
Anderson näst intill.
Ystad: 1. Johan Lindeberg (netto/
brutto) 74/80; 2. Jörgen Anderson
77/84; 3. Mats Pettersson 77/93;
4. Michael Broström 78/83; 5.
Sture Carlbom 78/84; 6. Göran
Bäckström 78/85; 7. Stefan Bratt
79/93; 8. Torsten Pamp 79/100;
Tomelilla: 1. Johan Lindeberg
81/86; 2. Jörgen Anderson 82/87;
3. Lars-Åke Linander 82/88;
4. Sture Carlbom 84/88; 5. Kenneth
Jonasson 84/103; 6. Göran Ohlsson
86/97; 7. Mats Pettersson 86/104;
8. Stefan Bratt 87/100; 9. Michael
Broström 88/91; 10. Peter Eng
88/99.

Upptakt Mälardalen hamnade
hos Årets Golfklubb 2015
Som av en händelse
genomfördes Upptakt
Mälardalen med tillhörande Östsvenska mästerskapet på Sigtuna GK
– av Golfjournalisterna
nyligen utsedd till Årets
Golfklubb 2015.
Det blev förstås ett
ypperligt tillfälle för
klubben att berätta om
allt arbete som utförts
och pågår i samverkan
med lokala organisationer inom ramen för
”Sigtuna-projektet” och
med STERF (de nordiska
förbundens gemensamma
forskningsstiftelse).
Maria Strandberg medverkade från STERF och
berättade hur golfen, utöver sin traditionella roll,
även kan medverka aktivt
för att stärka friluftslivet
för allmänheten och bidra
till en ökad biologisk
mångfald.
Camilla Zedendahl,
(bilden till höger) ”Destination Sigtunas” vd, betonade golfens betydelse i
den snabbt växande kommunen med närhet till
Stockholm och Arlanda.
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Görans mardröm

Sigtuna GK fick utmärkelsen Årets Golfklubb bl a för att
vara ett nav i lokalsamhället. Dessutom har klubben en
fin och omväxlande golfbana.

Karlstads Stig Dahlén
tog sin första inteckning
i ”Östsvenskas” ståtliga
vandringspris. Han var
den ende som spelade
på eget handicap, vilket
räckte till en klar seger.

1 000-åriga Wenngarn
en blivande golfresort?

För entreprenören Olle
Larsson är golfen viktig.

Endast en spelare
gick på handicap

Bara några golfslag från
Sigtuna GK:s klubbhus
ligger Wenngarns slott
med tillhörande 70 byggnader och en fängslande
1 000-årig historia. Delar
av den berättades av entreprenören och ägaren
Olle Larsson, bl a hur han
lyckades bli av med rysk
maffia som tagit över
Wenngarn.

Olle Larsson eftersträvar nära samarbete med
Sigtuna GK och han hoppas utveckla Wenngarn
också till en golfresort.
Fram till 16 augusti
erbjuder Wenngarn prisvärda introduktionspaket
med boende, middag, golf
och en del annat. Mer
info finns på: http://www.

wenngarn.se/kampanj/

Huvudklass, medlemmar, nettoresultat:
1. Stig Dahlén, Karlstad
71; 2. Agne Jälevik, Nacka
76; 3. Jens Cederblad,
Saxnäs 78; 4. Stig Hoffman, Lidingö, 78; 5.
Johnny Byström, Lundsbrunn 79; 6. Inge Gamming, Ringenäs 79; 7 Kjell
Nilsson, Västervik, 79.
Scratch-klassen:
1. Fredrik Antblad, Sigtuna 75; 2. Henrik Johansson, do 87; 3. Jens Cederblad, 89; 4. Stig Dahlén,
89; 5. Lars Kjellberg, Sigtuna 90; 6. Stig Hoffman,
90; 7. Johnny Byström,
91; 8. Inge Gamming, 93;
9. Göran Bäckström, A 6
93; 10. Agne Jälevik, 94.

