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från föreningen

Golfjournalisterna
VÄLKOMNA TILL
NYHETSBREVET!
Golfjournalisterna startade 2015 ett nyhetsbrev
till alla medlemmar. Det
har visat sig att även
andra i golfbranschen än
våra egna är nyfikna på
innehållet. Så välkomna
medlemmar och andra till
första numret 2016! För
prenumeration se sid 11!

Här spelar vi
Mästerskapet 2016

UR INNEHÅLLET:
• Bilder från våra träffar
• Golfilicious – ett prakt-

verk om golf och mat
• Programmet 2016
• Årets Golfklubb utsedd
• Nya hemsidan sjösatt
• Det här får du som medlem i Golfjournalisterna

BILDEN:

18:e hålet på Drottningholm. På det här par 3hålet kan Mästerskapet
2016 komma att avgöras.

Foto: Peter Cordén

2016 fyller föreningen Golfjournalisterna 40 år
I höst återvänder Golfjournalisterna till Drottningholms Golfklubb. Där spelades föreningens
mästerskap Scandinavian Press
Open (SPO) för snart fyra decen-

nier sedan, dagen efter Scandinavian Enterprise Open (SEO)
och med samma flaggplaceringar
som finalronden. Golfjournalisterna fyller 40 i år och det firas

med jubileumsskrift och aktiviteter i anslutning till årsmötet i
september. En höjdpunkt blir att
Mästerskapet åter kommer att
spelas på Drottningholms GK.
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Från våra träffar 2014 och 2015
Allt kan hända på
våra träffar. Som
under den stormiga
vårupptakten på Ystads
GK 2015. Vinden tog
tag i Göran Ohlssons
golfkärra just som han
ställt upp sig för en
parputt på hål 3. Bag
med alla klubbor, frånsett puttern, och annat
blåste ner i vattnet.
Medspelaren Johan
Lindeberg hjälper på
bilden till att fiska upp
bagen ur den gyttjiga
sörjan.

I anslutning till föreningens mästerskap och årsmöte i Kungsbacka
hösten 2014 berättade Peter Teiffel om Valldas utveckling med utmärkta
träningsmöjligheter och en högklassisk bana av brittisk hedkaraktär.

Foto: Stig Dahlén

Förutom att utse ”Årets
Golfklubb” och delta i
omröstningen av ”Årets
Golfare” är kärnan i Golfjournalisternas verksamhet medlemsträffarna.
Föreningen arrangerar
en handfull sådana träffar
varje år. De genomförs
under en dag alternativt som tvådagars med
övernattning för de som
önskar.
En höjdpunkt för alla
är tävlingen på den bana
som hör ihop med arrangemanget. Många
medlemmar värdesätter
kontakten med kollegor
som kommer till dessa
träffar. Utbyte av erfarenheter, nätverksskapande,
lyssna till spännande
föredrag och nyheter är
annat som lockar.
Kolla in bilderna på det
här omslaget från några
av träffarna under 2014
och 2015. Välkommen att
hänga med på 2016 års
aktiviteter. Programmet
hittar du längre fram i
Nyhetsbrevet.

Foto: Stefan Bratt

Som medlem får du möjlighet
att spela utmanande banor

Vilket partnerskap! Patrik Larson (t v)
och Ingemar Jansson känner varandra utan
och innan. En hemlighet bakom segern i
”Par-SM” (Hemming Stens Minne) 2015.

Åk till gröna ön! Det uppmanade John McLaughlin i sitt föredrag om golfen i nordväst och norr, inte minst linksbanorna.
Ballyliffin, Rosapenna, Donegal, Sligo, Connemara med flera och så förstås Royal Portrush, där British Open spelas 2019.

Två riktiga lirare! Humöret på topp trots
att det inte blev ”medalj” på Mediaslaget i
Västerås 2015 för Tord Westlund (t v) och
Agne Jälevik. Tord femma och Agne sexa.

Uppskattade föredrag! De flesta av våra träffar har
spännande inslag. Här är det Frösåkers head pro Matz
Evensson som på Mediaslaget 2015 får oss att förstå att
de flesta skulle vinna på att ha en kortare driver.

Det var tider det! SGF:s Claes
Grönberg berättar på en träff i
Västerås 2015 hur det gick till
i svensk elitgolfs ungdom.

Repris på Drottningholm
2016? Mattias Brännholm
vann Mästerskapet 2015 på
Ekerum och är titelförsvarare.

