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Ulf C Hellman 
årets mästare
När två favoriter i sista 
stund tvingades kasta in 
handduken såg norrlän-
ningen Ulf C Hellman sin 
chans i Mästerskapet på 
Drottningholm. Uffe vann 
två slag före fjolårssegra-
ren Mattias Brännholm.

Minnenas 
afton när GJ 
jubilerade 
Det blev många glada minnen 
och skratt när Golfjournalis-
terna fyllde 40 och firade med 
jubileumsmiddag i Stockholm.   

 Sid 2-5

 Sid 6-7

Landet runt 
med Björn
Björn Hedman har blivit 
en riktig golfprofil i TV, där 
han som programledare 
besöker svenska golfbanor 
för Viasat. Men det är inte 
alltid som du tror. Och själv 
hinner Björn under besök 
på en 18-hålsbana sällan 
spela mer än 14-15. Nej, 
inte hål, utan slag!

 Sid 10-11
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Det var ingen kulinarisk upplevelse 
som väntade deltagarna på banket-
ten. Men lektyren, den förträffliga 
jubileumsskriften som komplettera-
de taffeln, slukades med välbehag av 
föreningsmedlemmar och inbjudna 
gäster, sammantaget ett 30-tal.

40-årsjubilerande föreningens ordföran-
de Lars-Åke Linander tog till orda mel-
lan soppan och den ljumma minutbiffen. 
Han inledde återblicken med 1976 års 
grundare Hemming Sten, Anders Nord-
lund och Göran Zachrisson. Fortsatte 
med de årliga Ålandskamperna, de 
internationella EM-tävlingarna och alla 
spännande utbildningsresor. Avslutade 
med de egna tävlingarna och mästerska-
pet och tackade föreningens vänner som 
förtjänstfullt bidragit till många aktivi-
teter.

Peppe Eng berättade om en studieresa 
till Irland då han och Kjell Nilsson, efter 
idoga försök, blev bröllopsgäster.

Tordan Westlund informerade om en 

militär åkomma han drabbades av på 
sin första resa med föreningen. Botas 
lämpligen med potatismjöl.

Leffe Engberg avslöjade att inte ens 
den finska polismakten lyckades stoppa 
svenskarna från att ta hem en lands-
kampsseger på bortaplan.

Till kaffet avslutade ordförande Linan-
der med avtackningar.

Göran Bäckström applåderades efter 
två år som kassör.

Stefan Bratt fick stående ovationer för 
att han som prisbordsansvarig skämt 
bort även uselt spelande medlemmar.

– Jag var 15 år när jag blev medlem, sa 
Bratt.

– Fyra år innan föreningen bildades! 
kom en blixtsnabb replik.

– Jag vet att den här för evigt unge poj-
ken inte tänker sluta. Han fortsätter att 
jaga alla i golfbranschen, tackade Lars-
Åke Linander som fick ett rungande ja 
på frågan om Stefan Bratt ska bli heders-
medlem i föreningen.

Text: KJELL MARTINSON

Golfjournalisterna 40 år! 
Denna aktningsvärda 

ålder på vår förening måste 
förstås uppmärksammas. 
Det började med att vi i 
styrelsen satt och spånade 
under ett telefonmöte nå-
gon gång förra hösten. 

Vi enades direkt om att hålla 
2016 års stora mästerskap 
på en anrik bana, det blev 
Drottningholms GK. I sam-
band med tävlingen också 
en jubileumsmiddag. Men vi 
borde naturligtvis göra något 
mer – något bestående. Det 
var då idén om ett jubileums-
magasin föddes. Ett magasin 
som skulle vara klart för att 
delas ut vid träffen i Stock-
holm i september. 

Stefan Bratt och jag tog på 
oss ansvaret att samla ihop 
materialet. Direkt insåg vi att 
vi behövde någon som kunde 
sätta ihop alla texter och bil-
der, få till en snygg layout.

Valet föll på Jörgen Anders-
son i Halmstad, med stor er-
farenhet av redigering under 
sina år på Hallandsposten. 
Det visade sig vara rätt man!

Jag tog kontakt med ett 
tryckeri som jag visste hade 
gjort andra, snygga produkter. 
Vi diskuterade priser, antal 
sidor och hur stor upplaga 
som skulle tryckas. Styrelsen 

var överens om 40 
sidor. Självklart, 40 
år och 40 sidor!

Sedan var det 
bara att dra igång 
projektet. Vad skul-
le magasinet inne-
hålla? Många bilder, 
det var Stefan och 
jag överens om. Var 
hittar vi sådana? Vi 
ville ju inte BARA 
ha det senaste, 
utan också material 
från de tidiga åren. 
Och texterna – vad 
skulle de handla 
om?

Ballesteros tittade på
Rätt snart visste vi vad vi ville 
ha. Pionjären Zacke skulle 
skriva inledningen – och vår 
nuvarande ordförande L-Å 
Linander skulle knyta ihop 
säcken med en blick framåt 
– vart är föreningen på väg? 
Och däremellan allt annat – 
och lite till.

Alla skribenter vi kontak-
tade ställde upp och levere-
rade punktligt. Lite värre var 
det få tag på bilder, framför 
allt gamla bilder, från tidiga 
styrelser och så. Kenneth Jo-
nasson hade en hel del gamla 
bilder, eller rättare, hade haft. 
Men ett datorhaveri hade 
ställt till det, så många gamla 

godbitar hade 
raderats. Ändå 
fick vi ihop en 
hel del, både av 
äldre och nyare 
modell. 

Bilden på en 
ung Gunnar 
Säfsten som 
gratuleras av 
Sven Tumba till 
segern i Press-
SM är ju GULD. 
Och som grädde 
på moset under 
överinseende 
av den blivande 
världsstjärnan 
Seve Ballesteros. 

Kan inte bli bättre! 
Och Göran Zachrisson i kilt 

under en utbildningsresa till 
Skottland. Wow! Så visst, det 
blev en hel del bilder till sist. 
Och ett jäkla pyssel för Jör-
gen, som fick allt på sitt bord. 
Han gjorde ett hästjobb som 
lyckades få ihop allt. Tack för 
det, Jörgen!

