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Välkomna till Mästerskapet
och ”Par-SM” i Gävle!

”Kom hit och spela Press-SM!” Golfprofilen och numera TV-kommentatorn Peter Hedblom uppmanar golfjournalisterna att besöka hans hemmaklubb Gävle GK i mitten av september och spela Mästerskapet och ”Par-SM”.

Het höst med
fyra utmaningar

Efter en vår med tre kylslagna träffar väntar
en het höst för Golfjournalisterna. I Trosa
avgörs 21-22 augusti den 25:e upplagan
av populära Mediaslaget. 17-18 september
samlas vi i Gävle för Mästerskapet (”PressSM) och Hemming Stens Minne (”Par-SM”).
Drömmer du om att representera Sverige i
ett mästerskap, då finns chansen i Journalist-EM i Belgien 1-5 oktober.

Sid 10-14

När Zachrisson
blev svarslös...

Golfjournalisterna hedrar legendaren och
sin förre ordförande Göran Zachrisson med
att döpa en tävling i hans namn, Zachrissons Pokal. Premiär på Salems GK 8 maj.
Zachrisson själv dök upp, lyckönskade
startfältet och berättade anekdoter från
när och fjärran. Som den gången han blev
svarslös när han badade näck på Falsterbo
och plötsligt mötte Arnold Palmer...

Sid 6-7
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UPPTAKT SYD 23 APRIL PÅ S:T ARILD

Årets vårupptakt i nordvästra Skåne i slutet av
april bjöd på nyheter
i arrangemanget och
tuffa förhållanden.
För första gången genomfördes
den traditionsenliga vårupptakten som
en gemensam
happening för
både Skånes och
övriga landets
golfjournalister.
Söndag på S:t
Arild och måndagen på Mölle
GK. Två anrika klubbar
ute på Kullahalvön med
ett piskande hav alldeles
in på knuten.
Söndagens kylslagna
stormbyar kunde inte ens
vår ”egen” meteorolog
Mats Andersson skrämma

bort. Förvisso en smula
solsken, men plötsligt
en rejäl hagelskur mitt i
alltihop. Hur är sådana
fenomen möjliga, Mats?
Nåväl, de allra flesta
hade det besvärligt. Det var väl
egentligen bara
Skåneföreningens ordförande
Björn Hedman
som var hyggligt
nöjd efteråt.
Han vann tävlingen i suverän
stil. Grattis
Björn!
Dessförinnan hade vi
ätit en riktigt fin lunch,
hört klubbchefen Fredrik
Melkersson (bilden) berätta om klubbens ambitioner och ”spanat in” den
nya studion.
PEPPE ENG

Intressant föredragning. Klubbchefen Fredrik Melkersson
berättar om S:t Arilds nya studio. S:t Arild är en mysig klubb
ute på Kullahalvön med många ambitioner att utveckla
verksamheten ytterligare. Banan är omväxlande och de byiga
vindarna gjorde det extra tufft för golfjournalisterna.

Resultat S:t Arild 23 april, slaggolf

Peppe Eng (i mitten) uppmanade ”Väder-Mats” Andersson (i keps) att skrämma bort de kylslagna stormbyarna på först S:t Arild och dagen därpå på Mölle GK. Mats
försökte, men räckte inte ända fram den här gången.

1. Björn Hedman
2. PeO Karlström
3. Stefan Bratt		
4. Ulla Hansson
5. Ola Axelsson
6. Ingemar Stenson
7. Stig Dahlén		
8. Kalle Löw		
9. Mats Pettersson
10. Michael Broström
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11. Sture Carlbom
12. Göran Ohlsson
13. Mats W Andersson
14. Ronny Larsson
15. Peppe Eng		
16. Matts Olsson
17. Gunnar Walldén
18. Torvald Brynggård
19. Bertil Guslén
20. Lasse Hansson

Foto: STIG DAHLÉN

Vårupptakt med kylslagna stormbyar
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Golfjournalisternas Nyhetsbrev Nummer 2, Juli 2017
Nyhetsbrevet mailas till Golfjournalisternas medlemmar och till personer med koppling till golf i media.
Vidarebefordra gärna brevet till bekanta och kollegor
som du tror kan vara intresserade av innehållet.
Redaktör Nyhetsbrevet: STIG DAHLÉN

För gratis prenumeration – alternativt uppsägning
av prenumeration – maila epostadress och önskemål
till Golfjournalisterna: info@golfjournalisterna.se
stig.dahlen@hotmail.com

Tre golfprofiler fångade på samma bild under genomgången
av S:t Arilds studio, från vänster Bertil Guslén, Bubba Watson
och Peter Larsson.