Golfjournalisternas träffar genomförs i regel på golfklubbar som utmärkt sig på något speciellt sätt, i stort
eller smått. Föredrag om detta och presentation av
andra nyheter ingår. Och så spelar vi förstås golf.
2014 fick deltagarna möjlighet att spela Falsterbo,
Flommen, ”nya” Ullna, Askersund, Vallda och ombyggda Hills (bilden här ovan). 2015 ingick de här banorna:
Ystad GK, Tomelilla, Sigtuna, Frösåkers 9-håls linksbana, Västerås GK och Ekerums båda banor. Den årliga
”landskampen” på Åland gav också möjlighet att spela
de två fina banor som tillhör Ålands GK, Slottsbanan
och Kungsbanan.

Landslagsmän allihopa! Som medlem i Golfjournalisterna finns möjlighet att vartannat år kvala in till svenska
landslaget till ”EM för journalister”. Hösten 2015 spelades mästerskapet i Italien och Michael Broström vann den individuella titeln. Laget blev sjua. Från vänster: Michael Broström, Sture Carlbom, Torvald Brynggård, Christer Ulfbåge,
förbundskapten Peppe Eng, Ulf C Hellman, Björn Hedman, vice förbundskapten Tord Westlund och Kjell Nilsson.
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Ett praktverk
om golf och mat

Klubbarnas krögare presenterar
varsina tre rätter i text och bild,
givetvis med recept över förrätt,
varmrätt och dessert.
Vackra banbilder och menyer
varvas med tänkvärda texter och
spännande
golfminnen
signerade ett
30-tal av Sveriges mest kända
proffsgolfare
och golfande
kändisar.
Bland dem
som fyllt minst
varsin sida i boken finns namn
som Fredrik Jacobson, Johan Edfors, Anders Forsbrand, Carin Koch,
Robert Karlsson, Pelle Edberg,
Richard S. Johnson, Erik Hamrén,
Patrik Isaksson, Steffo Törnquist,
Göran Zachrisson, Peppe Eng, Fanny Sunesson, ”Lill-Babs” Svensson,
Joe Labero och Niklas Strömstedt.

Frilansjournalisten Jenny Olsson
är detta praktverks upphovskvinna
och textförfattare och har också
ledsagat flertalet av gästskribenterna genom anekdoternas skapelse.
I likhet med Peter Cordén är Jenny
medlem i Golfjournalisterna. Cordén är en internationellt välkänd
golfbanefotograf med hela världen

som arbetsfält. Men i arbetet med
Golfilicious har resmålen enbart
varit svenska guldkorn.
Peter (hcp 13) och Jenny (hcp 14)
har inte bara valt ut storstädernas
mest kända banor, utan även mindre orters klubbar finns med, vilket
förhöjer värdet av boken. Tranås,
Herrljunga, Tomelilla, Åtvidaberg
med flera får lika stort utrymme i
boken som exempelvis Hills, Bro
Hof, Ullna och Halmstad GK.

Nyhetsbrevet fångade Peter Cordén när han mellanlandade på sin
ständiga jakt efter det
perfekta resultatet på
en golfbana. Vapnet heter inte Callaway, utan
Nikon. Med den och en
stor portion erfarenhet,
fantasi och tålamod
skapar proffset Peter
sina egna ”digitala
drömslag”.
Hur föddes idén till
boken och hur kom
det sig att Jenny och
du arbetade ihop?
– Jenny har intervjuat mig i olika
sammanhang och vi har kompletterat varann vid olika jobb. Hon kom
till mig med en idé en svinkall februaridag 2014. Jag nappade direkt.

Hur har mottagandet av boken
blivit?
– Strålande, ja helt enkelt översvallande, vilket vi givetvis uppskattar mycket. Speciellt möjligheten för de utvalda klubbarna att
kunna få ”skräddarsydda” omslag
med sin egen bana och maträtt som
ett tillval har blivit en hit.
Hur stor förstaupplaga trycktes

och hur många har sålts?
– Vi tryckte 3 000 ex av förstaupplagan och de är nästintill slutsålda så nu blir det nytryck. Men vi
kan redan nu avslöja att vi arbetar
med ett nytt än så länge hemligt
bokprojekt som beräknas komma
tidigt 2017.

Hur tänkte Jenny och du när
ni valde ut klubbarna och krögarna?
– Vi ville ha en mix av riktigt
duktiga krögare och bra banor som
inte enbart var belägna i storstadsregionerna. Vi ville också ha en
geografisk spridning och researchen för detta pågick under en tid.
Sen var det skarpt läge och bara att
dra igång maskineriet.