Så sammanfattningsvis kan 
vi nog säga att vi blev rätt 
nöjda, Stefan, jag och Jörgen.

Och jubileumsmiddan blev 
supertrevlig, trots att ett 
rejält ryggskott tvingade le-
genden Göran Zachrisson att i 
sista stund lämna återbud.

PEPPE ENG

Välsmakande lektyr 
på middagsbordet 

Golfjournalisterna firade 40 med ”boksläpp”

”40 år – självklart skulle 
skriften vara på 40 sidor”   

Beställ ditt eget exemplar 
av jubileumsskriften
Jubileumsskriften delades ut till alla som deltog i jubileums-
middagen och/eller på årsmötet 18-19 september.

Du som inte hade möjlighet att delta, men vill ha ett eget 
tryckt exemplar kan få detta till självkostnadspris, 50 kr plus 
porto 24 kr.

Beloppet 74 kronor sätts in på Golfjournalisternas plusgiro 
656910-7. 

Maila själva beställningen med din fullständiga postadress 
till föreningens sekreterare: stig.dahlen@hotmail.com 

Hyllad. Stefan Bratt tackade för sig efter många år i styrelsen och ordförande Lars-
Åke Linander hade enbart vackra ord att säga om och till den ”evigt unge pojken”.

Uppslukade. I avvaktan på middagen delades jubi-
leumsskriften ut och alla kastade sig över innehållet.

Uppsluppen stämning. Det var det under jubileums-
middagen, fr v: Mats Fagerström, Niklas Birgetz och 
Mattias Brännholm. Foto: STEFAN BRATT

Peppe Eng, en av 
jubileumsskriftens två 
redaktörer. Och på mid-
dagen agerade Peppe 
toastmaster.
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Överlämning. Efter årsmötet på Viksjö GK spelades Hemming Stens Minne. I avvaktan på start lämnade avgående 
kassören Göran Bäckström (t v) över bokföringen till sin efterträdare Gunnar Walldén. Revisorn Lars-Göran Åker-
berg fanns på plats för att säkerställa att allt gick rätt till.

Årsmötet valde in Patrik 
Larson och Gunnar Walldén
Årsmötet genomfördes på mor-
gonen den19 september i Viksjö 
GK:s klubblokal. Det visade sig 
att det var just här som Golfjour-
nalisterna höll sitt första möte 
och bildades för 40 år sedan!

Dagens styrelse består av sju 
personer. Ordföranden Lars-Åke 
Linander omvaldes på ett år. Tre 
av ledamöterna väljs vid varje 
årsmöte för tvåårsperioder. Peppe 
Eng omvaldes på två år. Göran 
Bäckström (kassör) och mångårige 
ledamoten Stefan Bratt hade avböjt 
omval. I deras ställe invaldes Gun-
nar Walldén och Patrik Larson. 

Efter årsmötet har styrelsen kon-
stituerat sig och består innevaran-

de budgetår av: Lars-Åke Linander 
(ordförande), Peppe Eng (vice ord-
förande), Stig Dahlén (sekreterare) 
Gunnar Walldén (kassör) samt 
ledamöterna Michael Broström, 
Björn Hedman och Patrik Larson.

Verksamhetsberättelsen godkän-
des, likaså verksamhetsplanen för 
2016/17 (den sistnämnda finns att 
läsa på nästa sida).

Även förvaltningsberättelsen 
godkändes. Ett underskott på 6 000 
kr vid bokslutet 2015 vändes se-
naste verksamhetsåret till ett plus 
på cirka 6 000 kr. Efter diskussion 
röstade årsmötet för att årsavgiften 
ska ligga kvar på 400 kr.

Inga motioner hade inkommit. 
Under punkten övriga frågor fram-

fördes önskemål om att styrelsen 
i god tid skickar ut en påminnelse 
till medlemmarna att motionstiden 
löper ut 30 dagar före årsmötet.

Vidare föreslogs att det borde 
inrättas en tävling för att hedra 
en av föreningens grundare och 
förgrundsfigurer Göran Zachrisson. 
Årsmötet uppmanade styrelsen att, 
innan några beslut tas, kontakta 
Zachrisson och be om hans syn på 
förslaget.

Hedersmedlem utses av årsmö-
tet. Styrelsen föreslog årsmötet att 
utse Stefan Bratt till hedersmed-
lem efter sina mångåriga och stora 
insatser för föreningen. Det rådde 
aldrig någon tvekan – årsmötet 
beslutade enhälligt enligt förslaget.

Den strategidiskussion om förening-
ens framtid som initierades 2014/15 
identifierade fyra frågor av särskild 
vikt: Medlemskapet, Årets Golfklubb, 
Externa kontakter och samverkan 
med närliggande organisationer samt 
Intern och extern kommunikation

Styrelsen som valdes i septem-
ber 2015 fick i uppdrag att avsluta 
utredningsfasen och under 2015/16 
påbörja och driva genomförandefa-
sen. Inför 2016/17 föreslår styrelsen 
fortsatt och utvecklat arbete inom 
nämnda frågor:
• Medlemskapet: Fortsatt kartlägg-
ning och bearbetning av presumtiva 
medlemmar, aktivare marknads-
föring av föreningens verksamhet 
(nyhetsbrevet, ”mun-mot-mun-meto-
den”, ökad synlighet i sociala medier, 
spännande medlemsträffar, aktivt 
deltagande i golf-debatten).
• Årets Golfklubb: Under verksam-
hetsårets början slutförs och beslutas 
översynen av den process som ska 
leda fram till valet av Årets Golfklubb. 
Beslutet ska ligga till grund för arbe-
tet med att ta fram Årets Golfklubb 
2017.  
• Externa kontakter och samverkan 
med närliggande organisationer: De 
kontakter som under 2015/16 tagits 
med GAF, SGF och SGA bör utvecklas 
till mer konkret samarbete i närlig-
gande frågor under 2016/17 . 
• Intern och extern kommunika-
tion: Säkerställa de personella re-
surser som krävs för att utveckla och 
driva den nya hemsidan och fören-
ingens sida på facebook. Nyhetsbre-

vet ges ut vid behov, normalt två-fyra 
gånger per år. 