Detta får du
som medlem
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Föreningen Golfjournalisterna bildades 1976. Vi
är drygt 100 medlemmar.
Många deltar i en eller
flera av de träffar som arrangeras varje år, normalt
fem stycken.
Flertalet arrangemang är 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.
De flesta arrangemang genomförs på
någon golfklubb som utmärkt sig med
spännande innovationer och nya grepp.
Varje träff har också en tävling (ibland
två) på programmet, i regel på fina banor
och ofta med rabatterad greenfee.
Många medlemmar värdesätter möjligheten att mötas, knyta nya kontakter och
utbyta tankar om golf och media.
Som medlem får du även chansen att
kvala in till svenska landslaget till EM
för journalister, som spelas vartannat år.
2017 arrangeras det i Belgien 1-5 oktober och förbundskapten Peppe Eng jobbar febrilt på att samla ett starkt gäng. En
av våra medlemmar, Michael Broström,
är regerande individuell europamästare.
Hittills i år har tre träffar genomförts,
Upptakt Syd, Zachrissons Pokal och
ÅLandskampen. Återstår gör Mediaslaget
21-22 augusti i Trosa och Mästerskapet
samt ”Par-SM” i Gävle 17-18 september.
Golfjournalisterna utser varje år Årets
Golfklubb. 2017 gick utmärkelsen till
Landeryds Golfklubb.
Medlemmarna deltar i slutet av varje år
i omröstningen om Årets Golfare.

Grundkrav 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. Årsavgiften är 400 kronor.
Är du inte redan medlem, välkommen
med ansökan om medlemskap! Den mailas till Golfjournalisternas sekreterare på
denna adress: stig.dahlen@hotmail.com
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UPPTAKT SYD 24 APRIL PÅ MÖLLE GK

Stenson namnet för dagen på Mölle

1. Ingemar Stenson, Skåne
40
2. Lennart Holm, Skåne
38
3. Mats Pettersson, Skåne
37
4. Patrik Larsson, ÖvSve
36
5. Björn Hedman, Skåne
35
6. Göran Ohlsson, ÖvSve
33
7. Matts Olsson, ÖvSve
33
8. Ulla Hansson, Skåne
33
9. Ronny Larsson, Skåne
32
10. Peppe Eng, ÖvSve
32
11. Mats Billb.-Johansson, Skå 32
12. Sture Carlbom, Skåne
31
13. Stig Dahlén, ÖvSve
30
14. Mattias Appelberg, Skåne 29
15. PeO Karlström, ÖvSve
29
16. Ola Folkesson, ÖvSve
29
17. Lasse Hansson, ÖvSve
26
18. Leif Larsson, ÖvSve
18

Foto: STIG DAHLÉN

”Optimera det som redan finns!”