Tranås GK:s 10:e hål visar att det kan vara hur vackert som helst även på mindre klubbar. Ett bevis för att också
småklubbar producerar storspelare är David Lingmerth. Sveriges nya proffsstjärna fostrades här i Tranås.
Vilket är ditt favoritland att fotografera i?
– Att ge ett enda svar vore som
att favorisera ett av sina barn.
Men generellt föredrar jag värme
framför kyla så sydligare breddgrader får bli mitt svar. Har senaste
åren varit mycket i Marocko, som
har en starkt växande golfmarknad
med många bra nya och spännande
banor. Så ser jag fram emot vårens
resa till Japan, där jag inte varit
tidigare. Har också några hugg på
andra länder, exempelvis Vietnam

Har du och Jenny spelat match
nån gång och vem vann i så fall,
alternativt vem skulle ha vunnit?
– Nej, faktiskt inte, men det är
en bra idé som måste genomföras.
Hon må ha den snyggaste svingen
av oss, men tror jag skulle vinna
psykkriget och därmed avgå med
segern.
Du måste vara en morgonpigg
typ som ofta fångar golfhålen
när solen befinner sig före,
under och direkt efter soluppgång!?
– Nej, nej, nej! Jag är verkligen
inte morgonpigg, snarare en nattuggla. Men ska jobbet göras måste
man släpa sig upp ur säcken även
om man har en näve grus i ögonen.
Svenska sommaren kan vara tuff.
Upp vid tretiden för att fånga rätta
ljuset, kanske lite morgondimmor
och solen går och lägger sig alltför
sent. Men under dagen finns det tid
för lite golf.

Foto: Fredrik Richter

Jenny Olsson och Peter Cordén
hade i somras boksläpp på det
som är Sveriges hittills mest
gedigna bok med fokus på golf
och mat, ”Golfilicious – smaka på
det bästa ur golfens värld”. 235
sidor med ett 70-tal banbilder,
många över hela uppslag, från de
18 banor som besökts.

Foto: Peter Cordén

Jenny Olsson skrev och Peter Cordén fotograferade:

Jenny Olsson och Peter Cordén
möts igen för en utvärdering av
Golfilicious. Och redan nu smider
de planer på ett nytt gemensamt
bokprojekt.

som kommer starkt. Men man får
inte glömma Sverige under sommaren, det är ändå något speciellt.
Vi har en skatt av fina banor som
är värd att upptäckas, både från
oss själva och för andra nationers
golfare.

Vilket är ditt favorithål bland
alla tusentals du fotograferat? I
Sverige och utomlands?
– Om man ger mig ett högt beläget
utslag, gärna med havet i bakgrunden och ett utmanande hål så är jag
nöjd. Då kan jag sitta med brisen i
ansiktet och vänta in det optimala
ljuset. I Sverige håller jag Kronholmen högt upp på listan. Troligen
tillsammans med Ullna. Utomlands
skulle jag gärna återvända till
Old Head på södra Irland, men då
under några högtrycksdagar, gärna
med dramatiska moln.
Beskriv dig kortfattat som fotograf!
– Jag har fotat det mesta i mina
dar. Golfen kom jag in på i början
av 90-talet. Egentligen är jag nån
slags naturfotograf som jobbar
med designade gröna ytor. Jag älskar mitt jobb och miljön.

Varför är du medlem i föreningen Golfjournalisterna?
– Golfjournalisterna är ett särdeles trevligt fölk. Nära till garv har
de, och det antal osannolika storys
man har hört gör att man drar på
smilbanden enbart vid tanken. En
skön sammanslutning av människor som har gemenskap, skratt
och mat och dryck högt upp på
njutningsagendan kan man inte
annat än gilla. I tävlingarna sätter
många garvet före prestationen,
även om det finns en del ”vinnarskallar” som fokuserar hårt på scoren. Sedan är föreningens träffar
förstås också ypperliga tillfällen att
utbyta yrkeserfarenheter.
TEXT: STIG DAHLÉN

Erbjudande till
Golfjournalisterna

Som medlem i föreningen kan
du köpa boken Golfilicious till
specialpriset 225 kr + frakt 39
kr. Är du intresserad, maila Anders Persson:
anders@votumforlag.se och
uppge Golfjournalisterna.
Mer info: www.golfilicious.se
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Inspel mot 18:e på Norra banan. En klassisk vy över ett spännande avslutningshål. Där har
Foto: Araslövs GK
många inspel landat på taket till restaurangen och därefter i dammen.

Mitten av april brukar de skånska
banorna vara i toppskick , vilket är
särskilt uppskattat av medlemmar
en bit upp i landet som gör resan till
Upptakt Syd. Araslövs greener har
ett rykte om sig att vara både snabba
rättvisa. Anläggningen som sådan är
idealisk för tvådagars golfpaket.