För att uppnå positiva resultat 
inom flera av de ovan nämnda strate-
gifrågorna krävs ökad medverkan av 
medlemmar även utanför styrelsen.

Antalet medlemsträffar har under 
senare år varit fyra-fem till antalet. 
Styrelsen föreslår att detta ska gälla 
även 2016/17 med ungefär samma 
upplägg som tidigare. En ny organisa-
tion för val av platser för träffarna, 
kontakter med klubbar, samarbets-
partners, innehåll och föredragshålla-
re med mera måste komma till skott 
tidigt i och med att Stefan Bratt efter 
många förtjänstfulla år lämnar denna 
roll. Mediaslaget genomförs 2017 för 
25:e gången och detta kommer att 
uppmärksammas extra. 

Föreningen avser att inbjuda med-
lemmarna att till självkostnadspris 
delta i en golfresa till intressant 
europeiskt golfmål. 

Nästa EM för golfspelande jour-
nalister genomförs hösten 2017, 
preliminärt i Belgien. Golfjournalis-
terna avser, i likhet med tidigare EM, 
att skicka ett lag bestående av tio 
spelare. Bland annat kommer tävling-
arna i föreningens träffar att ligga till 
grund för laguttagningen. 

Förutom att utse Årets Golfklubb 
deltar föreningens medlemmar i om-
röstningen om Årets Golfare.

I september 2016
Styrelsen  

Golfjournalisterna

Verksamhetsplanen  
för 2016/17

Landslagsspelare. Detta var Sveriges lag till journalist-EM 2015. Hösten 2017 
är det EM igen och alla medlemmar i Golfjournalisterna har chansen att kvala in.
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Foto: Stig Dahlén

Livat och glatt. Det var det på 
årsmötet bland de 27 närvarande 
medlemmarna, däribland Susanne 
Persson och Mattias Brännholm.

Välmående klubb. Vik-
sjös klubbchef/VD Göran 
Näslund hälsade välkom-
men till en fin bana och en 
golfklubb som mår bra.

Laddar för ”Par-SM”. Per Josefson 
(t v) och Peppe Eng spelade bäst-
boll ihop i Hemming Stens Minne. 
69 slag och sjunde plats blev det.
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Solen hade sänkt sig över Kungliga Drottningholms GK när det var dags för prisutdelning. Men vad gjorde det – Uffe 
Hellman strålade och spred ljus över alla. Och solen gjorde sitt till med att lysa upp kvällshimlen.

Mästerskapet (”Press-SM”):

Ulf C Hellman 
dubbel kung 
på ”Kungliga”

Mästerskapet (”Press-SM”) 
18 hål slagtävling Open:

1. Ulf C Hellman 78 
2. Mattias Brännholm 80
3. Peppe Eng  84
4. Mats Fagerström 86
5. Susanne Persson 86
6. Göran Bäckström  89  
7. Lars-Åke Linander 89 
8. Lasse Hanson 90
9. Stig Hoffman 93 
10. Sture Carlbom  93 
11. Gunnar Walldén 94
12. Stig Dahlén 95
13. Kjell Martinson 96
14. Kjell Kjellman 96
15. Ingemar Jansson  97
16. Jan Collsiöö 97; 17. Tord 
Westlund 98, 18. Björn Hed-
man 98; 19. Agne Jälevik 99; 
20. Leif Engberg 99;  21. Lars-
Göran Åkerberg 99; 22. Stefan 
Bratt 102; 23. Bertil Guslén 
103; 24. Petter Jennervall 103; 
25. Artur Ringart 103; 26. Per 
Josefsson 105; 27. Patrik Lar-
son 110; 28. Göran Rydell 120; 
29. Staffan Lindström 120.

Handicapklassen 18 hål 
slaggolf

1. Ulf C Hellman 71 
2. Peppe Eng 71 
3. Susanne Persson 73 
4. Mats Fagerström 76 
5. Mattias Brännholm 77 
6. Kjell Martinson 77 
7. Göran Bäckström 78 
8. Stig Dahlén 78 
9. Artur Ringart 78 
10. Agne Jälevik 79 
11. Lars-Åke Linander 80; 12. 
Stig Hoffman 80;  13. Gunnar 
Walldén 80; 14. Bertil Guslén 
80; 15. Lasse Hanson 81; 16. 
Kjell Kjellman 81; 17. Tord 
Westlund 81; 18. Ingemar 
Jansson 83; 19. Jan Collsiöö 
83; 20. Leif Engberg 83; 21. 
Per Josefsson 84; 22. Björn 
Hedman 85; 23. Lars-Göran 
Åkerberg 85; 24. Sture Carl-
bom 86; 25. Petter Jennervall 
86; 26. Stefan Bratt 87; 27. 
Göran Rydell 87; 28. Patrik 
Larsson 89; 29. Staffan Lind-
ström 93.    

Ulf C Hellman, så heter segraren i 
40-årsjubilerande Golfjournalister-
nas mästerskap på Kungliga Drott-
ningholms GK. Uffe toppade både 
Open (Press-SM) och hcp-klassen.

– Oj så snabbt det rullade. Första 
putten skrämde skiten ur mig, men 
det rättade till sig efter hand.

När nyblivne medlemmen Mats Hall-
berg och regerande ”journalisteuro-
pamästaren” Michael Broström i sista 
stund tvingades kasta in handduken 
trodde många på repris från i fjol – 
Mattias Brännholm på tronen. Men Ulf 
Hellman smidde andra planer. På ”vägen 
ner” från Härnösand stannade han till 
på Timrå GK och sköt 77, med mersmak.

– Förväntningarna steg onekligen 
efter den ronden och blev inte sämre 
av att Timrå samtidigt satte Mora på 
plats, sa hockeynörden med Timrå IK:s 
största hjärta. 

Ett 30-tal medlemmar kom till start på  
den gamla SEO-banan, under senare år 
kraftigt renoverad och i ett fantastiskt 
fint skick. Som redan nämnts rullade det 
snabbare på de småondulerade green-
erna än de flesta i startfältet är vana vid.