Med Long Stay förlänger
du säsongen till kanonpris

Karlstad, har även varit
journalist på Åland under
många år. Nu vann han
individuellt på 37 poäng.
– Min bästa golfdag på
mycket, mycket länge, sa
den sympatiske Kjell.
I lagtävlingen blev
svenskarna rejält tillplattade: De sex bästa poängbogeyresultaten räknades
och Åland vann med
förkrossande 177-152!
Åland dominerade
också den individuella
prislistan: 1. Kjell Hansson, Åland, 27; 2. Carsten
Carlsson, do, 33; 3. Hasse
Laaksonen, do, 30; 4. Kalle
Löw, Sverige 27; 5. Jan
Collsiöö, do 27; 6. Patrik
Larson, do 27.

Vårtradition
med svenskåländskt utbyte.
Och Slottsbanan
(bilden ovan) var
lika inbjudande
som alltid.
Stefan Bratt ses
här gratulera
Ålands Kjell Hansson till individuella förstaplatsen.

Foto: Jan Collsiöö

Golfjournalisternas förening var bara några år gammal när det etablerades
ett utbyte med kollegor
på Åland – ett förhållande
som visat sig långvarigt.
Varje år sedan slutet av
1970-talet har ett gäng ur
Golfjournalisterna tagit
färjan över till Åland,
spelat ”Writers Cup” och
inte minst umgåtts under
trevliga former.
Cupen är främst en
lagtävling, men det koras
även en individuell segrare. I år heter han Kjell
Hansson, som varit med
och arrangerat utbytet
under många år, bl a som
klubbchef på Ålands
GK. Kjell, med rötter i
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Svenska gäster
chanslösa i årets
kamp på Åland

Du har chansen att få representera Sverige i lag-EM
Åttonde upplagan av
lag-EM för golfjournalister spelas 8-11
november i Italien.
– Vi hoppas kunna
mönstra ett slagkraftigt
lag, säger Peppe Eng,
förbundskapten för
Sverige.
Peppe hade i början av
sommaren ett dussintal
intresseanmälningar från
medlemmar i föreningen
Golfjournalisterna.
– Vi tar gärna emot
fler anmälningar, säger
Peppe, som håller i uttagningen tillsammans
med vicekaptenen Tord
Westlund.
Intresserad? Kontakta
då Peppe på telefon 070644 83 64 eller mail:
peppe.eng@tv4.se
Varje nation får ha tio
spelare. Laget tas ut i
september då namnen på

Svenska laget 2013. Lag-EM spelas vartannat år och i Tyskland för två år sedan
vann arrangerande Tyskland före Italien. Bland tio deltagande lag hamnade svenska
laget på femte plats.
spelarna ska inrapporteras till arrangörerna.
Skulle fler anmäla intresse att delta än det finns
platser kommer bland
annat resultaten från
Golfjournalisternas tävlingar att användas som
stöd till laguttagningen.
”European Masters for

Golf-Playing Journalists”
är det officiella namnet på tävlingen. Årets
upplaga spelas alltså i
Italien, närmare bestämt
i Apulien i södra delen
av landet. Banan heter
San Domenico och ligger
direkt intill Adriatiska
havet.

Mer info från de italienska arrangörerna:

www.golfjournalisterna.se/em2015info.pdf

Där finns bland annat
paketerbjudanden för boende, startavgift, måltider
med mera.

Sugen på Long Stay hösten 2015
eller i vinter?
Utbudet av långtidsvistelse
kombinerad med golf ökar för
varje år. Allt fler golfare kan och
vill förlänga säsongen.
Rabatterbjudandet som Golfjournalisternas medlemmar fick
2014 från Sunbirdie gäller även
bokningar som görs 2015.
Erbjudandet gäller inte enbart dig
som medlem i vår förening, utan
även din partner. En förutsättning
är att vistelsen varar minst fyra
veckor. För villkoren i övrigt – se
tidigare medlemsutskick per mail
från Golfjournalisterna eller kontakta Sunbirdie.
Många researrangörer slåss om
målgruppen golfare med möjlighet
att åka utomlands under en månad
eller längre. Long stay är en företeelse som under senare år vuxit sig
allt starkare. Allt startade i blygsam
skala för drygt tio år sedan.
– Vi upplever ett otroligt drag
i verksamheten och utökar hela
tiden vårt utbud, säger Mikael
Andersson, delägare i Sunbirdie
och sedan många år också medlem
i Golfjournalisterna.
Mikaels bakgrund i mediebranschen är bland annat att han startade tidningen Golfresan.se och var
dess chefredaktör under flera år.
Mikael driver Sunbirdie ihop
med Anders Kullenberg, som bland
annat grundade Golf Plaisir (som
sedan såldes vidare till Apollo).
– Vi kände båda att longstay är
framtiden och vi har sedan starten haft en sagolik tillväxt och är
nu störst i Europa inom longstay,
säger Mikael och tillägger leende:
– Vi ger också ut en egen tidning
i Sverige och några andra länder
så jag är inte helt bortkopplad från
skrivandet och mediabranschen...