För två greenfee, en lunch, en trerätters middag och boende i dubbelrum
med frukost blir Golfjournalisternas
pris 1 745 kr. (1 945 i enkelrum).
Närboende som inte är i behov
av övernattning på Araslöv slipper
förstås billigare undan. Detaljerad
info om arrangemanget har mailats

En svensk klubb med
en medlem som vunnit tio majors och 90
proffstävlingar.
Här på Bro-Bålsta
startade Annika Sörenstams enastående
karriär.
På Bro-Bålsta spelar Golfjournalisterna
Östsvenska Mästerskapet den 16 maj.

Foto: Bro-Bålsta GK

Östsvenska spelas
på ”Annikas klubb”

Årets Golfklubb 1987. Här spelades Annika Cup
under åren 2009-2013. I år spelar vi ”Östsvenska”.

Välkände Peter Nordwall har designat
och det betyder stora och ondulerade
greener. På klubbens hemsida beskrivs banan så här:
”Bro-Bålsta är en hyllning till de klassiska golfbanorna på de brittiska öarna,
anpassad till det nordiska klimatet.”
Detta är ett endagsarrangemang. Förutom spel om östsvenska titeln kommer
Sacke Frondelius samt pron Johan Alm-

gren (certifierad instruktör) att berätta
om ”Golf för Vuxnas” utveckling. Det
blir även en enklare clinic om Golf för
Vuxna. Garanterat spännande!
Patric Wester, klubbdirektör på
Bro-Bålsta, medverkar också med ett
föredrag, om hur klubben arbetade sig
ur den tuffa tid många svenska klubbar
upplevt. Någon överraskning kan också
dyka upp i programmet och startfältet...

till alla medlemmar. Observera att
anmälningstiden utgår den 21 mars.
Anmäl till info@golfjournalisterna.se
Svenska Greenkeeperföreningen finns
plats med Göran Tyrsing och troligen
även föreningens ordförande Kristian
Hägglund. Intressant föredrag utlovas.
Mer om klubben: www.araslovgolf.se

”Landskamp”
på Åland för
32:a året i följd

Varje år sedan 1984 har ett gäng
svenska golfjournalister spelat ”landskamp” mot Åland. Och alltid på Åland.
– Det började med att åländska
journalister och annat mediafolk bjöd
in oss till något som från början hette
Birka Princess Cup, säger Leffe Engberg, primus motor för svenska laget.
”Landskampen” har alltid spelats på
Åland. Leffe har inte totalkoll på vilket
”land” som vunnit mest:
– Ställningen är nog ungefär lika,
16-15 till någon. Det viktigaste är att
umgås och har trevligt. Och det har vi.
Spel på Ålands GK:s båda banor ingår, Slottsbanan och Kungsbanan. Två
riktigt fina och utmanande banor. I år
genomförs arrangemanget 8-10 maj.
Det finns plats för ett 15-tal deltagare
från Sverige. Först till kvarn...
Separat inbjudan med alla nödvändiga detaljer mailas till medlemmarna
i Golfjournalisterna.

Degernäs herrgård,
den vita byggnaden till
höger på bilden, är nästan lika gammal som
golfsporten.
Den har anor från
1600-talet. Herrgårdens
restaurang har gott rykte
och här intar vi i Mediaslagets startfält middag
måndag den 22 augusti.

Foto: Gunnar Walldén

”Upptakt Syd” är ett
återkommande arrangemang i Golfjournalisternas program.
Under två dagar
möter vi våren, oftast
i Skåne.
2016 är det Araslöv
Golf & Resort norr
om Kristianstad som
gäller. Spel 17-18
april på två banor, av
vilka en under senare
år har varit spelplats
för Araslövs Open på
Nordea Tour.

Mediaslaget i
klassisk
fotbollsbygd
Det blir trevligt, det kan
vi redan nu utlova. Detta
är en trakt där skrönor av
alla de slag blomstar.
Det är också en bygd
som är fotbollens svenska
svar på hockeyns Leksand. Alla älskar det lilla
brukssamhället Degerfors
och dess fotbollskultur.
Besök på fotbollsmuséet blir ett givet inslag i

programmet. Guide: Tord
Grip eller Ralf Edström,
eller? Det spörs. Det finns
många att välja mellan.
Grip har för övrigt ett
fint hus alldeles intill golfbanan. Det har också Olof
Mellberg och dansken
Martin Laursen.
Flera av dagens Degerforsare utomlands och i
Superettan är hängivna

golfare, så bli inte förvånad om du lottas med
Ola Toivonen eller skyttekungen Peter Samuelsson
på Mediaslaget.
Vi som insett att det
24:e Mediaslaget är något
vi inte bör missa bor i
moderna campingstugor
intill golfbanan. Det gör
detta tvådagarsarrangemang ovanligt prisvärt.