Shotgun-start gällde och Ulf Hellman 
drog lite av en vinstlott direkt och fick 
starta på 1:e tee. Han avslutade med an-
dra ord på det spektakulära 18:e hålet, 
ett par 3 över vatten.

– Där fick jag till dagens bästa slag. 
Satte upp en 22 grader rescue 185 me-
ter till en meter från pinnen och sänkte 
birdien. 

Den snygga avslutningen gav en seger-
marginal på två slag till fjolårsvinnaren 
Mattias Brännholm och trean i Mäster-
skapet (och tvåan i hcp-klassen), Peppe 
Eng. 

Drygt 300 meter – uppför
Ulf Hellman vann med sina gamla järn-
klubbor, hans nya skräddarsydda Ping 
Iblade med tre Glide-wedgar hade ännu 
inte anlänt. Men det gick ju bra ändå 
och vad månde inte bliva nästa år när 
han trimmat in de nya stickorna...

Några golflektioner är dock inte 
aktuella. Ulf spelar desto mer. Uppåt 70  
18-hålare brukar det bli varje år.

– Golflektioner, va ä dä för nåt!?
Uffe är känd för att ”bomba iväg bol-

len” längre än de flesta. Han vann till 
exempel long driving i lag-EM på Porto 
Santo, en av hans längsta uppmätta.

– Ja, då hade jag en najs smäll. En bra 
bit över 300 meter och svagt uppför...

Ulf C Hellman, vad står egentligen C-et 
för, undrar många?

– Jag brukar säga Ceasar, mitt artist-
namn. På körkortet står det Christer...

Olika kungasyn. Kungliga 
Drottningholm GK:s klubb-
direktör Stefan Andorff 
(bilden) höll ett spännande 
föredrag om klubbens och 
banans historia. 

Gustaf V satte på 1930-ta-
let stopp för golfbana på 
markerna intill Drottning-
holms slottspark. ”Gubb-
sport”, tyckte han. 

1959 invigde Gustaf VI 
Adolf banan, som därefter 
varit skådeplats för nio SEO/
Scandinavian Masters. 

2010 påbörjades en 
större renovering av banan, 
signerad arkitekten Johan 
Benestam. Satsningen blev 
ett jättelyft för klubben.

FAKTA om mästaren
Namn: Ulf C Hellman 
Född: Härnösand 1963
Yrke: Idrottspedagogutbildad, sport-
journalist, just nu ComHem.
Golfklubb: Härnösands golfklubb
Golfidol: Seve!
Världens bäste golfspelare 2016: 
Henrik Stenson förstås!
Bästa golfbanan du spelat och 
varför: Bro Hof, så läckert att lira en 
så bra bana i Sverige!      
Golfdrömresmål: Augusta
Vilka tre klubbor skulle du ta med 
dig till en ö som är helt öde, från-
sett en mästerskapsbana:
Cleveland resque, järn 8 och puttern.

Text och Foto: STIG DAHLÉN

Greenområdet på hål nr 4. På tee har spelaren två möjligheter, utslaget till 
höger eller vänster om ett vattendrag. När man är klar för inspel på detta 
par 5-hål väntar ett greenområde med bunkrar och ett djupt dike.
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Bäst när det gäller!

Resultat Hemming Stens Minne 
1. Patrik Larson/Ingemar Jansson 64
2.  Lasse Hanson/Agne Jälevik 66
3.  Gunnar Walldén/L-Å Linander 68
4.  L-G Åkerberg/Göran Bäckström 68
5.  Kjell Kjellman/Björn Hedman 68
6.  Bo Sjösten/Johan Lindeberg 69
7.  Peppe Eng/Per Josefson 69
8.  M. Brännholm/Susanne Persson 70
9.  Stig Dahlén/Kjell Martinson 71
10.  Ulf Hellman/Sture Carlbom 72
11.  Stefan Bratt/PeO Karlström 72
12.  Bertil Guslén/Staffan Lindström 72
13.  Jan Collsiöö/Stig Hoffman 73
14.  Leif Engberg/Tord Westlund 73
15.  Göran Rydell/Kjell Nilsson 78

Däremot tycker jag konstigt nog att det är väl-
digt kul att tävla. Och att se andra kämpa för att 
vinna. Till exempel när man är med i ett lag.

I Hemming Stens Minne spelar vi lagspel. Bäst-
boll. Och även om jag säger att det inte är viktigt 
att vinna måste jag ju erkänna att det är väldigt 
roligt. Så roligt att det av någon anledning har 
börjat bli en vana.

När Ingemar Jansson och jag gick runt Viksjö 
GK på 64 slag var det min tredje seger på fem år 
i tävlingen. Och för ”Igge” och mig betydde årets 
titel att vi försvarade mästartiteln från Ekerum 
förra året.
Olika uppladdning
”Det börjar bli en trevlig vana”, sa Jansson i bilen 
på vägen hem.

Roligt eftersom vår uppladdning till de båda 
tävlingarna har varit så olika. Förra året laddade 
vi med spel i fyra dagar i hårda öländska vindar 
på Långe Jan och Långe Erik, och sällan har jag 
känt mig så väl förberedd inför en turnering. Det 
syntes inte i det individuella mästerskapet, men 

när det väl blev partävling var vi faktiskt över-
lägsna.

I år hade ”Igge” och jag inte spelat en enda ge-
mensam runda innan det var dags för Hemming 
Stens Minne, Par-SM kallat. Han, Ingemar alltså, 
hade för övrigt inte ens varit på Viksjö GK.
Ingemar är en otroligt stabil spelare
Nu hade det inte så stor betydelse eftersom 
”Igge” är en så otroligt stabil spelare. Det är rakt, 
inte så långt, och taktiskt. Jag är lite mer av en 
”går-det-så-går-det-typ”. Och de här två stilarna 
verkar fungera fantastiskt fint ihop.

Ingemar gör sina nettopar och då och då slår 
jag till med en nettobirdie, eller som på Öland 
förra året en netto-HIO. Det var för övrigt en 
otroligt rolig runda på Ekerum där vi i vår boll, 
Sture Carlbom och Göran Bäckström var med, 
lyckades med konststycket att fyra man lade 
upp bollen på green på det sjuttonde hålet. Ett 
korthål där samtliga slog ut med driver i den 
benhårda vinden.

