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från föreningen

Golfjournalisterna
Michael Broström
individuell mästare
i journalist-EM
En grymt bra uppvisning över två dagar
av Michael Broström
räckte till en merit som
heter duga i journalistEM i Italien, individuell
mästare i ett startfält
med fler än 100 deltagare från elva nationer.
Journalist-EM är främst
ett lagmästerskap och
efter första dagens spel
såg det lovande ut för det
svenska laget under förbundskapten Peppe Engs
ledning. Men bollarna

rullade inte Sveriges väg
finaldagen. Den slutade
med en sjundeplacering.
Den besvikelsen uppvägdes delvis av ”Micke” Broströms individuella titel.
Ingen svensk har tidigare
varit i närheten av denna
framgång i journalist-EM,
som nu spelades för åttonde gången.
– Marginalerna var som
vanligt knappa och nu
på min sida. En av mina
roligaste golfframgångar
genom alla år, sa Michael
Broström.

Så här ser han ut, svensken som individuellt spelade bättre
än alla andra i Journalist-EM i Italien, Michael Broström.

Ett av hålen på EM-banan. Den ligger invid Adriatiska havet och har en öppen layout.

Mediaslaget för 23:e gången:

PeO:s 72-rond räckte
Tjugotredje upplagan
av Mediaslaget genomfördes 24-25 augusti
med Västerås som huvudort. Som alltid hade
oförtröttlige Stefan
Bratt satt ihop ett spännande program med
intressanta föredrag
och golfspel.
Deltagarna samlades på
Frösåkers GK där ägaren
Christer Ral berättade om
anläggningens historia
och framtid.
Klubbens headpro Matz
Evensson visade upp sin
studio och gav alla ett och
annat att tänka på. Exempelvis att driverns skaft
kan kortas för att ge mer
stabilitet i utslagen:
– När du placerar driverns huvud på marken
ska skaftet inte nå högre
än till naveln, sa Matz.
Efter spel på korthålsbanan Frösåkers Links
samlades alla på Best
Western Mälaren i Västerås, där eftermiddagen
ägnades åt information

och föreläsningar.
Västeråsbördige Claes
Grönberg från SGF berättade om golfens tävlingsverksamhet i Sverige i ett
historiskt perspektiv.
Claes var själv en duktig
spelare och gav en personlig reflektion om att
vara elitgolfare då jämfört
med i dag.
– Naturligtvis var det
annorlunda. Vi fick
själva fixa boende. Det var
gånger som man inte visste var man skulle bo när
man åkte till tävlingen.
Bara att hoppas att någon
golfare på orten ställde
upp, förklarade Claes.

Ifrågasätt alltid!

Landskaps- och golfarkitekten Johan Benestam
berättade om flera golfprojekt och han tryckte
på hur viktigt det är att
upprätta en banutvecklingsplan hål för hål:
– Det är lätt att förändra,
men man måste alltid
ifrågasätta om det är en
förbättring.

Åk till gröna ön! Det uppmanade John McLaughlin i sin föreläsning om golfens utveckling på öns norra och västra delar.

Glada miner på Västerås GK. Här har huvuddelen av startfältet samlats på övningsgreenen utanför klubbhuset.

Mediaslaget (slaggolf):1. PeO Karl-

Uppskattat föredrag! Frösåkers head pro Matz Evensson
talade med inlevelse om klubbor, bland annat driverns längd.

John McLaughlin berättade om golfnyheter på
Irland och med särskilt
fokus på banorna i nordvästra delen.

