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från föreningen

Golfjournalisterna
”Tordans”
dubbel på
mindre än
en vecka

Spännande
höstträffar

Sid 4-7

För Golfjournalisterna
återstår 2016 två större
träffar, Mediaslaget i augusti samt Mästerskapet
och ”Par-SM” i september.
Då ska också föreningens
40 år firas.

Sid 10-12

PINE VALLEY
– EN MAGISK
UPPLEVELSE
Golfjournalisten Michael
Broström har alltid drömt
om en rond på Pine Valley. I maj gick drömmen
i uppfyllelse. En dag han
sent ska glömma. Sid 8-9

Foto: Stig Dahlén

40 år i text
och bilder
Golfjournalisterna fyller
40 år 2016 och det firas
med en jubileumskrift
som släpps i anslutning
till Mästerskapet och
Hemming Stens Minne i
september.

Sid 11
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Upptakt Syd på Araslöv:

Hallänningarna klarade
de iskalla vindarna bäst
Araslöv strax norr om
Kristianstad är ett mycket
populärt mål för golfare/
golfgäng i den södra delen
av landet. Två relativt
generösa 18-hålsbanor
i omväxlande bokskogsbackar och på åkermark
inbjuder till kul spel där
alla sorters slag behövs.
Betyget fläckas något
av att båda slingorna
innehåller några dolda
hål med doglegs bland
bokträden.
Det aprilväder som dussinet närvarande möttes
av var dock av sämsta
sort: 12-15 sekundmeter
iskall vind från Hanöbukten kombinerad med
regnskurar första dagen
gjorde att endast de allra
skickligaste kunde bevisa sig. För några blev
det närmast som ett
”kosläpp” – vårystert på
grönan äng.

Inte bara bäst i Europa
Första dagens spel på
Norra banan från tee 53
vanns naturligtvis av
vår egen Europamästare
Micke Broström på 76
netto. Därefter följde ett
koppel spelare på 80-81

anförda av Johan Lindeberg och PeO Karlström.
Glada att vara under
tak igen var det dags för
middagen. När förrätten – ramslökssoppa med
halstrad pilgrimsmussla/
gulbetspuré smakats av
– suckades det runt om.
Oj så gott det var! Fortsättningen, ankbröst med
riven anklever plus tillbehör och avslutningen med
mörkchokladglass med
espressosponge, var lika
lysande. Maten på Araslöv
har ett välförtjänt gott
rykte och bidrar säkert till
att man redan i maj hade
cirka 6 000 bokningar för
detta året.

”Halmstadspågarna”

Familjen Ryd(Ryds bilglas) utvecklar Araslöv
varefter och har planer
att intill klubbhuset bygga
hotell för att locka ännu
fler gäster. Dagens boende
utgörs av trevliga rum
i flera längor invid den
södra banan. Dessa finns
bilvägen någon kilometer
från klubbhuset och detta
kräver viss logistik som
man löst kvällstid med
egna shuttlebussar.
Måndagsspelet slapp
regn, men samma ihärdiga isvindar fanns där.
Än en gång bevisades att
Halmstadspågarna sköter
sin vinterträning på allra
bästa sätt. Nu var det
Jörgen Anderssons tur att
vinna före Micke B och
Johan L.
Vi som deltog hade
mycket roligt. Araslöv är

Resultat dag 1:		

Foto: Kenneth Jonasson

Vad får man om man tar
en del dalkarl, fyra delar inflyttade skåningar,
hälften av smeten från
Halland och spetsar
med ett poposportsnöre
från huvudstaden?
Jo – startfältet i Golfjournalisternas Vårupptakt på Araslöv Golf &
Resort 17-18 april.

Stjärnglans. Det blev det direkt när 2015 års Europamästare bland journalister mötte Peter Eng. ”Peppe”
höll i prisutdelningen och hyllade första dagens segrare
på Araslöv Michael Broström, tillika ”Bäst i Europa”.
ett positivt ställe, även
om det ligger lite för långt
bort enligt några. Vi hade
otur med vädret, men
en solig försommardag
måste det vara gudomligt vackert att spela på
Araslöv.
Umgänget vi har på
våra träffar är härligt och
denna gången hade vi

även möjlighet till lagtävlingar på grund av det
begränsade startfältet.
Vid middagen spelade
vi ”stor Köpenhamnare”
där lag Micke B, Peppe
Eng och Artur Ringart tog
potten. Bästa måndagslag
blev Micke, Jörgen och
Mats Pettersson.
STURE CARLBOM
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Michael Broström
Johan Lindeberg
PeO Karlström
Jörgen Andersson
Peppe Eng
Sture Carlbom
Mats Pettersson
Inge Gamming
Artur Ringart
Kenneth Jonasson
Matts Olsson
Leif Larsson