Detta är long stay
Long stay innebär i sin vanligaste
form att en arrangör tillhandahål-

Spela fritt så mycket du orkar. Så är det på många longstay-resmål. Här
en bild från Lumine-anläggningen tio mil söder om Barcelona, som bland
andra Sunbirdie har på sitt program.
ler lägenhet och golfspel med starttider, tävlingar och en del andra
aktiviteter. Flyg och hyrbil ordnar
man på egen hand. På resmålet
ingår ofta fri golf på två-fem banor.
Efter två års halvtid på övertid
Ibland finns begränsning till 15-20
blev jag i våras 67 och tidsmilgreenfees per månad och på vissa
jonär. En sån som long stayresmål måste man köpa till.
arrangörerna försöker ragga.
Vi nappade på Sunbirdies
Billigt utslaget per dygn
lockbete
söder om Barcelona:
De flesta resenärer stannar en
”Lumine
Golfs 45 hål av hög
månad eller två på hösten, vintern,
kvalitet
och
boende i den pittoeller våren. Somliga ännu längre.
reska fiskestaden Cambrils.”
Ett normalpris pris för longstay
Vi valde lägenhet med sovär 12 000 kronor per person och
rum, kök, vardagsrum och balmånad om man är två som reser
kong. Fin utsikt över marinan.
tillsammans och har en lägenhet av
Golfanläggningen var bättre
god standard, wifi och fri golf. Med
än
väntat. Ena banan (Lakes)
andra ord cirka 400 kr per dygn för
designad
av Greg Norman är
boende och golf, inklusive städning.
bra, men den andra, den mer
Boendestandarden är den faktor
kuperade Hills, är ännu bättre.
som påverkar slutpriset mest. Det
Men bäst av allt är träningsmöjkan göra att priset för en månads
ligheterna. Gratis rangebollar
long stay-vistelse kan variera från
upplagda i snygga pyramider,
knappt 8 000 kr till nära nog det
oavsett om du står på rangen,
dubbla per person.
chip-greenen eller vid bunker.
Sunbirdies erbjudande till GolfÄr vi borta en månad vill vi
journalisterna gäller på alla resmål,
göra mer än svinga. Här finns
även utanför Europa, alltså även
mycket, exempelvis fina stränThailand, Sydafrika och USA.
der, kultur, närheten till BarceGå in på sunbirdie.se och kolla
lona och bilturer uppe i bergen.
utbud och priser. Vill du boka, ring
Long stay – javisst gav det här
Sunbirdie 08-458 00 00 eller maila
mersmak!
till info@sunbirdie.se Uppge ”GolfStig Dahlén
journalisterna” för att få rabatten.

”Vi nappade – och
så här blev det”

Missa inte Mediaslaget
24-25 augusti i Västerås
Mediaslaget är
en av Golfjournalisternas mest
populära återkommande aktivitet.
2015 genomförs
den för 23:e året
i följd och denna
gång inom nära
eller hyggligt resavstånd för många
medlemmar, Västerås.

22 år i följd har Mediaslaget arrangerats av
Golfjournalisterna och
alltid med Stefan Bratt
som tävlingsledare.
Snart dags för 23:e
upplagan. Som vanligt
med ett program som
innehåller nyheter,
utbildning, träffa kollegor under trivsamma
former och med golfspel som en självklar
ingrediens.
På den här sidan ett
bildkollage från tidigare
Mediaslag.
Många glada skratt. Så blir det alltid under Mediaslaget. Här ses ”Mr Mediaslaget” Stefan Bratt tillsammans
med Nyköping GK:s webbredaktör Gunnel Thunström och klubbchefen Gary Cosford, tillika VD. De berättade om
Nyköpings GK:s spännande resa under senaste decenniet.