Margareta Ekvall från
TAP Portugal meddelade
att man startar försäljningen av flygbiljetter till
OS i Brasilien. Billigast

pris i ekonomiklass är
cirka 15 000 kr.
Eftermiddagen avslutades med att Bo Gripenvall
informerade om golf på
ön Ösel utanför Estland.
En ny bana öppnas i början av september.
Text: PeO Karlström
Foto: Stig Dahlén

Överlägsen. Det var GAF:s Torbjörn Johansson i Mediaslagets
gästklass och här gratuleras han av Stefan Bratt.

ström, Dalsjö 72; 2. Stig Dahlén, Karlstad
73; 3. Lars-Åke Linander, Österåker 75;
4. Stefan Bratt, Avesta 75; 5. Agne Jälevik,
Nacka 76; 6. Tord Westlund, Gävle 77;
7. Mats Fagerström, Karlstad 78; 8. Kjell
Martinson, do 81; 9. Leif Engberg, Ågesta 82; 10. Patrik Larson, Husby, 82; 11.
Gunnar Walldén, Karlstad 83; 12. Bertil
Guslén, Gräppås 86; 13. Göran Bäckström, A6 87; 14. Göran Rydell, Vassunda
89; 15. Carsten Corp, Köping 92; 16. Sture
Carlbom, Flommen 93;

Gästklassen (poängbogey): 1. Torbjörn
Johansson, Björkliden 43 po; 2. Jonas
Seleskog, Bryngfjorden 36; 3. Anders
Holmer, Västerås 29; 4. Joakim Wallin,
Frösåker 27; 5. Tina Molander, Västerås
27; 6. Magnus Sjödin, Sundbyvik 26;

Det var tider det! SGF:s Claes Grönberg berättade om hur det gick till i
svensk elitgolfs ungdom. Fascinerande!

Korthålsbana i Links-stil. En sådan finns som komplement till Frösåker
GK:s fina 18-hålsbana. Såg kanske lätt ut vid en första anblick, men Torbjörn Johansson (t v) och Kjell Martinson kom snabbt ner på jorden.

Nyduschade och välkammade väntar GunnarWalldén och PeO Karlström
på prisutdelningen. Och lite extra väntar PeO – han är vinnaren av Mediaslaget 2015 och priset är fint, en resa till Baltikum.

Mästerskapet, Open:

Årsmötet på Öland:

Gamming tackade för sig efter 30 år och hyllades
Mattias Brännholm
vann mästerskapet på
73 slag, endast ett över
banans par, på ett vindpinat Öland. På årsmötet avgick Inge Gamming efter nära 30 års
uppdrag i föreningen.
Mästerskapet spelades 13
september på den radikalt ombyggda Långe Jan,
där nästan all ruff ersatts
med en slags ödemark
(waste land) av sand. Än
så länge ger detta ett intryck av öken. Meningen
är dock att marken med
tiden ska sätta sig och
etablera lågt och glest
växande öländska örter.
Ekerums vd Magnus Lagerlöf berättade engagerat om denna förändring,
som innebär att resorten
nu har två 18-hålsbanor
av helt olika karaktär.
Läs mer om mästerskapet på Långe Jan och
intervjun med Mattias
Brännholm på nästa uppslag!
På den andra banan,
Långe Erik, spelade vi
partävlingen Hemming
Stens minne under den
andra dagen (14 september) av vår årsmötesträff.
”Hemmings” är en hcptävling fyrboll bästboll.
Där vann Ingemar Jansson (hcp 10,9) och Patrik
Larson (hcp 17,7) på 66
slag, ett resultat som motsvarar tio över par (82)
brutto. Allra bäst brutto
var dock Jörgen Anderson
och Michael Broström
med 77.
Varma applåder
Vice ordföranden Inge
Gamming hade avböjt

Inge Gamming avtackades
för mångåriga insatser.

Mattias Brännholm, överlägsen vinnare på Ekerum.

Björn Hedman, nyinvald i
styrelsen efter Gamming.