76
80
80
81
81
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88
92

Resultat dag 2:
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Jörgen Andersson
Michael Broström
Johan Lindeberg
PeO Karlström
Kenneth Jonasson
Peppe Eng
Artur Ringart
Inge Gamming
Mats Pettersson
Matts Olsson
Leif Larsson
Sture Carlbom

74
77
78
79
81
83
83
84
88
89
91
93

Är du inte redan
medlem – bli det!
På det här och de följande uppslagen kan du läsa om Golfjournalisternas verksamhet. Om genomförda
aktiviteter och de sammankomster
med tillhörande tävlingar som återstår i höst.
Samtliga cirka 100 medlemmar finns
förstås på sändlistan för föreningens
nyhetsbrev. Men vi skickar numera nyhetsbrevet också till en bredare krets
för att informera om vår verksamhet.
Tillhör du den senare kategorin och är
nyfiken på att gå in som medlem kommer här några grundfakta:
- Golfjournalisterna bildades 1976.
- Normalt genomförs fem träffar per
år. Flertalet är arrangemang på två
dagar, från lunch till lunch. På programmet finns vidareutbildning och
presentationer 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.
Som medlem kan du kvala in till
svenska landslaget till EM för journalister. Bilden här ovan visar svenska

laget till EM i Italien 2015. Nästa gång
spelas EM 2017.
Golfjournalisterna välkomnar nya
medlemmar och särskilt sådana som
är i yrkesverksam ålder och som vill
träffas, trivas, utbyta erfarenheter och
– förstås – spela golf på en bra bana.
Våren 2016 har en rad journalister
som aktivt arbetar med golf anslutit sig som medlemmar, exempelvis
Jonas Karlsson, (SVT Sport), Mathias
Resare (www.golfing.se), Petter Jennervall (Expressen), Lasse Hanson
(TV4), Peter Ahnberg (C More Golf,
Radiosporten), Mattias Sandberg
(SVT Sport), Susanne Persson (SGF)
och Jesper Fallenius (frilans).
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

Golfjournalisternas Nyhetsbrev Nummer 2, Juli 2016

Tio tolftedelar av det tappra gäng som trotsade isvindarna från Hanöbukten samlade för bild.

Nyhetsbrevet mailas till Golfjournalisternas medlemmar och till personer
med koppling till golf i media. Vidarebefordra gärna Nyhetsbrevet till bekanta och kollegor som du tror kan vara intresserade av innehållet. För gratis
prenumeration – alternativt uppsägning av prenumeration – mailas epostadress och önskemål till Golfjournalisterna: info@golfjournalisterna.se
Redaktör Nyhetsbrevet: STIG DAHLÉN
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stig.dahlen@hotmail.com
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”Landskampen” på Åland:

Svenskt trendbrott efter
fyra magra år
Detta är, näst Mästerskapet, Golfjournalisternas mesta långkörare – ”landskampen”
Åland-Sverige.
Vandringspriset instiftades 1984, men redan året
innan genomfördes en
mindre ”prolog” på Åland.
När det 9-10 maj i våras
spelades om det individuella vandringspriset
för 33:e året i följd stod
Tord Westlund där som
segrare.
Även i lagtävlingen –
landskampen – blev det
svensk seger. De svenska
golfjournalisterna bröt
en fyraårig trend med
åländska segrar.
Detta gemyliga utbyte har
tuffat på år efter år, men
med lite olika namn. Från
officiella starten 1984
och 13 år framåt spelades
om ”Birka Princess Cup”.
Blev 1992 ”Viking Line
Cup” och året därpå ”Writers Cup”. Sedan början
av 2000-talet talar man
mest om ”Landskampen
Åland-Sverige”.
Kjell Hansson, ålänning
sedan länge, men uppväxt
i Karlstad, kom med tidigt
och minns hur och varför
det hela startade:
– 1983, när Ålands
första golfbana stod klar,
bjöds några svensk golf-

Samling framför klubbhuset. I det vackra vårvädret laddar stora delar av det svenska laget och några ålänningar inför första dagens övning, en scramble på Slottsbanan.
RESULTAT PÅ ÅLAND
”Landskampen” på Kungsbanan:
Åland – Golfjournalisterna 164 – 177

Stolt ordförande och stolt vinnare. Ryggont stoppade Golfjournalisternas ordförande Lars-Åke Linander (t v) från att spela i landskampen, men en av hans medlemmar,
Tord Westlund, satte alla på plats, bidrog till lagsegern och vann individuellt.
journalister hit. Golf var
ju stort i Sverige redan då,
här var det helt nytt och
baktanken med inbjudan
var förstås att få publicitet kring den nya åländska golfanläggningen och
locka hit svenskar
– På den tiden jobbade
jag som journalist på
Åland och besökte golfklubben för att intervjua
de svenska journalisterna
Hemming Sten och Anders Gernandt, säger Kjell
Hansson.
Bara drygt ett år senare
valdes Kjell Hansson själv
in i Ålands Golfklubbs
marknadskommitté.