2012 vann jag tävlingen ihop med Peppe Eng, 

då var vi i Värmland, och det var lite av samma 
taktik där också.

Faktum är att jag har placerat mig högt även 
i en hel del andra partävlingar de senaste åren. 
Även där med exakt samma spelmodell. En stabil 
stayer vid min sida, en person som låter mig leva 
ut min kreativitet på banan.

”När du hamnar i zonen som du gjorde efter 
fikat är du nyttig”, sa Ingemar Jansson efter årets 
runda på Viksjö. Och där har han rätt. För när 
”Igge” hade en lite svacka lyckades jag plötsligt 
göra tre raka nettobirdies.
Sambon fasar över luggslitna pjäsen
Så seger blev det. Och som belöning får vi åka till 
Skåne till våren och börja uppladdningen inför 
jakten på ett hat trick 2017.

Till min sambos fasa. Hon avskyr nämligen 
idrottspriser, så varje gång jag kommer hemslä-
pande på den där luggslitna pjäsen med en liten 
sten på, suckar hon högt:
”Jaha, ska vi ha den där framme ett år till”…”

PATRIK LARSON
Ny stark konstellation. Agne Jälevik, mångårig medlem i föreningen, bildade par 
med en nykomling för året, Lasse Hanson. Det gick finfint. Duon blev tvåa på Viksjö.

155 meter till pinnen. Inget problem för Kjell Martinson. Den elegante vänsterspela-
ren från Karlstad piskar upp bollen på Viksjös 18:e green. 

”Det var idrottspsy-
kologen Willi Railo 

som en gång myn-
tade uttrycket ”Bäst 
när det gäller”. 

Jag hade mängder 
av badmintontränare 
som försökte pränta 
in det där på 80- och 
90-talet, men det 
gick väl så där. Jag 
har aldrig haft någon 
speciell vinnarin-
stinkt när det gäller 
mitt idrottande. Och 
när det kom till golf 
var det klart från 
början att vinnar-
suget var (och är) 
närmast obefintligt.

Redo för start. Bo Sjösten (t v) är medlem 
i Viksjö, och blev en god bangudie för Jo-
han Lindeberg. De ser förväntansfulla ut.

Hemming Stens Minne –  Patriks Larsons egen berättelse om favorittävlingen

Mästare igen! 64 slag i bästboll på Viksjö gav paret Ingemar Jansson (t v) och Patrik Larson segern i ”Par-SM”.
Foto: STIG DAHLÉN



– När man ser dig på TV ligger 
du aldrig i vatten!

Klubbkamraten på hemmaba-
nan plirar illmarigt, men samti-
digt vänligt och igenkännande, 
när han ”avbryter” mitt letande i 
ett dike.

Han har både rätt och fel. Att 
spela ”TV-golf” är något väldigt 
speciellt.

Visst kan man låta kameran rulla och 
få flera chanser att sänka en snygg 
långputt. Samtidigt har jag också 
varit med om att sätta ett perfekt 
inspel alldeles intill 
pinnen, men ändå 
blivit tillsagd att 
”göra om”. Fotogra-
fen ville ha bollen på 
andra sidan flag-
gan för då syntes 
den vackra rhodo-
dendronbusken i 
bakgrunden mycket 
bättre!

Att filma golfbanor är ett kanon-
jobb, men går inte riktigt till som 
många tror.

Framför allt tar det tid! Att spela 
ett enda hål kan ta över en timme 
när samma sak ska filmas från olika 
vinklar, i helbild, halvbild och när-
bild. Felsägningar ska tas om. Det 
blir skugga i bilden som nyss var så 
solig, eller kommer det en regnskur. 
Ljudet funkar inte när det kommer 
flygplan, eller gräsklippare (och 
sådana är det väldigt gott om på 
golfbanor). När man väntat på bättre 
förhållanden ett tag börjar bollar 
trycka på bakifrån och man måste 
släppa igenom…

70-tal besök sedan 2008
Om vädergudarna är med oss klarar 
jag och ”min” fotograf en bana per 
dag. Jag har gjort cirka 70 banbesök 
under fyra olika inspelningsom-
gångar sedan 2008. Aldrig någonsin 

har jag hunnit spela 18 hål. Standard 
brukar snarare vara 10-15 – nej, inte 
hål, utan slag.

Några minns man, som det från 
en fin bunker där fotografen upp-
manade mig att skicka ut bollen i en 
damm istället för mot green. ”Ljuset 
föll mycket snyggare” då och det 
viktigaste i den täta bilden var att 
sanden skvätte snyggt! 

Jag minns också när vi skulle 
försöka illustrera att ”den blåa 
9-hålsslingan innehåller flera långa 
och tuffa hål”. I en tät bild framför 

en hålskylt där man 
kunde läsa ”par 4, 
400 m”, skulle jag slå 
en drive. Problemet 
var att det pågick 
en tävling och på 
damtee 80 m längre 
fram uppstod aldrig 
några luckor. Till 
slut sprang jag dit, 
förklarade vilka vi 

var och frågade vänligt om de kunde 
vänta en liten, liten stund för ett 
enda utslag. Jag fick då ett klart och 
tydligt besked: ”Nä!”

Att just den episoden fastnat beror 
nog på att vi annars möter massor 
av vänliga och trevliga golfare. 

Genusperspektiv
Eftersom jag är ”gubbe” blir det en 
bättre film, inte minst från genus-
perspektiv, om det också finns 
kvinnor som medverkar. Klubbarna 
lyfter gärna fram sina unga, duk-
tiga spelare och under åren har jag 
därför haft den stora förmånen att få 
slå några slag tillsammans med flera 
blivande tourspelare.

Till exempel Camilla Lennarth på 
Perstorp. Hon var då collegespelare 
och var på sommaren hemma i Sve-
rige för att jobba med den tränare 
hon haft på golfgymnasiet.   