Peppe Eng, ny vice ordförande efter Gamming.

omval och tackade för sig
efter sin långa ledargärning i föreningen. Inge
avtackades för sina stora
insatser med ett bidrag
till en resa samt med
varma applåder.
Som ny styrelseledamot efter Inge Gamming
invaldes Björn Hedman,
välkänd sportjournalist
bosatt i Malmö som rapporterar om golf i bland
annat Viasat.
Lars-Åke Linander omvaldes som ordförande på
ett år. Omval (på två år)
också av Stig Dahlén och
Michael Broström samt
(på ett år) av Göran Bäckström. Två ledamöter,
Stefan Bratt och Peppe
Eng har båda ett år kvar
på sina mandat.
Styrelsen har efter
årsmötet konstituerat sig
och fördelat posterna vice
ordförande: Peppe Eng,
sekreterare: Stig Dahlén
och kassör: Göran Bäckström.
Årsmötet röstade för
omval av valberedningen:
Sture Carlbom (sammankallande), Kjell Martinson
och Göran Ohlsson.

Fyra strategifrågor
Föreningen har tappat
medlemmar under senare
år och en av fyra strategifrågor som styrelsen
jobbar extra med är just
Medlemskapet. En livlig
diskussion kring denna
fråga följde på årsmötet.
De tre andra strategifrågorna handlar om föreningens Kommunikation,
Årets Golfklubb samt
Samverkan med andra
närliggande organisationer.

1. Mattias Brännholm 73;
2. Michael Broström 80;
3. Torvald Brynggård 85;
4. Jörgen Anderson 87;
5. Peter Eng 89;
6. Ingemar Jansson 90;
7. Mats Fagerström, Inge
Gamming och Göran Bäckström 91; 10. Stig Dahlén,
Sture Carlbom, Stefan
Bratt och PeO Karlström
93; 14. Lars-Åke Linander
och Gunnar Walldén 94;
16. Kjell Martinson 95;
17. Kjell Kjellman och
Tord Westlund 97; 19. Leif
Engberg 98.

Handicap-klassen:

18:e hålet på Långe Jan. Ruffen på samtliga hål har till stor del ersatts av ”waste land”.

Foto: Stig Dahlén

1. Brännholm 72; 2. Leif
Larsson 77; 3. Broström
78; 4. Eng 79; 5. Gamming
79; 6. Karlström 79; 7. Stig
Hoffman 80; 8. Dahlén 80;
9. Brynggård 81; 10 Jansson 81; 11. Bratt 82; 12.
Engberg 82; 13. Anderson
83; 14. Bäckström 83; 15.
Jan Collsiöö 83; 16. Martinson 83; 17. Kjellman
84; 18. Fagerström 85; 19.
Walldén 85; 20. Westlund
85; 21. Bertil Guslén 86;
22. Patrik Larson 86; 23.
Carlbom 88; 24. Linander
89; 25. Staffan Lindström
89; 26. Kenneth Jonasson
90;

Hemming Stens minne:

Samling före Mästerskapet. Startfältet informeras på övningsgreenen av representanter för Ekerum.

(hcp-tävling bästboll):
1. Ingemar Jansson/Patrik
Larson 66; 2. Lars-Åke
Linander/Gunnar Walldén
71; 3. Michael Broström/
Jörgen Anderson 72; 4.
Stefan Bratt/Kjell Martinson 72; 5. Kenneth
Jonasson/Jan Collsiöö
72; 6. Inge Gamming/
Stig Hoffman 73; 7. PeO
Karlström/ Bertil Guslén
73; 8. Göran Bäckström/
Sture Carlbom 74; 9. Leif
Larsson/Torvald Brynggård
74; 10. Stig Dahlén/Mats
Fagerström 74; 11. Tord
Westlund/Leif Engberg 77;
12. Kjell Kjellman/Staffan
Lindström 78.

Foto: Kenneth Jonasson

Fortsättning nästa uppslag

Mattias tackar AimPoint för sin
brännheta puttning på Ekerum

åren har jag pendlat mellan 2 och 4.

Mattias Brännholm deltar inte i
särskilt många av Golfjournalisternas träffar och tävlingar, men
till Mästerskapet brukar han
dyka upp – och ofta spela till sig
såväl mästerskapstiteln som de
finaste priserna.