– Till en början var det
trögt att locka svenska
golfare till Åland, men
vi insåg snart att ju fler
svenska journalister som
skriver golf och som kommer hit, desto bättre är
det för oss.
Som mest deltog ett 30tal svenska journalister
i ”golflandskampen” på
Åland, under senare år
har antalet nästa halverats.
Men utbytet har fortsatt
och det beror på att de
många personliga band
som knöts under första
decenniet, de har varken ålänningarna eller

Kjell Hansson, drivande
golfprofil på Åland.
svenskarna velat upplösa.
Och golfentusiasterna
på Åland har inte glömt
draghjälpen de fick från
Sverige.
Kjell Hansson anställdes

Individuellt, Kungsbanan:
1. Tord Westlund 32; 2. Kjell Hansson (Åland) 32;
3. Ylva Larsson 31; 4. Matti Rajamäki (Åland) 31;
5. Jockum Sourander (Åland) 30; 6. Hans Ekebom,
(Åland) 30; 7. Agne Jälevik 30; 8. Leif Larsson 29;
9. Stig Dahlén 28; 10. Ingemar Jansson 27; 11. Jan
Collsiöö 26; 12. Bertil Guslén 25; 13. Stig Hoffman
22; 14. Torbjörn Eliasson (Åland) 22; 15: Harry
Bergman (Åland) 19; 16. Patrik Larson 18; 17.
Hasse Laaksonen (Åland) 17; 18. Dick Lundqvist
(Åland); 19 Leif Engberg 15.
1990 på Ålands GK och
arbetade som klubbchef
fram till 2011.
Kjell är fortfarande lite
primus motor i utbytet
med de svenska golfjournalisterna, nu i egenskap
av pensionär och ”tidsmiljonär”.
Han har deltagit i de
flesta ”landskamperna,
men det var först 2015
som han tog sin första inteckning i det individuella
vandringspriset.

”Det var min tur”

Kjell Hansson var nära att
återupprepa bedriften i
år. En bogey, i stället för
en dubbel, på 18:e hålet

skulle ha gett 33 poäng,
en bättre än Tord Westlund.
Men den gamle kämpen Tord var en värdig
vinnare efter fler än 20
års försök. Han såg till
att det blev ett svenskt
trendbrott efter fyra år av
åländska triumfer både
individuellt och i lag.
– Minst två gånger
har jag tappat segern på
sluttampen, så det var
väl kanske min tur i år, sa
Tord och tillade:
– Utbytet med Åland
och alla goda vänner
jag fått här har varit en
höjdpunkt under mina år

Varit med länge. Förre DN-fotografen Leif Engberg
(till vänster) tog i slutet av 1990-talet över rollen som
svensk ”förbundskapten” efter Rune Månzon. Till höger
ålänningen Torbjörn Eliasson, som vann individuellt
1984 och 1985 och fortfarande är still going strong.
som golfjournalist. Roligt
också att få komma hit
och spela på Ålands GK:s
två riktigt fina golfbanor.

Bäst i Finland

Nämnas kan att Ålands
GK förra året utsågs till
Finlands bästa 36-hålsanläggning. Varje år spelas
här cirka 20 000 greenfee-ronder.
I lagtävlingen räknades
de sex bästa scorerna från
respektive lag och den
svenska segern skrevs till
177-164.
Landskampen (både
individuellt och i lag)
spelades på Kungsbanan.
Dagen innan var det upp-

mjukning med en scramble på den mer öppna
Slottsbanan. Här vann ett
mixat lag bestående av
tre svenskar (Jan Collsiöö,
Ylva Larsson och Stig
Dahlén) och en ålänning
(Harry Bergman).
De spelade de 18 hålen
utan att göra en enda
bogey och kryddade med
fem birdies och en eagle.
Collsiöö satte inspelet
från 86 meter rakt i kopp
på hål 9! 65 netto för vinnarna, två lag skuggade
bakom med vardera 67.