Foto: STIG DAHLÉN

hem 40 poäng!!! Men som Ingemar
Om söndagen på S:t Arild var
sa i segertalet:
en prövning för många av oss så
– Jag var här för 20 år sedan. Då
skulle det bli etter värre på Mölle
GK dagen efter. Men först tog vi in var det fyra grader varmt, snöade
och regnade om vartannat, så det
på Kullagårdens värdshus där vi
fick lära oss mer om Mölle genom här var rena drömvädret. Och så
de stora kopparna (provisoriska
klubbchefen Peter Tublén och
greener). Allt rullade ju i…
greenkeepern Fredrik Rosdahl.
Nåja, så var det inte
Dessutom föreläste
för
alla. Men det var
förre tourspelaren
ändå
ganska många
Magnus Sunesson engasom spelade bra. Tvåan
gerat om ”sitt” sätt att
Lennart Holm 38 pomed rätt enkla medel få
äng, trean Mats Petterstill ett nytt stuk på en
son 37. Först på fjärde
bana (se separat artikel
plats bäste spelare från
nästa sida!).
övriga landet; Patrik
Riktigt kul var det
Larson 36, inte fy skam.
också att se den gamla
Men ni som kan era
svartvita filmen från
medlemmar
märker ju
banans invigning 1943.
att
Skånelaget
anförMatts Olsson vet hur
Där skymtade dåvarande kronprinsen,
man klär sig på Vårupp- des av idel inflyttat
sedermera kung Gustaf takt Syd. 33 po fick den folk. Ingemar från
Göteborg, Lennart och Ingemar Stenson före start på
VI Adolf, med både
sympatiske göteborga- Mats gamla rävar från
premiärslag och sänkt
knä inför en trio göteborgare, Berren ihop i ruskvädret.
SVT-sporten i Stockputt.
til Guslén, Leif Larsson och Matts
holm. Där ju också
Och så en ”seeen”,
Olsson. Men sedan satte Henrik
lagledaren Björn (35 poäng) jobbat
men suverän middag på detta.
i
många
år.
Så
dra
inte
alltför
stora
Stensons pappa såväl göteborgare
Vi vaknade till tungt regn, som höll
växlar
på
den
här
segern!
i sig större delen av dagen. Kallt som
som alla andra på plats.
PEPPE ENG
tusan också, för säkerhets skull. Och
nu skulle kampen mellan Skånejournalisterna och övriga landet avgöras. I den fajten räknades nio håls
poängbogey, individuellt handlade
det om 18 hål.
Mycket att vara glad för! Det hade
Skånejournalisternas kapten Björn
Hedman. Bland annat en eagle på
Mölles hål 16.
”En pressad järnfemma i ‘motstorm’ som rullade i från 127 m”,
enligt ”Björn the Örn” själv.
Och det var här som Skånefolket visade sig helt omutliga. Eller
vad sägs om ett snitt på 18 poäng
mot övriga landets snitt på 15. Så
den allra första inteckningen i den
nyinstiftade trofén tog vännerna
från landets södra nejder. Trots att
kapten Hedman inte fick räkna in
sin eagle på 16:e hålet.
Den individuella tävlingen vanns
Segerdans efter sin eagle. Så här såg den smått chockade Björn ”The Örn”
av Ingemar Stenson som kammade
Hedman ut när han förstått att inspelet i busvädret hade gått rakt i koppen.

Resultat Mölle måndag 24 april
Lagtävling, Mölle GK 24 april:
Skåne - Övriga Sverige 144-124
Nio hål poängbogey, de åtta
bästa av lagets elva medlemmar
räknades.
Individuell poängbogey 18 hål
(tillika Skånes GJ:s traditionella
Tjuvstarten), provisoriska greener

Magnus Sunesson blev
professionell golfspelare
1982. Fortsatte i tolv år
som proffs, därav sju på
Europatouren.
Därefter följde bland annat
fem år som kommentator
på Viasat och klubbchef/
VD på Rya
Han kom till Golfjournalisternas träff på Mölle för
att berätta om nya karriären som han brinner för,
banutveckling.
Det handlar inte om att
bygga om, utan att utveckla, optimera och kvalitetssäkra det som redan finns.
Magnus berättade att
bandesign alltid intresserat honom och han har
samlat på sig intryck från
golfbanor runt om på
jorden.
– Jag ser saker som
andra inte alltid ser, berät-