Mattias har 3 i hcp och det kan inte
många av föreningens medlemmar
matcha. Stabilt spelar han också
och det har gett fyra individuella
titlar genom åren och 1999 delade
han segern med Inge Gamming.
Mästerskapet har spelats sedan
1976. Från början som handicaptävling, men från 1986 som Open.
Parallellt finns från -86 också en
handicapklass. Det är ovanligt att
samma spelare vinner båda klasserna, men det hände på Ekerum.
Mattias Brännholm spelade de 18
hålen på ombyggda Långe Janbanan på 73 slag brutto, sju slag
bättre än tvåan Michael Broström
och tolv slag före trean Torvald
Brynggård. Utklassning!
I handicapklassen var Mattias fem
slag före tvåan Leif Larsson.
Det som fick många scorer att
rusa iväg var inte de enorma sandområdena. Nej, det var de stora och
snabba greenerna med sina kraftiga
onduleringar.

Nyhetsbrevet ställde några frågor
till 2015 års mästare och fick bland
annat svaret på varför han bemästrade greenerna så bra.
Vad tycker du om omgörningen
av Långe Jan från en ”traditionell
golfbana” till en bana där stora
delar är ”wasted area”?
– Jag var faktiskt medlem på
Ekerum ett år, 1998, och jag tycker
förändringarna är bra. I synnerhet
när man sätter förändringen i sitt
rätta perspektiv, att de vill återskapa miljön och landskapet till hur
marken egentligen ser ut. Däremot
finns det några greener som inte
heller jag var kompis med. Korthålet
trean, till exempel…

Namn: Mattias Brännholm
Ålder: 47
Hemort: Fleninge, Helsingborg
Yrke: Producent, äger Brama
Media & Film
Handicap: 3.0
Klubb: Rya
Favoritklubba: Puttern
Favoritbana i Sverige: Östersund Frösö Golfklubb
Favoritbana utomlands:
Augusta National, Wolf Creek
och Black Mountain
Världens bäste spelare hösten 2015: Jordan Spieth
Världens bäste spelare genom tiderna: Tiger Woods
De flesta av oss som deltog i Mästerskapet tyckte att det var sällsynt svårputtat. Men det verkade
inte bekymra dig Mattias. Vilken
är hemligheten?
– Jag använder ju AimPoint och
därför hade jag bara 28 puttar. Jag
förstår inte riktigt frågan… :-)

Hur mycket tränar du och är det
någon del av golfen som du lägger
extra träningstid på?
– Jag tränar i princip ingenting. Däremot lärde jag mig AimPoint förra
våren och det har förändrat min golf
fullständigt.
Då måste du kort förklara vad
AimPoint är!
– Det är ett relativt nytt och mer
vetenskapligt sätt att läsa greener.
Man använder fötterna för att känna
lutningen i greenen och beroende

på avstånd känner man med fötterna på olika ställen. Det låter krångligt men jag lärde mig principerna
på en lektionstimme.

Några frågor om din bakgrund
som golfare. När slog du dina första slag och när blev du biten?
– Första gången jag slog på en range
var jag bara sju, åtta år när mamma
följde med en väninna. Sedan hände
ingenting förrän pappa tog med mig
som tolvåring. Då var jag fast.

Din hcp-utveckling i grova drag
från första sänkningen och
framåt?
– Första året sänkte jag mig till strax
under 30, när jag var 17 hade jag
fem i handicap. Sedan hände ingenting på typ tio år innan jag plötsligt
sänkte mig till tre. De senaste 20

Din lägsta rond någonsin?
– 68 slag på Black Mountain i Thailand
för två år sedan. Jag har också varit sex
under par efter nio hål på Östersund
Frösö Golfklubb en gång. Men då blev
jag så stirrig att jag gick sista nio hålen
sju över…
Hur många ronder, i snitt, spelar du
per år?
– Jag tror jag räknade ihop det till åtta
ronder i Sverige i år och fyra utomlands. Nästa år hoppas jag det blir mer.
Flyttade i somras till världens näst
mest golftäta område efter Florida.
Någon har sagt att det finns 26 banor
inom en timme från Helsingborg.