Text och foto:

STIG DAHLÉN

6

Östvenska mästerskapet på Bro-Bålsta:

Östsvenska mästerskapet

17 spelare tog sig hela
varvet runt, och när
sista putten var hålad
stod Tord Westlund som
segrare i årets upplaga av
Östsvenska mästerskapet.
Samme man som knappt
en vecka tidigare tagit
den individuella titeln i
den traditionella ”landskampen” på Åland.

Små marginaler

74 slag räckte precis för
”Tordan” att ta bucklan
framför ögonen på Jens
Cederblad som var slaget
efter.
– Jag vill framförallt
tacka Stefan Bratt som
lägger ned så mycket jobb
på att ordna de här tävlingarna, sade Westlund.
Årets Östsvenska
mästare tackade också
Bro-Bålsta för att golfjounalisterna fick komma till
Annika Sörenstams moderklubb och banan där
världens genom tiderna
bästa kvinnliga golfare
lärde sig grunderna:
– Det känns som att ha
fått spela på helig mark!
Tord Westlund, i likhet
med många andra spelare, träffade massor av
greener på banan, känd
för sina stora härliga
puttområden. Men det
var tuffa flaggplaceringar
och fler än en lirare hördes muttra över treputtar.
På förmiddagen fick

spelarna en lektion av
grundarna av ”Golf för
vuxna”-projektet, Sacke
Frondelius och Johan
Almgren. Projektet går
bland annat ut på att underlätta för spelare med
ryggproblem och annat
som kan hämma rörligheten under ett golfslag.
Några vågade också
testa den annorlunda
sving-tekniken på rangen
innan spelet, men väl ute
på banan återgick samtliga till ordinarie teknik.

Snygg Ahnberg-debut

Tre nyinvalda medlemmar var med och spelade. Lasse Hanson, TV4
Nyhetskanalen, svor över
sitt eget spel, men var
nöjd med att ha fått putta
för eagle på första hålet.
– Sedan gick det bara
utför, sade Hanson.
Roligare då för Peter
Ahnberg, 78 netto, som
var lite dimmig på ögonen efter att ha suttit i
CMores studio till långt
in på natten. Men väl ute
på banan levererade han
som den 3,9-hcp-are han
är. Med en något hetare
putter hade Ahnberg
vunnit tävlingen, där han
blev fyra. Däremot tog
han hem segern i Openklassen på 81 slag.
Och driven på 265
meter på femte hålet var
enorm. Synd att en treputt betydde att det ändå
bara blev par.
– Jag har tänkt gå med
i föreningen i många år.
Nu blev det äntligen dags,
sade Ahnberg.

13:e hålet på Bro-Bålsta. Ett av många bra hål på banan, där Annika Sörenstams sagolika karriär grundlades. Golfförbundets
nya kommunikationschef Susanne Persson gillade Bro-Bålsta och uttryckte spontant: ”En fantastiskt fin bana.”

(slaggolf med handicap)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tord Westlund
Jens Cederblad
Agne Jälevik
Peter Ahnberg
Göran Rydell
Patrik Larson
Jan Collsiöö
Susanne Persson
Peo Carlström
Lasse Hanson
Johnny Byström
Bertil Guslén
Gunnar Säfsten
Ulf C Hellman
Stefan Bratt
Stig Hoffman
Gene Oberto

74
75
76
78
79
81
82
83
83
84
84
86
87
88
89
89
99

Openklassen
1. Peter Ahnberg
2. Jens Cederblad
3. Tord Westlund
4. Lasse Hanson
5. Ulf C Hellman
6. Susanne Persson
7. Johnny Byström
8. Agne Jälevik
9. Patrik Larson
10. Gunnar Säfsten
11. Stig Hoffman
12. Jan Collsiöö
13. PeO Karlström
14. Stefan Bratt
15. Bertil Guslén
16. Göran Rydell
17. Gene Oberto

81
85
90
93
94
94
96
96
99
101
101
101
102
103
108
110
121

Persson, gick runt på 83
netto.
– Roligt att få se föreningens arbete, konstaterade Persson.
Om tävlingsdebuten i
Golfjournalisterna och
besöket på Bro-Bålsta sa
Susanne:
– Herregud, man skulle
varit här och provspelat.
Men det var en fantastiskt
fin bana”.

Text: PATRIK LARSON
Foto: STEFAN BRATT

Skaftö GK
hyllades

Golfjournalisterna
utsåg i mars Skaftö
GK till Årets Golfklubb
2016.
På bilden ovan ses
Golfjournalisternas
ordförande Lars-Åke
Linander på SGF:s
förbundsmöte i april
överlämna utmärkelsen till Skaftö GK:s
ordförande Bertil
Thorén och vice ordförande Claes-Göran
Petré.
Valet av Skaftö
som Årets Golfklubb
var uppskattat av
många. Applåderna
på förbundsmötet var
varma och långa när
Linander överlämnade priset.