Engagerad. Förre proffsspelaren, och numera svenske
hickorymästaren, Magnus Sunesson talade sig varm för
hur en bana kan utvecklas utan att det kostar multum.
tade Magnus. Det behöver
inte vara så märkvärdigt.
Det kan räcka med att
klippa en fairway på ett
lite okonventionellt vis, så
vips får man en bana som

passar allt fler.
– Jag utvecklade mina
idéer på Rya och banan
fick sig ett rejält lyft,
huvudsakligen genom ny
klippning – och utan att

det kostade en spänn. Du
anar inte hur mycket man
kan göra med justering av
klipphöjder och klipplinjer.
Magnus Sunesson jobbar
numera med banutveckling på 14 klubbar.
– Jag vill göra hålen mer
visuellt tydliga från tee. Utsikten är jätteviktig för alla
som spelar banan, hindren
ska vara väl synliga. Ett annat mål är att utvecklingen
av banan ska korta rondtiderna med en halvtimme.
Magnus föreläsning på
Kullagårdens Värdshus fick
tiden att gå snabbt för oss
som lyssnade.
Han sammanfattade med
några kriterier han anser
är extra viktiga för att spelaren ska tycka att en bana
är bra:
– Njutning, spänning och
variation.
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ZACHRISSONS POKAL 8 MAJ

Taktikbyte avgjorde
”Zachrisson-Pokalen”
Nordanvind, snö och
frusna fingrar. Nej, det
var inte Vasaloppet som
avgjordes på Salem den
8 maj. Utan Zachrissons Pokal, med iskalle
värmlänningen Stig
Dahlén som segrare.
Hur man än klickade på
diverse väderappar eller
läste och tittade på prognoser fanns det ingen
återvändo. Det väntade
tuffa förhållanden på
Salems GK när den första
upplagan av Zachrissons
Pokal skulle avgöras.

Arktiskt klimat

Kampen kom att stå mellan 21 golfjournalister
som alla trotsade det arktiska klimatet och beväpnade med vantar, mössor
och vindkläder spred ut
sig för en kanonstart vid
12-tiden.
– Efter att ha spelat
Upptakt Syd på Mölle i
spöregn och kulingvindar
var jag härdad. Hade lärt
mig att man måste vara
rejält påpälsad från topp
till tå och det var jag på
Salem, sade Stig Dahlén,
vinnare efter att ha gått
runt på ett över par och

– Detta brukar inte
vara min stil, jag gillar att
attackera och kallar i vanliga fall min ”bogeytaktik”
för fegspel. Men den gav
hur som helst 22 poäng.
– Med Zachrissons Pokal som sällskap i högra
framsätet under de 30
milen hem till Karlstad
tyckte jag nog att jag
spelat andra halvan av
tävlingen rätt så begåvat,
log Dahlén.
PATRIK LARSON

Resultat:
Sken ikapp med tillfällig sol. Det gjorde blivande segraren i Zachrissons Pokal, Stig Dahlén (t h) och blivande
jumbon, Carsten Corp. Några minuter senare drog ett
snöoväder in över Salems GK. Foto: LARS-ÅKE LINANDER
vunnit på bättre spelhandicap än tvåan, tävlingsledaren Patrik Larson.

Bogeygolf gav seger

”Dallas” var slug och bytte
taktik på de sista nio
hålen. Hade han fortsatt
som han började hade det
snarare blivit jumbostrid
än tätplacering:
– Med mitt hcp (16.9
och spelhcp 21) borde jag
inte en ens tänka tan-

ken att nå de längre par
4-hålen på två slag. Men
uppumpad som jag var
försökte jag på första nio
hålen och det gick förstås
åt pipan.

– 50 slag (motsvarande
13 poäng) blev det och
det fick mig att tvärt lägga
om taktik – på sista nio
skulle jag spela ”bogeygolf” med målet minst 2
poäng på alla hål.

1. Stig Dahlén		
2. Patrik Larson		
3. Jens Cederblad
4. Johan Larsson
5. Lars-Åke Linander
6. Peppe Eng		
7. Stefan Bratt		
8. Petter Jennervall
9. Pär Fischerström
10. Barry Lundström
11. Ulf Eneroth		
12. Göran Rydell
13. Johnny Byström
14. Mats Olsson		
15. Stig Hoffman
16. Tord Westlund
17. Mattias Sandberg
18. Jakob Bjurström
19. Jan Collsiöö		
20. Carsten Corp
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Östsvenska Mästerskapet kvar som egen tävling
Nya namnet ”Zachrissons Pokal” var tänkt att
ersätta ”Östsvenska Mästerskapet”, som spelats
varje år sedan 1998.
Efter premiärtävlingen
på Salem kom det fram
önskemål om att behålla
både nya och gamla namnet på tävlingen.