Varför är du medlem i föreningen
Golfjournalisterna?
– En ytterst relevant fråga och en fråga
som alla borde ställa sig. I dess nuvarande form kommer 2016 bli sista året
som jag är medlem om det inte blir en
förändring, då jag tycker föreningen
missbrukar ordet Golfjournalisterna på
ett sätt jag inte kan stå för. Jag är inte
emot vad föreningen gör, jag tycker det
är en bra verksamhet och det är jättetrevligt att träffa alla, men det sker
under fel namn.
– Jag kommer lämna in en motion
till nästa årsmöte med två principiella
punkter: 1) Att det i stadgarna ska stå
att du som medlem ska kunna påvisa
att du utfört redaktionellt arbete med
koppling till golf under de senaste 23
månaderna samt 2) att det skapas en
”systerförening” som heter något i stil
med ”Intresseföreningen för golfande
mediemänniskor” där alla från mediebranschen är välkomna.
– I uppdelningen anser jag att Golfjournalisterna ska fortsätta delta i omröstningen av Årets Golfare och Intresseföreningen kan utse Årets Golfklubb.
Mästerskapet fortsätter arrangeras av
Golfjournalisterna och alla andra arrangemang fortsätter att arrangeras i
Intresseföreningen.

Utfrågare: Stig Dahlén

I samband med Golfjournalisternas årsmöte och tillhörande tävlingar
höll Ekerums vd Magnus Lagerlöf (till vänster på bilden) ett uppskattat
föredrag om anläggningens utveckling och hur man förändrat karaktär
på den ena banan så att det nu finns två bra 18-hålare som kompletterar varandra. Här tillsammans med Golfjournalisternas arrangemangsfixare Stefan Bratt och ordföranden Lars-Åke Linander.

Lekstuga på green.
Janne Collsiöö (t v )
och Kjell Martinson
har jättetrevligt, men
vad gör de? Det är
inte helt lätt att veta
när man ska skriva en
bildtext... :-)

Inget snack om
segern, här heller:
Patrik Larson (t v)
och Ingemar Jansson
var fem slag bättre än
näst bästa lag i partävlingen Hemming
Stens Minne.

Fler än 100 gjorde upp om EM-titeln

Ingen kunde stoppa ”Micke” Broström
Resultat EM för journalister,

San Domenico Golf, poängbogey,
två dagar:

Lagtävlingen: 1. Italien 481; 2.
Tyskland 472; 3. Österrike 469; 4.
Tjeckien 461; 5. Schweiz, 460; 6.
Frankrike 460; 7. Sverige 456; 8.
Danmark 411; 9. Spanien 406; 10.
Belgien 405; 11. Holland 388.

På San Domenico Golf Club,
på den italienska klackens
häl och med Adriatiska havets vågor i nära blickfång
blev Halmstads Michael
Broström, 47, europeisk
golfmästare för journalister.
I konkurrens med 110
tävlande från 11 nationer
kunde Broström, på kvällen den 11 november, kyssa
segerpokalen.
Ett glatt gäng. Laginsatsen kunde förstås ha slutat lite högre än en sjundeplacering, men Michael Broström vann individuellt och humöret hos alla var på topp.
Från vänster: Michael Broström, Sture Carlbom, Torvald Brynggård, Christer Ulfbåge, Peppe Eng, Ulf Hellman, Björn Hedman, Tord Westlund och Kjell Nilsson.
Efter två dagars spel, i perfekta
förhållanden, 22 grader, sol och en
svalkande havsbris, räckte Broströms score, 2 x 34 poäng (poängbogey med reducerat hcp) till slutseger, precis före Danmarks Thomas
Vennekilde, också han 68 poäng
(35+33) men med högre hcp.
På den klassiska frågan,”hur känns
det”, svarade Broström.
– Äntligen, jag har gått många
duster med Thomas, nu fick jag min
revansch. Det känns kanon helt
enkelt.
Svenska laget hade toppkänning
Michael Broström, hcp 4,7, var
förstås ankare i det svenska lag som
tog sig an uppgiften att bli europeiska lagmästare. Efter en stark första
dag hade förbundskapten Peppe
Engs svenska landslag endast åtta
poäng upp till då ledande Tyskland
(241 respektive 233 poäng). Den
blågula optimismen var med andra
ord stor vid lagmiddagen inför den