Säsongsfinal i Stockholm med årsmötet, ”Par-SM”och Mästerskapet

Drottningholms GK har
varit skådeplats för
många stortävlingar.
SEO sex gånger, Scandinavian Masters två.
18 september dags för
SPO, som är det officiella namnet på Golfjournalisternas mästerskap,
Scandinavian Press
Open.
Sedan Seve Ballesteros
vann på Drottningholm
1988 och Vijay Singh
1994 har banan genomgått en större upprustning. Den blev klar för
några år sedan och att få
spela SPO där blir förstås
något extra att se fram
emot för föreningens
medlemmar.
SPO avgörs på söndag
den 18 september. Efter

Foto: Peter Cordén

Säsongsupptakt på Araslöv
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Här avgörs många tävlingar. 18:e hålet på Drottningholm är ett utmanande par 3.
avslutat spel blir det samling för Golfjournalisternas årsmöte och därefter
middag med prisutdelning på Scandic Alvik.
Föreningen fyller ju 40
i år och på ett och annat

sätt kommer detta att
uppmärksammas i anslutning till middagen.
Måndag morgon blir det
mera golf, då på Viksjö
GK där Hemming Stens
Minne ska avgöras, även

kallat Par-SM.
Mer info om arrangemanget kommer längre
fram i separat inbjudan
till medlemmarna samt
på Hemsidan och i nästa
Nyhetsbrevet.
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Skaftös satsning på de unga avgjorde
På Skaftö i Lysekils kommun finns 1 470 fastboende. 300 är medlemmar
i golfklubben.
– Att bli Årets Golfklubb
i Sverige är stort,
inte minst marknadsföringsmässigt och ännu ett
kvitto på att vi
jobbar rätt, säger
intendenten Mikael Jumark.
Under senare år har
ungdomssatsningen gett
Skaftö en rad utmärkelser, bland andra Årets juniorvänligaste anläggning
och Årets juniorklubb.
2015 var Skaftö etta på
klubbrankingen för juniorer i Sverige.

Kinhult drivande pro

Till ”Årets tränare” utsåg
PGA 2014 Mikael Kinhult.
Han har varit Skaftös pro
sedan 1991 och i mycket
”pappa” till den lyckade
ungdomssatsningen.
Pappa på riktigt är han
till Marcus, nyblivet proffs
på Europatouren, och tre
år yngre Frida, vinnare av
Skandia Cup 2013.
Mikael Kinhult har varit
pådrivande i Skaftös satsning på unga. Förutom
Marcus och Frida dyker
hela tiden nya löften upp,
exempelvis Anna Holmberg, Isac Åreberg och
Elis Kléen.
Devisen ”Barnen först
– sedan föräldrarna” har
genomsyrat klubben i

många år. I motiveringen
härintill kan du läsa om
samarbetet med skolan.
– Får du genom dessa
riktade aktiviteter barnen
intresserade så vill så
småningom också mammor och pappor pröva
på golfen, säger Mikael
Jumark.

Förre Ryder Cupspelaren Barry Lane (gift
med Camilla) bor 500
meter från klubbhuset i
Fiskebäckskil och
tar ibland aktiv
del i utbildningen
av unga golfare i
Skaftö. Han fanns
även på plats
några dagar när
Skaftö GK nyligen
var i Spanien med 18
ungdomar (11-24 år) på
veckolångt träningsläger.
På klubben kan man
ibland också se en annan
Ryder Cup-spelare träna,
Thomas Björn, sommarboende på Skaftö.
Någon kritik från äldre
medlemmar att så mycket
fokus ligger på ungdomsgolfen har intendent Mikael Jumark aldrig hört.
– Nej, tvärtom. Alla
verkar gilla att vi lyfter
fram barn- och juniorgolfen. Ungdomarna
spelar för övrigt ofta både
sällskapsronder och tävlingar med seniorer.
Antalet medlemmar i
Skaftö Golfklubb var förra
året 1 204, varav 196 var
24 år och yngre. 55 av
ungdomarna var helårsboende på Skaftö. 900 av
medlemmarna är sommarboende.
Utmärkelsen Årets Golfklubb delas ut på SGF.s
förbundsstämma 17-18
april.
STIG DAHLÉN

En trevlig tradition. För att uppmuntra ungdomsgolfarna genomför Skaftö GK varje år under sportlovet i februari ett träningsläger i Spanien. Här har
ungdomarna med tränare och ledare samlats för gruppbild utanför San Roques klubbhus i Spanien. Trea från höger är pron sedan 1991 Mikael Kinhult.