Foto: Frösåkers GK

Stefan Bratt, styrelseledamot i Golfjournalisterna, är mannen bakom
Mediaslaget och den som i alla år
hittat klubbar som villiga samarbetspartners och som har engagerat intressanta föredragshållare.
– Mediaslaget är ett tvådagarsarrangemang och vår främsta möjlighet att bjuda in samarbetspartners.
Föredrag och utbildningar varvas
med medlemmarnas eget golfspel.
På kvällen samlas vi till gemensam
middag och i samband med den
kan det också dyka upp någon med
intressant information om till exempel klubben eller bygden. Höjdpunkten dag 2 är Mediaslaget, en
18-hålstävling slaggolftävling med
fina priser, berättar Stefan Bratt.
I anslutning till Mediaslaget finns
en särskild klass för inbjudna gäster och samarbetspartners.

Korthålsbana av linkskaratär
Årets Mediaslaget har alltså Västerås som högkvarter. Samling
sker måndag förmiddag den 24
augusti på Frösåkers GK för spel
på klubbens nya och spännande
korthålsbana över nio hål (bilden
ovan). Den är av linkskaraktär och
designad av Pierre Fulke och Adam
Mednick.
På eftermiddagen förflyttar sig
deltagarna in till Västerås och Best
Western Hotel Mälaren.

Vid halvtretiden inleds där ett
antal föredrag. Bland andra kommer Västerås egen mästergolfare
Claes Grönberg att berätta om
”Västerås-ligans” härjningar på
1980-talet. I dag är Claes Grönberg
spel- och tävlingsutvecklare på SGF
och vi räknar med att få oss en del
nyheter och framtidsvisioner till

En av många mästare i Mediaslaget genom åren, Sture Carlbom. Han
vann 2012 när tävlingen avgjordes
på Nyköping GK:s västra bana.

livs. Claes är en stor profil i svensk
golf och dess utveckling.
Andra som under eftermiddagen
ska underhålla oss är:
Rikard Blomstrand, VD för
Acushnet Sverige AB som bland annat säljer Titleist och Footjoy.
Johan Benestam, en spännande
banarkitekt med många järn i
elden, berättar om sin filosofi och
hur han bygger om banor som
Ystad GK och Köpings GK.
Västerås GK, där Mediaslaget
spelas nästa dag, presenteras av
företrädare för klubben.
Mediaslagsgeneralen Stefan Bratt
har också aviserat att det kan dyka
någon överraskning i programmet.

Anmäl dig senast 27 juli!
Anmälningstiden går ut måndag 27
juli. Anmäl deltagande till Stefan
Bratt:
mail: stefanbratt@tele2.se eller
telefon 0703 999 708.
Anmälan ska, förutom namn,
innehålla golf-id och önskemål om
övernattning.
Paketpris för boende på Best
Western Hotell Mälaren, golfspel,
middag samt eftermiddagsfika är
förmånligt, cirka 1 300 kr. Allt ingår, frånsett dryck till middagen.

Utbildning och information. Golfjournalisternas träffar innehåller inte bara golfspel. Vid tvådagarsarrangemang som Mediaslaget ägnas åtminstone en halvdag åt
olika programpunkter med intressanta föredragshållare som exempelvis 2012 då
bland andra Anna Öqvist från Kallfors och Peter Ellqvist från Solresor medverkade.

Test av bollar. Deltagarna i Mediaslaget i Avesta 2013
fick lära vilka bolltyper som passar olika kategorier spelare. Bland andra fick Janne Collsiöö och Peppe Eng testa
teorierna under ledning av personal från Bridgestone.

Trio i topp. Arrangemanget Mediaslaget avslutas alltid
med ”själva slaget”, 18 hål slaggolf. I Avesta 2013 vann
Bertil Guslén i mitten på 73 netto före Stig Dahlén (t h)
och PeO Karlström, båda 74.