Besvikna förbundskaptener!? Inte syns
det här i alla fall, men å andra sidan är
både kapten Peppe Eng och viceskippern
Tord Westlund födda glada gamänger.

sista tävlingsdagen:
– Nu skriver vi svensk golfhistoria,
sa Peppe. Om bara varje gubbe tar
sin gubbe i bollen (fyrbollar) är vi
odödliga!
Det blev inte riktigt så.
San Domenico-banan, 5 993 m
från gul tee, var direkt avvisande för

svenskarna den sista dagen. Bollar
försvann, bollar pluggades och bollar stannade på hålkanter. En blågul
rullgardin drogs ned i Adriatiska
havets vågor och laget föll till en
slutlig sjunde plats, 456 poäng, att
jämföras med segrande Italiens 481.
Tyskland föll till andra plats, 472
poäng.
– En besvikelse, vår uppladdning
var ändå perfekt. God stämning, och
knutna nävar hos hos alla i laget.
Han däruppe var inte med oss, summerade Peppe.
Mästerskapet avgjordes nu för åttonde gången. Nästa gång, om två år,
har Belgien för avsikt att arrangera.
Italien stod för ett charmant
värdskap, även om prisnivån, resa/
uppehälle och tre ronder golf (en
dags inspel) var på allt för hög nivå.
San Domenico-banan fick en trea, på
en femgradig skala, av det svenska
laget.
– En klassisk resort-bana, förlåtande och med få spelalternativ, här

gällde främst att panga på. Odramatiska korthål, vars enda svårighet var själva längden på hålen,
en ”trea” men inte mer, betygsatte
mästare Broström.

Ulfbåges putthemlighet
I Sveriges lag gjordes en uppmärksammad första rond av Christer
Ulfbåge, 73 år, han kom in på 27 poäng, värt respekt. Christer spelade
på 18 slag. Notera att ”Bågens” hcp
är 24,2!
Efteråt förklarade en supernöjd
Christer.
– Hemligheten är putträningen
på sommarstället. Jag rullar ut en
matta, bygger hinder med hjälp av
vedträn, sen är det bara att köra.
Ett udda recept, men värt att
pröva mot puttfrossa.
Samtliga nationer var inkvarterade på Borgo Egnazia, en arabisk
borg i ljus kalksten, 184 rum med
innergårdar, ett kartkrävande labyrintsystem och med levande ljus

på de mest överraskande ställen.
En anläggning utöver det vanliga,
uppförd enligt forntida ritningar
1996-2002 till en kostnad av 1,3
miljarder kronor.
Den regionala benämningen
på Italiens stövel är Puglia, eller
Apulien på svenska. Här finns enligt
uppgift tre miljoner olivlundar, regionen har genom årtusenden knutit
samman Italien med Grekland och
Orienten. De mest skilda folkslag
har invaderat ”stöveln” och lämnat efter sig fästningar, borgar och
kyrkor. På antikens ”Via Appia”, huvudvägen till Rom, transporterades
varor som skeppats in till Brindisi
från Orienten. Brindisi är ännu en
betydande hamnstad och var Mussolinis och fascisternas huvudstad
september 1943-februari 1944.
Genom Michael Broströms triumf
har nu Puglia en given plats i den
svenska golfhistorien.
Text: Kjell Nilsson

Individuellt, Sverige: Michael
Broström 34/34; Sture Carlbom
32/31; Torvald Brynggård 28/31;
Ulf Hellman 27/31; Peppe Eng,
28/28; Tord Westlund 31/25;
Christer Ulfbåge 27/22; Björn
Hedman 26/21; Kjell Nilsson
17/20.
I lagtävlingen räknades de åtta
bästa resultaten.