Motiveringen Årets Golfklubb 2016

Foto: Skaftö GK

Årets Golfklubb 2016
är Skaftö GK. Klubbens satsning på barn
och ungdom blev
tungan på vågen när
Golfjournalisterna
valde bland flera
starka nomineringar.

En lada som klubbhus. Det hade Skaftö GK vid bildandet 1963.
Då fanns bara fyra hål. 1965 invigdes nio hål och 1993 18-hålsbanan. En naturskön bana, byggd i svårforcerad terräng.

”Barnen först – sedan föräldrarna”. Denna devis har varit
ett rättesnöre för Skaftö Golfklubb i många år. Klubben kan
nu skörda frukterna av sitt
målmedvetna arbete med sin
juniorverksamhet i form av både
medlemsrekrytering och idrottsliga framgångar.
Engagemanget för juniorverksamheten är en av anledningarna till att föreningen Golfjournalisterna valt att utse Skaftö
Golfklubb till Årets Golfklubb
2016. En annan faktor som tilltalade juryn är att klubben lyckats
engagera 300 av de fast boende
på Skaftölandet i sin verksamhet, drygt en femtedel av Skaftös
totala befolkning!
Skaftö Golfklubb inledde sitt
fokus på juniorverksamheten för

cirka femton år sedan, då man
i samarbete med kommunala
Skaftö skola arrangerade särskilda skoldagar där personal,
skolbarn och förskolebarn fick
njuta av en hel dag på golfbanan.
Dessa skoldagar på golfbanan är
sedan dess ett återkommande
inslag i Skaftö skolas verksamhet.
Den investering man gör i
juniorverksamheten ger också
utdelning i form av återvändare
som när de flyttar tillbaka till
närområdet också tar upp golfen
igen och därmed har en positiv
effekt även på klubbens ekonomi. Bohusklubben har också
medlemmar på tre proffstourer,
med nyblivne proffset Marcus
Kinhult som den klarast lysande
stjärnan.

Här är alla
tidigare vinnare
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1978 Vasatorp
1979 Sollentuna
1980 Marks GK
1981 Jönköpings GK
1982 Högbo
1983 Björkhagen
1984 Mölle
1985 Ågesta
1986 Bro-Bålsta
1987 Västerås GK
1988 Gävle GK
1989 Luleå GK
1990 Katrineholm
1991 Falsterbo
1992 Örkelljunga
1993 Kristianstad
1994 Mölndal
1995 Kils GK
1996 Haninge
1997 St Arild
1998 Flädje GK
1999 Ljunghusen
2000-01 Haverdal
2002 Bedinge
2003 Barsebäck
2004 Fullerö
2005 Björkliden
2006 Delsjö
2007 Nynäshamn
2008 Idrefjällen
2009 Timrå
2010 Kalmar
2011 Österåker/Hagby
2012 Hofors
2013 Visby GK
2014 Karlstad GK
2015 Sigtuna GK
2016 Skaftö GK

Översyn av riktlinjer
för Årets Golfklubb
Våren 2016 ser Golfjournalisterna över riktlinjerna och
kriterierna för den process
som leder fram till utmärkelsen Årets Golfklubb. En av
frågorna som diskuteras är
om kravet på ideell förening
ska finnas kvar eller inte. En
annan är om en klubb kan få
utmärkelsen mer än en gång.
Beslut väntas i sommar.
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Det finns mycket att berätta
när föreningen fyller 40 år
Föreningen Golfjournalisterna jubilerar 2016. Det
ska vi uppmärksamma på
flera sätt, bland annat med
att spela Mästerskapet på
anrika Drottningholm i
september. Men också med
en tillbakablick över de
40 åren i form av ett rikt
illustrerat magasin.
Vi har ju haft en del för
oss sedan 1976, när idén
till föreningen introducerades av Expressen-journalisten Hemming Sten.
Göran Zachrisson, en
gång ordförande och en av
de tongivande, har lovat
att berätta hur och varför
föreningen över huvud
taget kom till. Räkna med
en mustig historiebeskrivning.
Vi kommer naturligtvis
ihåg alla våra mästerskap,