Lynn Carlsson som jag spelade och 
pratade med på Varberg Östra har 

också nått Europatouren (LET) och 
vad månne bliva av Martina Edberg? 
Hon var suverän framför kameran 
redan som 14-åring när vi filmade 
på Hook första gången. När vi gjorde 
en ny inspelning i somras snackade 
hon förstås lika bra, men har också 
utvecklats till collegespelare och 
medlem av juniorlandslaget.

16 grader i Spa-tunnan...
Just på Hook känns det här jobbet 
extra lyxigt. Med fantastisk mat och 
fin miljö. Men 2013 höll den nya 
Spa-anläggningen på att växa fram. 
”Bygghålet” var inte vackert att filma 
så hur skulle vi göra? Jo, jag lade mig 
i en badtunna nere vid Hokasjön 
och sa ”i väntan på det nya spat är 
det inte fel att ligga här och njuta”. 
Det såg riktigt mysigt ut i solskenet. 
Vad som inte framgår på filmen är 
att badtunnan inte hade använts på 
tre månader och att den innehöll 
regnvatten som kändes som max 16 
grader... 

Och min klubbkamrat från inled-
ningen har alltså fel: det händer visst 
att jag ligger i vatten – även på film!

BJÖRN HEDMAN
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Björn Hedman golfar land 
och rike runt för Viasat

Proffsig trio! Journalistproffset Björn Hedman är medlem i Golfjournalisterna 
och ingår i styrelsen. På det här uppslaget berättar Björn om ”spelet bakom kulis-
serna” när han som programledare för Viasat besöker svenska golfbanor. Nya 
kollegor på Viasat är två riktiga golfproffs, syskonen Marlene och Peter Hedblom.

Namn: 
Björn Hedman
Född: 1951, i Täby 
Hemort: Limhamn
Golfklubb: Malmö 
City GK
Yrke: Journalist med bakgrund i 
Tidningen Arbetet, Radio Mal-
möhus, SVT, C More och Viasat. 
Redaktör, kommentator, pro-
gramledare och projektledare.
Handicap: Runt 11 (hoppas snart 
på singel, igen).
Bästa golfminne: Mitt livs första 
HIO som kom på världens sjätte 
äldsta bana (Crail) bara några 
timmar efter att jag landat i 
Skottland för första gången i mitt 
liv (2012).
Bästa klubba: HIO-klubban, en 
järnfyra som jag då slog 171 
meter. 
Sämsta klubba: Puttern.
Favoritbana i Sverige: Viken/Hel-
singborg är charmig, Funäsdalen 
vacker.
Favoritbana utomlands: The 
Island (Dublin).

Jag hinner 
aldrig spela 

18 hål...
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24:e Mediaslaget i bolltokiga Degerfors
Det var många bollar i 
luften när Golfjourna-
listerna och Mediasla-
get gästade Degerfors. 
Inledningsvis mycket 
fotboll då deltagarna 
först av allt tog en tur 
till Stora Valla, fotbolls-
museet i Fotbollens 
hus samt ett besök i ett 
alldeles speciellt café. 

Det handlar om det 
mycket anspråkslösa 
Café Skitiga Bullen under 
Stora Vallas sittplatsläk-
tare. Där pryder Gunnar 
Nordahl, ”Skjorta” Berg-
ström, Ralf Edström, Tho-
mas Brolin, Olof Mellberg, 
Svennis, Tord Grip, ett 
antal förbundskaptener 
och andra fotbollsprofiler, 
väggarna med sina bilder. 
Där finns även en hel 
del mediafolk som rap-
porterat från matcherna 
och numera finns även 
Golfjournalisternas Agne 
Jälevik i samlingarna.

Det är materialför-
valtaren sedan 51 år!!! 
tillbaka, Bengt Hagström, 
som tagit alla bilderna 
på besökare genom åren. 
Samlingen med 100-tals 
fotbollskändisar har 
också kommit ut i bok-
form. Skitiga Bullen har 
för övrigt i en krönika av 
Expressens Mats Olson 
beskrivits som fikastället 
”där kaffet är så starkt att 
plomberna lossnar”.

Första guldbollen
Besöket på Stora Valla 
inleddes med ett nedslag 
på fotbollsmuseet där 
gästerna vandrade runt 
på egen hand efter en in-
troduktion av förre kom-
munchefen i Degerfors 
Gerhard Jansson. På plats 

för att svara på frågor 
fanns också bland andra 
tidigare tränaren, spela-
ren och numera sport-
chefen Patrik Werner 
och marknadschefen Leif 
Olsson, tidigare allsvensk 
i såväl Degerfors IF som 
AIK.

Nostalgin på museet var 
påtaglig med gammal fot-
bollsutrusning, löpsedlar, 
referat, affischer, Gunnar 
Grens guldboll (den för-

sta som delades ut) samt 
massor av bilder och ku-
riosa. Här njöt exempelvis 
en iff iff-are som Kalle 
Löw i fulla drag. Besöket 
avslutades med fika och 
hembakat på Stora Vallas 
nybyggda VIP-läktare där 
man fick möjlighet att 
ställa frågor om dagens 
röda vita lag som hade 
hittat formen med tre 
raka vinster, senast mot 
serieledarna Sirius.

510 medlemmar
Därefter återfärd till 
golfbanan vid Degernäs 
intill sjön Möckeln och 
Letälven. Klubbens ord-
förande Sverker Milton 
hälsade välkommen och 
berättade om banan och 
klubben som inte har mer 
än 510 medlemmar, men 
klarar sig bra tack vare 
att man driver en modern 
camping med 35 stugor. 
Det innebär att man kan 

Jälevik på grönbete snuvades på segern av Lasse Hanson

RESULTAT

Mediaslaget 2016: 
1) Lasse Hanson 68; 
2) Agne Jälevik 69; 3) 
Bertil Guslén 69; 4) PeO 
Karlström 75; 5) Gunnar 
Walldén 77; 6) Stefan 
Bratt 77; 7) Lars-Åke Li-
nander 78;  8) Tord West-
lund 78; 9) Patrik Lars-
son 78; 10) Stig Dahlén 
79; 11) Leif Engberg 81; 
12) Staffan Lindström 89.