En Europamästare och hans pokal.

Michael Broström från Halmstad tog
i kraft av lägre handicap segern före
dansken Thomas Vennekilde.

Utdrag
ur verksamhetsplanen
2015-2016

ÅRETS GOLFKLUBB 2016:

Nominera din favoritklubb!

Styrelsen ser gärna att
föreningens medlemmar engagerar sig och
nominerar en klubb som
sticker ut på ett positivt
sätt.
Deadline för nomineringar är alltså årsskiftet.
Föreslå en klubb och
skicka med en kortfattad
skriftlig motivering samt
övrig information som
kan vara värdefull.
Nomineringen skickas
till Michael Broström,
Golfjournalisternas ansvarige i denna fråga, som
också gärna svarar på
eventuella frågor i ärendet. Mobil: 0706-683090
Maila nomineringen till:
michael@intertec.se
Utmärkelsen tilldelas
en klubb som bidragit

Foto: Carlotto Persson

Vilken klubb blir Årets
Golfklubb 2016?
Föreningen Golfjournalisterna har utsett
Årets Golfklubb sedan
1978 och fram till årsskiftet pågår nomineringsprocessen.

Golfjournalisterna utsåg i mars Sigtuna GK till Årets Golfklubb. I maj fick föreningens medlemmar testa Årets GK. Sigtuna-banan var värd för Östsvenska Mästerskapet.
Här ses Göran Bäckström sänka en putt. I mitten blivande mästaren Stig Dahlén.
med insatser och nytänkande till glädje och nytta
för golfare och en positiv
utveckling av golfen i
Sverige.
Observera att det enligt
stadgarna endast är ideella föreningar som kan få
utmärkelsen.

2015 fick Sigtuna
Golfklubb utmärkelsen
för sin inriktning att vara
ett nav för invånarna i
lokalsamhället med fokus
på miljö, samarbete och
utveckling. Med detta har
golfen i Sigtuna gått från
att ses som en isolerad ö

för golfare till en roll som
öppen och aktiv initiativtagare i bygdens framtidsfrågor. Klubben har
lyft blicken från sin normala intressesfär och den
egna anläggningen till en
helhetssyn på arbete och
fritid i Sigtuna.

allmänt trevligt?
Frågorna är fler än
svaren. Nyhetsbrevet
skickas till alla medlemmar. Det är vi som är
Golfjournalisterna.
Vad vill du? Tyck till
så publicerar vi ett antal
inlägg i första numret av
Nyhetsbrevet 2016.
Maila maximalt 1 500
tecken (inkl mellanslag)
till vår ordförande:
larsake@linander.se
Välkomna!

Även 2016 erbjuder
Golfjournalisterna sina
medlemmar spännande
träffar.
Mästerskapet spelas 18
september på klassiska
Drottningholm, en före
detta SEO-bana där Seve
Ballesteros, Fred Couples
med flera har tjusat publiken. Banan har nyligen
genomgått en stor modernisering.
Här programmet, så
långt som det var klart i
mitten av november:
Upptakt Syd: 17-

18 april på Araslöv
Golf&Resort.
Landskampen på Åland
i månadsskiftet maj/juni.
Upptakt Mälardalen
med Östsvenska mästerskapet: 16 maj. Troligen
Bro Bålsta eller Salem.
Mediaslaget: 22-23 augusti. Degerfors aktuellt
med boende i stugor.
Årsmötet, Mästerskapet, Hemming Stens
minne och 40-årsfirandet
i mitten av september:
Högkvarter blir Hotell
Scandic Alvik.