Legenden Göran Zachrisson blir en av författarna i den jubileumsbok som planeras.
utbytena med Åland, EMäventyren, våra intressanta och lärorika seminarier.
Och inte minst våra utbildningsresor. Min första gick
till Skottland, där vi bland
annat spelade St Andrews
Old Course.
Två tjejer fanns med i
gruppen. Jag kommer ihåg
att de inte ens fick byta om

i det ”heliga” klubbhuset,
utan fick kuta tvärs över
gatan och svida om i en
garderob i Tom Morris
golfshop…
Det finns förstås hur
mycket som helst att
berätta i en jubileumsskrift. Stefan Bratt och jag
(Peppe) har tagit på oss
ansvaret och jag tror att

Det här får du som
medlem i föreningen

Föreningen Golfjournalisterna bildades 1976.
Vi är drygt 100 medlemmar. Många deltar i en
eller flera av de träffar
som arrangeras varje år.
Normalt genomförs
fem träffar per år. Flertalet är arrangemang på
två dagar, från lunch till
lunch. På programmet
finns vidareutbildning
och presentation av nyheter och trender inom
golfen. Ofta medverkar
välkända golfprofiler
som föredragshållare.
Träffarna genomförs i
regel på någon golfklubb
som utmärkt sig med
spännande innovationer

och nya grepp. Varje
träff har också en tävling
(ibland två) på programmet.
Många medlemmar
värdesätter möjligheten
att träffas och utbyta
tankar om golf och media. Ett gott kamratskap
kännetecknar också föreningens träffar och vid
tvådagarsarrangemang
brukar det vara högt i
tak med många glada
skratt på middagen som
avslutar första dagens
program.
Som medlem kan du
kvala in till svenska
landslaget till EM för
journalister.

Följande grundkrav
gäller för medlemskap:
Alla som i någon form
återkommande ”producerar golf” i media kan
bli medlem. Förutom
journalister och fotografer är kommentatorer,
redigerare, tekniker med
flera som återkommande
bidrar till att golf publiceras i media kvalificerade för medlemskap.
Välkommen med
ansökan om medlemskap! Den mailas till
föreningens sekreterare
på denna adress: stig.
dahlen@hotmail.com
Årsavgiften är 400 kr.

vi har rätt bra koll på åren
som gått. Men vi kan ha
missat en del och tar gärna
emot hjälp – med bilder,
anekdoter, minnen och annat som kan vara kul. Allt
behöver inte vara rumsrent till hundra procent…
Så hör av er till mig eller
Bratten…
PEPPE ENG
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Välkomna till nya sajten!
Att synas är att finnas, är
en klassisk devis inom
reklam och marknadsföring.
Det har Golfjournalisterna tagit fasta på och
nu har vi gått live med
vår nya hemsida, www.
golfjournalisterna.se
Det är en sajt som
präglas av en spännande
startsida med tydliga
länkar till våra huvudområden. Där man på ett
enkelt sätt hittar nyheter, information kring
våra träffar och tävlingar,
liksom våra utmärkelser, Årets Golfklubb och
Årets Golfare.
Vår nya sajt sjösattes
andra veckan i mars och
vi kommer efter hand

att på olika sätt bygga ut
den. Mycket finns under
menyerna i överkant
men saknar ni det äldre
materialet så finns det
kvar! Vi kastar inget, det

är en del av vår viktiga
historia, men ett renodlat gränssnitt gör att vi i
stället har ett stort arkiv
som sträcker sig många
år bakåt i tiden.

Fakta om Golfjournalisterna

Tog chansen att bli landslagsman – nu är Michael
regerande europamästare för journalister

• Golfjournalisterna är
en fristående organisation, obunden av förbund,
myndigheter, media och
kommersiella intressen.
• Huvudsyftet är att
stimulera intresset för och
öka kunskapen om sporten
golf.
• Föreningen ska tillvarata
medlemmarnas intressen
avseende arbetsvillkor.
• Föreningen utser Årets
Golfklubb. 2016 sker det
för 38:e gången.
• Medlemmarna deltar
varje år i omröstningen om
Årets Golfare.
• Föreningen kan stötta
golfklubbar med tips och
råd om mediekontakter.
• Mer information finns
på föreningens hemsida:
www.golfjournalisterna.se
• Golfjournalisterna finns
numera även på facebook.