Ombyggda Långe Jan – Sveriges svar på Pinehurst 2

Här spelas vårt
eget mästerskap
I mitten av september
får alla medlemmar
som deltar i Golfjournalisternas årsmöte också
möjlighet att spela en
av Sveriges mest spännande bansatsningar
– Långe Jan på Ekerum,
Sveriges svar på Pinehurst 2 i USA.
När finare golfbanor
byggs är det vanligt att
transportera dit tusentals
lass med matjord. Under
ombyggnaden av Långe
Jan har 27 hektar matjord
grävts upp och körts bort
från golfbanan. Det uppges motsvara cirka 2 500
lastbilslass.
Den tjocka ruffen har
ersatts av sand och hedängar.
Sandområdena som blir
omdanade Långe Jans signum har däremot inte orsakat en mängd lastbilstransporter. Sanden finns
där i marken naturligt, en
eller några decimeter ner
i marken.
Banan invigdes i våras.
Kvar är de typiska Peter
Nordwall-greenerna. Fairways finns förstås också,
men bredden har ändrats
på många ställen.
Ombyggnaden är en
satsning som kostar tvåsiffrigt belopp i miljoner
kronor. Intresset runt om
i Sverige är stort. Även
ute i Europa, där en renovering som denna uppges
vara unik.

På denna bana spelas
söndagen den 13 september Golfjournalisternas
mästerskap – Scandinavian Press Open.
Den upplevelsen blir
säkert värd de extra mil
som resan till Öland kan
innebära för en del medlemmar.
På söndag kväll genomförs föreningens årsmöte
och på måndag morgon
är det dags att pegga
upp för parmästerskapet
Hemming Stens Minne.
Den tävlingen spelas på
Ekerum-anläggningens
systerbana Långe Erik, en
bana av mer traditionell
karaktär.
Några häftiga septemberdagar är alltså att
vänta för Golfjournalisternas medlemmar som
tar sig till Öland.
Programmet i korthet:
13 september:
Kl 13:00: Första start i
Mästerskapet på Långe
Jan.
Kl 19:00 Årsmöte
Ekerum Resort, där även
inkvartering sker.
Efter årsmötet gemensam trerätters middag.
14 september:
Efter frukost spelas
Hemming Stens Minne.
Sista anmälningsdag:
28 augusti. Anmälan med
golf-id skickas till info@
golfjournalisterna.se
Har du partner till
Hemming Stens Minne,
uppge namn på denne.

Vill du spela partävlingen,
men saknar partner =
skriv att du söker någon
att spela med.
Ett mer detaljerat program med prisuppgifter
och annan information
mailades till alla medlemmar den 1 juli.
Förslag/motioner till
årsmötet ska enligt stadgarna ha inlämnats till
styrelsen senast 30 dagar
före mötet, det vill säga i
år gäller 13 augusti som
sista dag att ”motionera”.

Illustrationer: Ekerum Resort

Artonde hålet på Långe Jan. Stora sandytor har ersatt ruffen. Fairways har gjorts smalare på sina ställen, breda
landningsytor finns kvar. Greenerna har i huvudsak lämnats orörda jämfört med före ombyggnaden.

Påverka valet av Årets Golfklubb!

Tionde hålet. Ombyggda Långe Jan lyfter fram det
gamla öländska landskapet.

Ända sedan 1978 har
Golfjournalisterna utsett
Årets Golfklubb. Det
är en utmärkelse med
hög status och processen med att en gång om
året utse ”rätt vinnare”
betraktas som ett av
vår förenings viktigaste
uppdrag.
I detta arbete söker
Golfjournalisterna även
identifiera klubbar som
kanske inte gör så mycket väsen av sig, men
som hittat nya vägar att
förbättra och utveckla
verksamheten.
Golfjournalisterna
arbetar med en öppen
nomineringsprocess.