Ny process
för att utse
Årets GK

”Fantastiskt fin bana”
Golfförbundets nya kommunikationschef och
tillika ny medlem i Golfjournalisterna, Susanne

Foto: SGF

”Kändes som att spela på helig mark”
Spelarna hade utrustat
sig med både paraplyer
och regnkläder. Men
när första bollen nådde
green på andra hålet
hade det regnat klart
över Bro-Bålsta. Och
resten av dagen blev en
orgie i greenträffar, och
missade puttar.
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SGF:s nya kommunikationschef
Susanne Persson informerade
och lät sig själv informeras om
Golfjournalisterna.

Grattis Tord, tack Stefan! Tord Westlund tar emot vandringspriset av tävlingsledaren Stefan Bratt. Tord log och
tackade – och särskilt tackade han Stefan för hans engageFoto: Jan Collsiöö
mang i föreningens tävlingar och träffar.

Golf för vuxna. Johan
Almgren (bilden) och
Sacke Frondelius berättade om en ny svingteknik

Föreningen Golfjournalisterna gör i år en
översyn av riktlinjerna och processen
som ska leda fram till
utnämningen av Årets
Golfklubb.
Frågor som diskuteras är bland andra
att öppna upp för alla
typer av golfanläggningar och ökad samverkan med närliggande organisationer
i urvalsprocessen.

8

Pine Valley – en nåd att stilla bedja om
S

om golfgalning har jag drömt
om många saker. Att göra
eagle. Att göra hole in one. Att
gå under par. Enkla drömmar som
inte var så svåra att lyckas med.
Men att spela Pine Valley var en
dröm som jag aldrig trodde skulle
bli verklig.
Eagle gör jag lite då och då. Jag
klämde till med mitt andra hole in
one för ett par år sedan. Under par
går jag kanske en eller två gånger
varje år, oftast
på Södra i Tylösand, där jag ju
kan banan innan
och utan. Sånt
där som inte är
omöjligt att lyckas
med om man har
ett minimum av
talang och lite
träningsvilja. Men
sedan finns det saker som är lite
svårare att få till.
Många snackar om att få spela
Augusta National, men för mig har
den stora drömmen alltid varit att
få spela Pine Valley.
Banan är mytomspunnen både
för att den ryktas vara väldigt svår
och för att den är så privat att det
sägs vara enklare att slinka in i Vita

Huset och ta en tupplur på en soffa
i Ovala rummet.
Pine Valley rankas i princip alltid
som etta i världen i olika magasin,
men det är få förunnat att få spela
banan. Jag hade dock förmånen att
via en god väns bekants klubbkompis få en inbjudan till denna ”heliga
plats”, och inte bara spela banan
utan även spela deras korthålsbana
– en samling hål som efterliknar
inspelen på stora banan – och
dessutom bo en natt
i klubbhuset.
Allt detta inträffade på min födelsedag i maj i år och det
blev ett magiskt sätt
att fylla år på.
Efter att ha passerat ett ganska
nedgånget område
i Clementon, New
Jersey, körde vi över järnvägsspåret
och kom till en helt annan värld.
Klubben har ett markområde som
är så stort att de räknas som eget
county, och har egen polis och egen
valkrets. I klubbhuset råder strikta
regler som de som besökt en finare
brittisk klubb känner väl till. Att
hala fram mobilen och ringa är inte
att tänka på, och bara att smygfota

Det är en
makalöst
fin bana

Signaturhålet på Pine Valley. Ja, åtminstone ett av dem, ett tufft par 3-hål på modiga 212 meter. Det blev enda lilla plumpen i Michaels protokoll, en dubbelbogey.
lite med mobilkameran kändes lite
farligt.

Tuff avslutning. Detta är hål 18 på Pine Valley, ett par 4 på 442 meter där allt kan hända.

Inför rundan slog vi några bollar
på rangen. Som var en sammetslen gräsyta bättre än vad många
svenska klubbar kan presentera
på sina greener. Och rangebollarna
var såklart Pro V1. Spänningen
stegrades och jag kunde knappt
mumla fram vad jag hette när jag
skulle hälsa på caddien. Men så
hände något underligt. Jag hittade
bollträffen.
Det är en makalöst fin bana, med
relativt mycket plats från tee för
den som lyckas navigera mellan
de många waste areas och enstaka
vattenhinder som finns här. Greenområdena är däremot infernaliska
och de glashala greenernas emellanåt kraftiga unduleringar kräver
en varsam hand och noggrann
greenläsning.
En dubbelbogey på femman, ett
par 3-hål på 232 yards uppför, var