I konkurrens med 110
journalister från elva
nationer blev Michael
Broström hösten 2015
individuell mästare när
Journalist-EM avgjordes
i södra Italien.
På bilden har ”Micke”
ett stadigt grepp om
EM-bucklan och den får
han behålla åtminstone
fram till andra halvåret
2017. Då spelas nästa mästerskap,
i Belgien.
Alla som är medlemmar Golfjournalisterna har möjlighet att ta en
plats i svenska laget och kan därefter titulera sig ”landslagsspelare i
golf”. De tävlingar som föreningen

arrangerar i anslutning
till medlemsträffarna
påverkar laguttagningen.
Michael Broström med
hcp 4,7 har varit medlem i Golfjournalisterna
sedan andra halvan av
1990-talet. Numera ingår han även i styrelsen.
Så här svarar ”Micke”
på frågan varför han är
med i föreningen?
– Det är en skön gemenskap och
ett värdefullt nätverk som jag haft
stor glädje av genom åren. Alla de
träffar jag varit med på har varit
väldigt lyckade och det är alltid lika
kul att träffa både gamla och nya
medlemmar.

Golfjournalisternas Nyhetsbrev Nummer 1, Mars 2016

Välkommen till Golfjournalisterna på sociala
media. Ni vet väl att vi
också finns på Facebook.
Gå gärna in och gilla oss!

Peppe Eng, engagerad
medlem – varför?
TV 4-profilen
Peppe Eng deltar
ofta i Golfjournalisternas träffar.
Numera är han
också vice ordförande.
Varför detta
engagemang, Peppe?
– För mig är det en självklarhet
att vara medlem. Jag hakade på
direkt när jag började spela för
28 år sedan. Många sköna profiler
bidrar till härlig stämning, både på
våra tävlingar och på våra träffar
med intressanta föredrag. Oj, vad
man fått lära sig under årens lopp!
Kanske har jag också blivit en
bättre golfare. Jag tror det…

Nyhetsbrevet mailas till Golfjournalisternas medlemmar och till personer med koppling till golf i media. Tipsa gärna kollegor och bekanta om Nyhetsbrevet. Önskemål om
gratis prenumeration – alternativt uppsägning av prenumeration – maila din epostadress och ditt önskemål till Golfjournalisterna: info@golfjournalisterna.se

Redaktör:
STIG DAHLÉN
stig.dahlen@
hotmail.com

KOLUMN:

Jag drömmer om att
åka till Katrineholm...
H

åll med om att det kliar i
golffingrarna nu när våren i
snabbt tempo väcker våra golfbanor och nervösa greenkeepers
hoppas att isbrännan är minimal.
För oss i Golfjournalisterna är
det lika med att en ny spännande
säsong tar sin början.

Utomlands kan jag, när dessa
rader skrivs, följa veckans tävling
på Europatouren. Den spelas på
Black Mountain, i Thailand. Bara
en sån sak. Europa har blivit
stort…
Här på hemmaplan väckte det
stor uppmärksamhet och överlag positiva heja- och grattisrop
när Golfjournalisterna avslöjade
namnet på Årets Golfklubb:
Skaftö GK.
Ett synnerligen spännande val!
En bana som ligger i fantastisk
miljö, som har 20 procent av de
fast boende som medlemmar i
klubben, som är talangfabrik med
små resurser som förstått värdet

av att skapa trivsel, en bra miljö
och som sätter juniorerna främst.
För då kommer ju föräldrarna
efter. Det blir ett nöje att träffa
Skaftös representanter på SGF:s
förbundsmöte i april för att överlämna utmärkelsen.

Känslan är väldigt positiv
För föreningen Golfjournalisterna
stundar en spännande säsong.
Vi fyller 40 år med stort firande
i september i samband med
årsmöte, vårt Mästerskap och
Hemming Stens minne. Vi spelar
mästerskapet på kungliga Drottningholm som blivit en pärla
efter renoveringen. Fint ska det
vara…
Men innan dess har vi hunnit
med många aktiviteter och träffar med föreläsningar och korta
seminarier. Det skapar en mingelyta, där våra medlemmar får
möta viktiga personer i och kring
golfsporten.
Känslan är väldigt positiv för

Lars-Åke
Linander

vår verksamhet. Vi jobbar intensivt för att vara en intressant spelare för våra golforganisationer
på olika nivå. På samma sätt blir
vi mer synliga i våra omgivningar.
Dels via våra medlemmar, dels
via sociala medier som facebook
och en nyrenoverad hemsida,
som ska byggas ut efter hand.
Vi har också skapat ett Nyhetsbrev, som från början var ett
internt brev till våra medlemmar,
men som nu växer vidare utanför
våra kretsar och når betydligt
fler. Allt för att golfbranschen och
andra på olika sätt ska kunna ta
del av vår verksamhet.
Det jag drömmer om just nu är
att åka till Katrineholm och sätta
ett inspel nära flaggan på femman i precis den magiska miljö
vår medlem Peter Cordén förmedlar i bilden härunder.
Svinga lugnt!
Lars-Åke Linander
Ordförande Golfjournalisterna

Foto: PETER CORDÉN