Gästklassen: 1) Nik-
las Birgetz 71; 2) Jonas 
Seleskog 72; 3) Christof-
fer Wiktorsson 74; 4) Pia 
Kihl 76; 5) Sverker Milton 
76; 6) Leif Olsson 79; 7) 
Hampus Zackrisson 79; 
8) Kalle Löw 81; 9) Tor-
björn Johansson 91.

Mer om Mediaslaget på nästa sida

erbjuda konkurrenskraf-
tiga golfpaket i samar-
bete med restaurang och 
konferens i Degernäs 
Herrgård.

Många uttryckte också 
sitt gillande av banan som 
är en park/seasidebana 
med moderna USGA-
greener.

”Positivt överraskad. 
Jag hade inte väntat mig 
en sådan fin bana” (Kalle 
Löw)

”Jag gillar den här ba-
nan. Den är rolig att spela 
med många spännande 
hål” (Tord Westlund)

”En fantastiskt fin och 
rolig bana” (PeO Karl-
ström)

”Väldigt trevlig bana” 
(Lars-Åke Linander)

Spelmässigt blev det 
därmed en trevlig upp-
levelse för deltagarna 
i det 24:e Mediaslaget, 
arrangerat av Stefan Bratt 
som samtidigt meddelade 
att han nu kommer att 
lämna Golfjournalisternas 
styrelse. Mediaslaget som 
arrangemang kommer 
han dock inte att släppa.

En trivsam spelupp-
levelse alltså och för ett 
antal deltagare också med 
ett mycket trevligt resul-
tat. Inte minst blev det 
så för Lasse Hanson som 
tog sig runt på 68 slag 
netto (79 slag brutto). I 
gästklassen hade Niklas 
Birgetz god ordning på 
klubbor och sving och 
kom in på 71 slag netto.

Tillbaka på klassisk mark. Agne Jälevik blev så glad att han dansade över Stora Val-
las gräsmatta. Agne har många minnen som journalist från Degerfors hemmaarena. 

Långtslående Lasse Hanson trivdes på Degernäs golf-
bana. Han är ny medlem i Golfjournalisterna och tog nu 
sin första titel. 

”Mr Mediaslaget”. Stefan Bratt höll i tävlingen för 24:e 
året. Som vanligt såg han till att det blev fart på lottför-
säljningen. Intäkterna sattes in på konto för välgörande  
ändamål.

Text 
GUNNAR WALLDÉN

Foto:
STIG DAHLÉN

Legender. Två av många 
Degerforsprofiler, Gunnar 
Nordahl och Golfjourna-
listernas egen Gunnar, 
Gunnar Walldén.
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SGA:s nye kanslichef vill se ökat fokus 
på banorna och göra dem roligare

Besök på Stora Valla. Delar av startfältet i Mediaslagets två klasser samt föredragshållare samlade för lagbild efter besöket på fotbollsmuséet.

Mediaslaget hade, som 
alltid, ett gediget program 
med flera intressanta 
föredragshållare. 

Bertil Thorén, ordfö-
rande i Skaftö GK, gästade 
Degerfors och Media-
slaget där han tackade 
för Golfjournalisternas 
utmärkelse Årets Golf-
klubb, samt berättade 
om klubben, banan och 
inte minst det oerhört 
framgångsrika ungdoms-
arbetet.

En förklaring till att 
man lyckats engagera 
så många ungdomar är, 
enligt Thorén, att konkur-
rensen från andra sporter 
är relativt liten, men det 
finns också en genom-
tänkt plan och mycket 
engagerade ledare och 
tränare som avgörande 
inslag.

– Inte minst har vår 

pro Mikael Kinhult varit 
oerhört betydelsefull för 
framgångarna, säger han.

Bertil Thorén kunde 
bl a nämna Marcus och 
Frida Kinhults interna-
tionella framgångar samt 
att Skaftö haft minst två 
ungdomar i Skandia Cup-
finalerna de senaste åtta 

åren. Klubbens sports-
liga utveckling har också 
inneburit att herrlaget nu 
tagit steget upp i elitse-
rien.

I övrigt från program-
met på Degernäs Herr-
gård i Degerfors kan 
nämnas en redogörelse 
från Göran Tyrsing, ny 
kanslichef på SGA, om hur 
man jobbar med kompe-
tenshöjning. Det handlar 
om utbildning av redan 
duktiga greenkeepers 
såväl som endagarskurser 
för nya banarbetare.

– Vi vill se fokus på ban-
anläggningarna och hur 
vi ska få dem bättre och 
roligare att spela. Banan 
är ju den stora tillgången 
i balansräkningen, menar 
Tyrsing.

Tony Mullborn från 
Dalsjö GK har tagit fram 
en app som nu används 

för banskötsel och som 
ligger i linje med önskan 
att fokusera på att sköta 
golfanläggningarna på ett 
så bra och effektivt sätt 
som möjligt. Det handlar 
om digitaliserad arbets-
ledning där banarbetarna 
på ett enkelt sätt via sina 
smartphones vet vad som 
ska göras och omedelbart 
ser resultatet digitalt 
när det som ska göras är 
gjort.

Golfens administration 
måste också skötas ef-
fektivt och där har GAF en 
viktig position. Inte minst 
sedan man nu också sam-
arbetar med SGA på ett 
bättre sätt.

GAF har nu runt 700 
medlemmar och har 
utvecklat kontakten med 
landets klubbar hela 
tiden. Det sker genom 
totalt upp mot 70 utbild-

Göran Tyrsing berät-
tade hur SGA tänker jobba 
vidare med kompetensut-
veckling. Mycket på gång.

ningsdagar och närmare 
15 distriktsträffar årligen. 
Sju klubbrådgivare finns 
dessutom anställda som 
en fri tillgång för klub-
barna att använda i sin 
kompetensutveckling.

Och så till sist ett litet 
marknadsföringstips från 
Degerfors Golf. Klubben 
spelade in en film om 
anläggningen i samarbete 
med ett lokalt TV-bolag. 
30 sekunder lades upp 
på Facebook där de som 
gillar och delar, deltar i 
utlottningen av ett golfpa-
ket. 

Totalt hade filmen i slu-
tet av augusti setts av fler 
än 400 000 personer och 
hade delats av mellan  
4 000 och 5 000. Mark-
nadsföringen som redan 
nått ut till så många kos-
tade klubben 170 kronor.