Tyck till om
föreningens framtid!
Golfjournalisterna fyller
jämnt 2016. 40 år har vi
funnits.
Hur ska vi finnas i
framtiden? Vilken roll
ska föreningen spela?
Vilken verksamhet ska
vi fokusera på?
Är det bra som det är?
Ska vi bli mer seriösa?
Eller ska vi nöja oss
med att bli enbart en
kamratförening som
träffas några gånger per
år, spelar golf och har

2016 års program avslutas med
Mästerskapet och 40-årsfirande

Golfjournalisternas
styrelse initierade verksamhetsåret 2014/15 en
strategidiskussion om
föreningens framtid och
identifierade fyra övergripande frågor som särskilt
viktiga.
Den styrelse som väljs
på årsmötet i september
2015 kan ges i uppdrag
att avsluta utredningsfasen, ta beslut och under
2016 påbörja och driva
genomförandefasen.
Fokus ligger på fyra
huvudfrågor:
- Externa kontakter och
samverkan med närliggande organisationer
- Intern och extern
kommunikation
- Medlemskapet
- Årets golfklubb
Parallellt med vidareutveckling av dessa
fyra strategiskt viktiga
områden föreslås föreningens verksamhet även
i fortsättningen inriktas
på arrangemang i olika
landsändar. Dessa informations- och utbildningsträffar kombineras med
tävlingar. Den omfattning
som gällt under senare år
har bedömts lagom, vilket
innebär fyra-fem träffar
under 2016.
Golfjournalisterna har
vidare en viktig roll när
det gäller två årligen återkommande utmärkelser:
- föreningen utser Årets
golfklubb
- föreningens medlemmar deltar i omröstningen om Årets golfare.

(Årsmötet godkände planen den 14 september.)

KOLUMN:

Golfjournalisternas
framtid står på spel!

D

Verkligheten är att
et finns många
medlemsantalet är på
åsikter om vad
väg att krypa ner under
Golfjournalisterna
100-strecket och vill vi
och dess förening ska stå
överleva är de här frågorna
för och innehålla. Det kom
prioriterade i vårt interna
fram med tydlighet under
arbete den kommande peårsmötet på Ekerum. Helt
rioden. Med hjälp och input
klart är att vi i styrelsen
Lars-Åke
från
er medlemmar tror
kommer att agera för att
Linander
jag på spännande lösningar
påverka verksamheten och
framöver. Att vi ska fortsätta
dess innehåll. Det måste vi, för
umgås och ha trevligt är givet. Att
överlevnadens skull!
våra träffar ska innehålla utbilMycket vi gör fungerar bra,
dande element är nödvändigt och
andra delar kan utvecklas och
bra.
förändras. Yrket ”golfjournalist”
är ett utdöende släkte i takt med
Det finns en framtid
att tiderna förändras. I dag sker
Svensk golfsport har haft stora
mycket av den snabba rapporframgångar under 2015. Blir ett
teringen digitalt, vi har duktiga
nöje att delta i omröstningen av
kommentatorer i golfkanalerna
Årets golfare. Det blir det också
som förvisso saknar journalistatt få utse Årets Golfklubb. Har du
bakgrund men är de som främst
bra nomineringar i din närhet?
kan kategoriseras som golfjourSkicka in dem med en motivering
nalister i dag när golf bara är en
till Michael Broström i Halmstad
idrott av många på agendan för
före årsskiftet!
våra sportjournalister.
Apropå tävlingsframgångar och
”Micke” Broström. Han kan numeSpännande lösningar
Andra kategorier journalister som ra titulera sig inofficiell Europatangerar golfen (som mode, resor mästare för journalister. Grattis!
Nån sa att övning ger färdighet.
m m) är sådana som jag, personTror ”Micke” spelat fler ronder än
ligen, menar bör ha en naturlig
resten av föreningen tillsammans
hemvist i vår förening.
den här säsongen…
Skulle det räcka att vara golfspelande journalist för att kunna
Jo, jag är övertygad om att det
tillhöra oss? Ska vi ombilda oss till finns en framtid för vår förening
en renodlad kamratförening? Ska
Golfjournalisterna.
vi skärpa kraven för medlemskap?
Lars-Åke Linander
Detta är exempel på frågor som
Ordförande Golfjournalisterna
dykt upp och som vi utreder.
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