Efter diverse interna
diskussioner i styrelsen
togs nyligen beslutet att
2018 på försök göra om
det årliga arrangemanget i maj månad från en
heldag till två halvdagar. Med två separata
tävlingar med varsitt
vandringspris.

2018 spelas alltså om
Zachrissons Pokal ena
dagen och Östsvenska
Mästerskapet den andra.
Arrangemanget planeras
börja med lunch dag 1
och tävling följd av prisutdelning samt, för dem
som så önskar, gemensam middag på kvällen.

Dag 2 spelas den andra
tävlingen med start på
morgonen och avslutas
med prisutdelning och
lunch. Tävlingarna spelas
på två närliggande banor
i östra Sverige.
Utvärdering sker efter
2018 års arrangemang.

Vi har tyvärr inga bilder från Göran Zachrissons dråpliga berättelse om sina bad nära
berömda golfbanor. Ni
får nöja er med en bild
på huvudpersonen och
vår ordförande LarsÅke Linander i samband
med första upplagan av
Zachrissons Pokal på
Salems GK 8 maj i år.
Foto: STIG DAHLÉN

Göran badade näck när
Stenson vann The Open...
Göran Zachrisson var med i vår
förenings begynnelse för 40 år
sedan, han var ordförande 19881998 och nu kom han till lunchen på Salems GK för att önska
oss lycka till inför tävlingen som
från 8 maj 2017 bär hans namn.
Lita på att vi hade öronen på skaft
när legendaren Göran tog till orda.
Och de spetsades ytterligare när
Göran plötsligt berättade hur han
förra sommaren klädde av sig
naken intill Royal Troon, samtidigt
som Henrik Stenson en bit bort
kämpade för sin största titel i karriären, The Open:
”Jag har aldrig sett bättre golf än
den infernaliska duellen mellan
Stenson och hans opponent Phil
Michelson. Fram till i dag finns det
ingen match, envig mellan två spelare, som är i närheten av duellen i
solen.
Väldigt varmt var det, både på
land och i vattnet. I början av
ronden gick jag runt och när jag
märkte att alla i publiken var så
koncentrerade på spelet vek jag
av ner på stranden. Alla 20 000
var fokuserade på det som hände

mellan Stenson och Michelson, jag
såg bara åskådarnas ryggar. Så jag
klädde av mig naken och gick i och
badade.”
Hur vågade du?, undrade någon.
”Måste ju ha lite lattjo också, ha
ha! Jag såg bara publikens ryggar
när jag gick upp, ingen såg mej.”
”Jag har faktiskt gjort något liknande en annan gång, på Falsterbo.
Där, på Näset, kan man ju gå en
halv mil innan man kommer till
någorlunda djupt vatten därute,
så jag vadade naken en god bit.
Men jag hade otur när jag vadade
tillbaka och närmade mig golfbanan. Plötsligt hörde jag röster – och
tänka sig vilka det var. Nej, det
kan man egentligen inte – Arnold
Palmer, Mark McCormack och Sven
Tumba!!! De var där för att spela
in sig för en uppvisningsmatch. De
tittade på mig med stora ögon och
frågade vad jag gjorde där…
Ibland blir man svarslös. Det var
ett sådant tillfälle.
Vi svenskar har en stor fördel
Apropå The Open, vi svenska journalister har en kolossal fördel jämfört med kollegor i andra länder. Vi

kommer mycket lättare intill våra
golfprofiler, de är tillgängliga på ett
helt annat sätt än flertalet utländska stjärnor. Mina internationella
kollegor tror inte sina ögon när
Stenson och andra kommer till min
hytt efter tävlingen. Liknande inom
andra sporter, till exempel Stefan
Edberg när han var världsetta. Det
är en stor styrka för oss sportjournalister i det lilla landet Sverige.
Efter The Open i fjol gjorde jag en
intervju med Stenson med ett amerikanskt TV-team. De förvånades av
att samtalet fördes i så lågmäld och
mjuk ton, han hade ju vunnit The
Open. Jag förklarade att Stenson
har redan vunnit, det finns ingen
anledning att bli högljudd i en
intervju en god stund efteråt. I stället för att hetsa upp oss så ska vi
hjälpa honom att landa, att komma
ner lite på jorden.
På kvällen var en mängd journalister bjudna till IMG:s tillställning
och dit kom även Henrik Stenson.
Han talade med alla, han bjöd på
sig och vann allas kärlek.”
Tack Göran Zachrisson för att du
kom och förgyllde vår träff!