enda riktiga plumpen i protokollet
och när jag kom in kunde jag räkna
ihop till 75 slag – utan vidare min
bästa golfrunda från tee till green,
och en score som jag värderar högre än alla mina rundor under par.
Den pirrande känslan jag haft i hela
kroppen under hela rundan bidrog
till att upplevelsen slog de högt
ställda förväntningarna med råge.
Ett litet orosmoln är att jag fortfarande väntar på att få veta vad
besöket kostar. Man kan nämligen
inte betala på Pine Valley, utan
allting sätts på medlemmens konto.
Men det är ändå som i MasterCardreklamen. Det går att sätta ett pris
på många saker, men att förverkliga
en dröm – det är ”priceless”!

Text och foto:

MICHAEL BROSTRÖM

Namn: Michael Broström
Ålder: 48
Hemort:
Halmstad
Yrke: Översättare och
skribent
Golfklubb:
Halmstad GK
Handicap: 4,5
Bästa klubba: Putter
Sämsta klubba: Hybrid
Favoritgolfare: Alex Norén
Favoritbana i Sverige: Norra
banan på hemmaklubben –
annars Ullna GC
Favoritbana utomlands: The
Island (norr om Dublin)
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Mediaslaget 22-23 augusti

I Degerfors rullar bollarna i hål – och i mål
B
ollen är rund är ett
uttryck som används
för att på något sätt
beskriva den oförutsägbarhet
som förknippas med bollsporter av olika slag. I Degerfors
är begreppet bekant sedan
urminnes tider och fram till
modern tid i princip enbart förknippat
med fotboll. Sedan den nya 18-hålsbanan vid Degernäs invigdes för tio år
sedan omfattas även golfen.

Att just bollen är rund är
också en mycket god anledning till att du som medlem
i Sveriges Golfjournalister
ska komma till Degerfors i
augusti för att spela Mediaslaget. Förutom en fantasifull
och spelvänlig layout i den
vackra miljön runt Degernäs Herrgård
ger besöket en möjlighet till närkontakt
med det som Degerfors är mest känt
för – fotbollen. Degerfors IF
med 29 säsonger i allsvenskan, är inte bara kärleksfullt
beskrivet i Erik Bengtssons
bok ”Heja röda vita laget”,
utan är laget i mångas hjärtan
långt utanför den lilla bruksorten med knappa 10 000
invånare.

Landets enda fotbollsmuseum

I Degerfors finns också landets enda
fotbollsmuseum, som vi besöker. Där
finns inte bara allt om brukslaget utan
en hel del annat, exempelvis Gunnar
Grens guldboll. Många av spelarna i
dagens Superettanlag är också goda
golfare och förhoppningsvis dyker
några av dem upp i gästklassen.
På programmet i Degerfors finns
dessutom mycket mer, men den riktigt goda anledningen att komma till
Mediaslaget i Degerfors möjligheten
att få spela denna charmiga bana. De
18 hålen ligger i öppen terräng intill
sjön Möckeln och Letälven som rinner
genom samhället. Utsikt över sjön eller
älven har man från samtliga hål.

USGA-greener och greenområden. Det är gott om bunkrar och bunkersanden är av
finaste slag, från botten av
Vättern. Ladda för spel på fin
turf och snabba ondulerade
greener. Signaturhålet är det
så kallade Skogshålet där det
krävs precision vid såväl utslag som
inspel till green omgiven av vatten. Ett
golfhål med karaktär.

Ett starkt tredje ben

I övrigt är Degerfors Golf en
familjär klubb där många
hjälps åt för att ge besökare en
trevlig vistelse. Plus för klubben är också att man som ett
starkt tredje ben på inkomstsidan driver en modern camping
med att stort antal stugor intill
badplatsen Lilla Degernäs. För
golfare räknas campingen som en av
Sveriges bästa enligt en nyligen genomförd ranking. Vi bor i stugor
där det givetvis finns tillgång
till wifi.
Ett stenkast från banan
har kända fotbollsprofiler
som Tord Grip och backkompisarna i Aston Villa, Olof
Mellberg och Martin Laursen,
sina hus och på östra sidan
av sjön hittar vi Ola Toivonen. Samtliga
ser man då och då på banan, Grip dock
utan klubbor, ska det spelas där ska det
spelas dragspel och inget annat.
Välkomna till Degerfors!

GUNNAR WALLDÉN
Medlem i Golfjournalisterna – och i
Degerfors IF

Degernäs är en seaside/parkbana som designats av Susanna Gustafsson. Hålet närmast sjön
Foto: Degerfors GK
Möckeln är banans första, par 5, med en avslutning som kräver precision.