Foto: Lars-Åke Linander

Styrelsen tar tacksamt
emot förslag/nomineringar från medlemmarna. Med andra ord, håll
ögon och öron öppna
när du besöker svenska
golfklubbar och tipsa
styrelsen per telefon
eller mail om du hittat
något guldkorn eller om

du själv vill nominera.
2014 fick vi stöd av
Golfadminstratörernas
Förening (GAF) att, i
ett av sina utskick till
landets golfklubbar,
förmedla ett upprop om
Årets Golfklubb med
åtföljande efterlysning
av nomineringar.
Till slut hade styrelsen
sex seriösa nomineringar att ta ställning
till, innan beslut togs att
utse Sigtuna GK.
Bilden härintill är från
utdelningen av utmärkelsen på SGF:s årsstämma i april. Peppe Eng
överlämnar priset till
Sigtuna GK:s Ola Skarin.

Nu finns vi även
på facebook
Numera finns Golfjournalisterna också
facebook.
Ordföranden Lars-Åke
Linander sjösatte i våras
sidan och hälsade samtidigt till medlemmar och
andra att gå in och kommentera inlägg och gärna
också ”gilla sidan”.

www.golfjournalisterna.se
Vi påminner om att regelbundet gå in på vår hemsida. Där finns mängder
av historik och aktuell
info, kontinuerligt uppdaterad av Inge Gamming.

KOLUMN:

Nya tider i föreningen
– och mötet med den svenske PGA-legenden

Nya förutsättningar
Samtidigt försöker vi göra vår
förening Golfjournalisterna
ännu livaktigare och mer spännande efter hand. För det är
ingen hemlighet, i alla fall för
mig, att vi har ett långsamt
vikande medlemsantal, att en
golfjournalist i dag snarare är
en golfspelande journalist, att
bevakningen av våra golftourer
på plats blir alltmer sällsynta

Foto: Stig Dahlén
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annen, myten, PGAlegenden. Peter Dahlberg. Satt i ett svenskt
perspektiv är det ett namn de
flesta i vår förening kommer
ihåg. Jag hade nöjet att jobba
på Svensk Golf och vara ute på
”touren” när John Cockin, Peter
Dahlberg, Peter Chamberlain,
Sayed Cherif, Mikael Sorling och
många fler var stjärnorna.
I slutet av juni spelade jag golf
med skåningen, boende i Skanör.
SM Mixed Foursome 100+. Viket
namn på en tävling. Kallas också
”voltaren-SM” och elvagnarna
blir alltfler för varje år.
Det är tillfällen som där, just
då, golfen får en dimension till.
I ena paret en glad amatör sida
vid sida med en spelare som går
mot en ny vår(!) på tävlingsbanorna, där målet är att kvala in
till Senior British Open.
Jodå, den gode Dahlberg spelar golf som i fornstora dar, med
en puttning som Henrik Stenson
skulle avundas. Och trevlig är
han också!

Nya tider inom golfen. Det gäller inte bara ”klockorna” som visar avståndet till green, utan utvecklingen i stort. Det påverkar också föreningen
Golfjournalisterna. Tre medlemmar som har koll på ”tiden” är från vänster
Lars-Åke Linander (ordförande), Göran Bäckström och Kenneth Jonasson.

i takt med att all information
finns tillgänglig, sekundsnabbt,
på internet och sociala medier.
Det råder helt enkelt nya förutsättningar och nya tider.

Fortbildning allt viktigare
Det Golfjournalisterna är starka
på – och kommer att bli ännu
starkare – är fortbildningen av
vår kår. Att genom föredrag,
träffar och andra sätt knyta kontakter och tömma våra experter
inom golfens många grenar på
kunskap ger oss förutsättningar
att göra ett påläst och bra jobb.
Nästa år fyller föreningen
Golfjournalisterna 40 år. Det
ger oss en chans att se tillbaka,
men framför allt att titta framåt.

Just nu arbetar vi med ett antal rätt tunga frågor i styrelsen
som kommer att vitalisera och
förändra vårt arbetssätt och
förhoppningsvis också ge oss
en möjlighet att finnas och vara
med där det händer.

Två spännande träffar i höst
Välkomna till Medislaget i Västerås i augusti! Och till Ekerum
i september när vi har vårt årsmöte och mästerskap. Ser fram
emot att träffas och berätta om
det vi arbetar med just nu litet
mer i detalj. Och så får vi ju lira
Sveriges ”Pinehurst”!
Lars-Åke Linander
ordförande Golfjournalisterna
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