GUNNAR WALLDÉN

TV-kommentatorer bland 
nya, aktiva medlemmar

Föreningen Golfjour-
nalisterna har senaste 
året genomfört en sats-
ning på att rekrytera 
nya medlemmar. Vi har 
kartlagt journalister, 
kommentatorer och 
andra som potentiella 
medlemmar och har 
därefter tagit kontakt 
och inbjudit till med-
lemskap.

Grundkravet för att bli 
medlem i föreningen är 
att man ”återkommande 
producerar golf i media”.  
En kategori som tidigare 
inte varit medlemmar, 
men som nu inbjudits är 
golfkommentatorer i TV.  

– Flertalet är inte tradi-
tionella journalister, men 
de lever i högsta grad upp 
till vårt grundkrav att 
återkommande produ-
cera golf i media. Vecka 
efter vecka kommenterar 
de tävlingar, säger Golf-
journalisternas ordföran-
de Lars-Åke Linander.

Fyra välkända profiler 
från C More och Viasat 
har sökt medlemskap i 
sommar – Peter Ahn-
berg, Tommy Billberg 
och Mats Hallberg (alla 
C More) och Anders Sjö-
strand (Viasat).

En annan TV-profil, Jo-
nas Karlsson f d SVT och 
numera Discovery Net-
works (bl a Eurosports 

kanaler), blev medlem 
i våras. Andra som gått 
med i Golfjournalisterna 
i år är Mathias Resare 
(www.golfing.se), Petter 
Jennervall (Expressen), 
Lasse Hanson (TV4), 
Mattias Sandberg (SVT 
Sport), Susanne Persson 
(SGF) och Barry Lund-
ström (SVT Sport).

– Under det kommande 
verksamhetsåret fortsät-
ter vi ta kontakt med per-
soner på vår namnlista 
över presumtiva medlem-
mar, säger L-Å Linander.

Golfjournalisterna väl-
komnar 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.

Alla som i någon form 
återkommande ”produ-
cerar golf i media” kan bli 
medlem. Förutom jour-
nalister och fotografer är 
kommentatorer, redige-
rare, tekniker, bildpro-
ducenter, med flera som 
bidrar till att golf publice-
ras i media kvalificerade 
för medlemskap. 

Välkommen med ansö-
kan om medlemskap! Den 
mailas till föreningens 
sekreterare på denna 
adress:  
stig.dahlen@hotmail.com

Producerar mest golf i media. Timme efter timme 
levererar golfkanalernas kommentatorer, som (fr v) 
Tommy Billberg, Wille Schauman och Mats Hallberg på 
C More. Billberg och Hallberg är numera medlemmar i 
Golfjournalisterna, liksom Peter Ahnberg. 

Redaktör Nyhetsbrevet: STIG DAHLÉN                                stig.dahlen@hotmail.com 

Golfjournalisternas Nyhetsbrev Nummer 3, Oktober 2016 
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 prenume-
ration – alternativt uppsägning av prenumeration – mailas epostadress och 
önskemål till Golfjournalisterna: info@golfjournalisterna.se
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När undertecknad fick för-
troendet att slå ordföran-
deklubban i bordet på Vik-

sjö GK och tacka för ännu ett år 
med Golfjournalisterna fanns en 
stämning och känsla i luften att 
nu – precis som med den positiva 
medlemsökningen för golfsporten 
i Sverige – har det vänt. 

Golfjournalisterna har efter ett 
par ganska ansträngande år med 
många diskussioner kring fören-
ingens vara eller inte vara i nuva-
rande form definitivt tagit ett par 
rejäla kliv framåt. Även vi har en 
positiv trend när det gäller anta-
let medlemmar. Dessutom aktiva 
sådana i yrket med våra kom-
mentatorer på Viasat och C More i 
spetsen. Tänk hör ni, nu kommer 
segerscorerna i Mästerskapet att 
landa på eller under par!!

Vi firade 40 år i samband med 
Mästerskapshelgen. En trivsam 
tillställning som man kan förvän-

ta sig av positiva verbala med-
lemmar. Många glada historier, 
minnen och trevliga anekdoter. 
Men också en hel del samtal kring 
yrket, det förändrade medieland-
skapet och de nya förutsättningar 
som styr vårt arbete. Sociala 
medier, antalet klick har tagit 
herraväldet över våra kanaler. I 
dag producerar man inte bara ett 
inslag i TV eller i Nya Wermlands-
tidningen. Nu publiceras man i 
mängder av kanaler parallellt. 
Och snabbt ska det gå!

Aktivare i sociala kanalerna
Tänkte på det när Henrik Stenson 
vann the Open. Hur många var 
vi inte som fotade en bild med 
mobilen direkt på TV-n och la ut i 
samma sekund han satte birdien 
på 18:e? 

För oss i Golfjournalisterna 
fortsätter arbetet att hänga med 
i alla förändringar. Vi ska bli 

aktivare i de sociala kanalerna, 
kanske sticka ut hakan i medie-
bruset i frågor kring golf, bidra 
med den kompetens som finns 
hos medlemmarna i föreningen i 
olika sammanhang och inte minst 
fortsätta ha trevligt när vi träffas.

Vill avslutningsvis rikta ett 
varmt tack till ”den evigt unge” 
Stefan Bratt som efter alla sina år 
i styrelsen med det enorma ar-
bete han lagt ner för medlemmar-
nas bästa nu med all rätt kliver 
av för att hinna med annat i ett 
redan hektiskt liv. Men vem tror 
förresten att han lämnar? Nästa 
år fyller Mediaslaget 25 år. Då är 
han tillbaka!

Ladda mentalt över vintern 
så plockar vi fram våra rostiga 
svingar när snön smält undan 
igen!

Lars-Åke Linander
Ordförande Golfjournalisterna

Känslan i luften  
är att det har vänt
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Höstfärger på golfbanorna betyder att säsongen sjunger på sista versen. 2016 har varit ett bra år för 
golfsporten i Sverige och även Golfjournalisterna upplever en positiv trend, skriver Lars-Åke Linander. 
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