Fakta om program, boende, måltider och anmälan
Mediaslaget är ett av föreningen Golfjournalisternas
pålitligaste och mest populära arrangemang.
– Dags för 24:e upplagan
i följd och den blir minst
lika spännande och kul som
tidigare årgångar, lovar
tävlingsgeneralen i alla år,
Stefan Bratt.
Samling sker vid lunchtid
måndag 22 augusti. Första
aktiviteten blir besök på
fotbollsmuséet (se artikeln till
vänster) och därefter avlöser
programpunkterna varann:

- Skaftö GK berättar om
arbetet som legat till grund för
utmärkelsen Årets Golfklubb
och att klubben 2015 toppade
årets juniorranking i Sverige.

- GAF:s kanslichef Torbjörn Johansson berättar
om föreningens visioner.
- Nyttigt och nytt frånSvenska Greenkeeperföreningen (SGA).
- Företrädare för några
större varumärken inom
golf presenterar nyheter.
- Presentation av Degerfors Golfklubb.
Bratt låter oss också ana
att det kan bli en och annan
överraskning till kvällens
middag i intilliggande Degerfors Herrgård, med sitt
omvittnat goda kök.
Tisdagen ägnas uteslutande åt Mediaslaget. Första
start 09:00. 18 hål slaggolf.
Särskilt inbjudna gäster
spelar i en egen klass.

I totalkostnaden cirka
1 000 kr ingår greenfee,
boende i dubbelrum i stuga
alldeles intill banan, tvårätters middag och fika.
Frivilliga extrakostnader:
Drycker till middagen, 200
kr tillägg för boende i enkelrum i stuga.
Möjlighet finns att anlända söndag, spela in sig på
banan och bo över i stuga.
Meddela i så fall detta så
snart som möjligt till Stefan
Bratt (tel 0703-999 708).
Sista anmälningsdag är 5
augusti. Anmälan mailas till
stefanbratt@tele2.se
Separat inbjudan med ytterligare detaljinformation
har skickats per mail till
samtliga medlemmar.

2016 är ett ovanligt
spännande år för Golfjournalisterna. Föreningen fyller 40 och det ska
bland annat firas med en
jubileumsskrift.
Redaktörer och sammanhållande är Peppe Eng och
Stefan Bratt. LayoutansvaPeppe Eng, en av
rig är Jörgen Andersson.
Nyhetsbrevet kontaktade bokens redaktörer
Peppe för att få en uppdatering.
Hur går det med produktionen?
– Det rullar på. Vi har fått in de flesta texterna och en mängd roliga bilder från åren
som gått. Och jag tror att vi med Jörgens hjälp
ska kunna presentera en åtråvärd resumé över
föreningens 40-åriga historia.
När blir det ”boksläpp”?
– Tanken är att magasinet, vi väljer att kalla
det så, ska vara klart till föreningens årsmöte.
Alltså i samband med våra tävlingar på Drottningholm och Viksjö i september.
Hur många sidor har ni planerat?
– Vi siktar på 40 sidor. Och den kalkylen tror
jag ska hålla. 40 år på 40 sidor.
Berätta något om innehållet i boken!
– Det blir förstås en hel del blickar bakåt i
tiden. Göran Zachrisson har skrivit inledningen. Och gjort det på sitt eget sätt. Jens Lind
medverkar också med en målande beskrivning hur han som liten knatte kom att ”fångas”
av golfen. Historiken
bakom utmärkelsen
”Årets Golfklubb”,
utbytet med Åland och
förstås några dråpliga
reseskildringar.
– Det finns berättelser och bilder från de
tidiga åren, när Zacke,
Anders Nordlund, Gert
Landin och inte minst
Hemming Sten drog
igång det hela...
BILDEN:
Ett av många foton i
40-årsmagasinet,
Göran Zachrisson uppklädd på skotskt vis.

Bunkersand från Vätterns botten
Banan är helt enkelt väldigt rolig att
spela med moderna och utmanande

Hur går det med
jubileumsboken?

Foto: Jan Collsiöö
Foto: Degerfors GK

KOLUMN:

Foto: Peter Cordén

Mästerskapet och ”Par-SM” 18-19 september

Javisst är det �int! Sveriges mästare på att avbilda golfbanor, Peter Cordén, har fångat det vackra 18:e hålet på
Drottningholm så här. Klart man blir sugen på att spela! Och vi hoppas att Peter själv ställer upp i Mästerskapet.

Vi fyller 40 – det ska vi fira
med golf och ”jubelmiddag”
Detta blir Föreningen
Golfjournalisternas
häftigaste ”meeting” –
vi firar 40, vi ska spela
om Mästerskapet och
”Par-SM”, vi ska äta jubileumsmiddag och vi ska
ha ”skitkul”.
Allt detta – och årsmötet
– inträffar 18-19 september. Huvudkvarter
är Scandic Alvik i norra
delen av Stockholm. Vi
spelar mästerskapet

på söndag, på självaste
Kungl. Drottningholms
GK. Gamle ”tenniskungen”
Gustav V lär på 1930-talet ha avfärdat de goda
tankarna på en golfbana
intill Drottningsholms
slottspark med orden:
”Nej, nej, golf är ju bara
en gubbsport!”
På 50-talet smiddes
nya planer och nu var det
andra tongångar bland
kungligheterna. Gustav

VI Adolf invigde banan i
september 1959 och sägs
ha blivit ”överförtjust i
det nya spelet”.
Drottningholm har en
speciell plats i svensk
golfhistoria som mästerskapsbana. Redan 1970
spelade Jack Nicklaus
Volvo Open på Drottningholm och därefter har
andra legender som Seve
Ballesteros, Fred Couples
med flera utmanat banan.

Hål 17 på Viksjö GK. Här spelas ”Par-SM” (bästboll) den 19 september. Foto: Viksjö GK

Och nu är det dags för
golfjournalisterna att
krossa banan. ”Krossa”,
nja, ödmjukhet är nog att
föredra...
Sedan Seve & Co var här
fick banan för några år
sedan ett ytterligare lyft.
På kvällen träffas vi som
spelat, hedersgäster och
andra till jubileumsmiddag. Under helgen ska
också årsmöte avhållas,
innan det på måndag
är dags för bästboll på
Viksjö GK om Hemming
Stens Minne (”Par-SM”).
Förutsättningarna för
två fantastiska golfdagar i
mitten av ”den ljuva september” är de bästa.
Alla medlemmar i
Golfjournalisterna får
inbjudan per mail med
detaljerad info om greenfee (kraftigt reducerad på
Drottningholm), boende,
tidprogram, med mera.
Missa inte detta unika
jubileumsfirande!

Att golfa i Sverige
är en ynnest
T
ången sticker i näsan.
Egentligen är det som
svart eller vitt. Antingen
gillar man att vara vid strandkanten, spela en äkta Links och
njuta av punchade järnsexor
från 110 meter. Jag gjorde det
härom veckan i Sverige på södra
Öland. Grönhögen Links. Ni som
varit där vet vad jag menar. Ni
andra har ett resmål att boka!
Har varit på resande fot med
husbilen i Sommarsverige. Semester, golf, litet sightseeing och
njutit av det vårt avlånga land
har att erbjuda. Och att golfa i
Sverige är en ynnest. Låga priser,
bra paket, positivt bemötande
och bra banor efter en hygglig
vinter.
Visst. Allt är inte guld som
glimmar men precis som longstay i Portugal är en självklarhet

numera kan jag konstatera att
husbilsfolket – ett snabbt växande släkte – numera dyker upp på
våra golfbanor landet runt och
ställer krav på klubbarna när det
gäller ställplatser och bra priser.
För de klubbar som är vakna
innebär det bra intäkter under
semesterperioden och dessutom ett gäng golfare som gärna
lägger pengar i restaurangen, i
shopen och dessutom sprider
det goda ryktet i sociala medier.

Hitta spännande uppslag
För oss golfspelande journalister är ett par semesterveckor
Sverige runt ett bra sätt att hitta
spännande uppslag på reportage
och nyheter. Allt från Golfförbundets aktiviteter i Almedalen
för att påverka beslutsfattarna
att göra golfen till det självklara

Lars-Åke
Linander

inom ramen för friskvården till
att fånga upp de lokala klubbarnas spännande Sports Camps för
skollediga ungdomar till Femdagars i Värmland till... Tja uppslag
saknas inte på den regionala
nivån.
När detta skrivs laddar Stenson och gänget för The Open.
Ja, det är dags nu. Vi vill ha en
manlig majorvinnare NU!!
Apropå Stenson, Anna Nordqvist, Pernilla Lindberg och
David Lingmerth. Vem av dem
vinner OS-guld i Rio?
För golfjournalisterna väntar
en spännande höst med vårt
40-årsfirande i september med
Mästerskapet på Kungliga Drottningholm. Jag hoppas vi ses då!

Lars-Åke Linander
Ordförande Golfjournalisterna

Foto: Inga Norrbelius
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Det �inns inte särskilt många Linksbanor i Sverige. Men Grönhögen på södra Öland uppfyller flertalet kriterier.