Foto: GÖRAN SÖDERQVIST

Kolla in vår
hemsida

Årets främste idrottare 2016 i Stockholm blev Alex Norén. På en pressträff på Ullna
fick han 10 000 kr att skänka till sin förra klubb Haninge. Prisutdelare var Cinnika
Beiming, chef för Stockholmsidrotten. Till vänster Golfjournalisternas Patrik Larson,
tillika aktiv i Sportjournalisternas klubb.

Alex Norén vill ha
tuffare banor i Sverige
Flera av Golfjournalisternas medlemmar
hängde med på Sportjournalisternas klubbs
pressträff med Alex
Norén på Ullna 17 maj.

En sittning med Sveriges
senaste storstjärna, som
pratade om bytet från Haninge till Ullna, tankarna
inför sommarens majors
och jämförelsen mellan
honom och de allra bästa
spelarna.
– Tidigare tänkte jag
att jag inte kan tävla med
Dustin Johnson, men det
är annorlunda nu, säger
Norén
De fyra segrarna på
Europatouren i fjol gjorde
Alex Norén till fjolårets
raket på världsrankningen, med en klättring från
plats 110 till 9 på mindre
än ett halvår.
Men den 17 maj på Ullna, visste han inte att han
bara elva dagar senare
skulle stå som segrare på

Alex Norén klättrade
2016 från 110:e till 9:e
plats på världsrankingen.
Wentworth efter en fantastisk söndag. Frågorna
på pressträffen handlade
mer om skillnaden på
USA-touren och Europatouren och många var
inriktade på sommarens
major-turneringar. Och
att vi har för lätta banor i
Sverige.
– Det finns inte så
många banor som Ullna
här i Sverige och det
skulle man kunna förändra. I Sverige vill alla

medlemmar gå på sitt
handicap och man vill
ha det ganska lätt. I USA
tävlar man i stället om
vem som är medlem på
den svåraste banan med
de hårdaste greenerna,
snabbast fairway eller
den bana som proffsen
tycker är svårast.
Nu blev inte US Open
någon succé för Norén,
som missade kvalgränsen. Men det kommer nya
chanser för 35-åringen
som bytte från Haninge
just för att få en svårare
bana att träna på.
Och att banan var svår
visade sig när drygt 20
journalister tävlade på
den efter presskonferensen. Ingen gick under par
netto. Bäst var Gustaf
Andersson från DN på
74 slag. Gustaf som för
övrigt snart tänker söka
medlemskap i Golfjournalisterna.
PATRIK LARSON

På Golfjournalisternas
nya hemsida www.golfjournalisterna.se kan du
läsa om våra träffar och
tävlingar. Men där finns
även mycket annat, exempelvis de Nyhetsbrev som
getts ut sedan 2015.
Den som vill botanisera
längre tillbaka i föreningens 40-åriga historia
kan via nya hemsidan gå
in under Om oss/Arkiv.
Då kommer du till gamla
hemsidan med resultat,
statistik, årsmöteshandlingar och mycket annat.
Golfjournalisterna finns
numera också på facebook. Där kan du till exempel läsa om det studiebesök på CMore Golf som
vi gjorde i början av juli.

Rabatt på
long stay

För Golfjournalisternas
medlemmar som planerar
att åka på long stay i höst
eller vinter påminner
vi om erbjudandet från
Sunbirdie i förra numret
av Nyhetsbrevet:
Sunbirdie lämnar för
bokningar som görs i år
2 000 kronor per person i
rabatt på Long Stay (fyra
veckor) och Mid Stay (två
veckor). Rabatten gäller
även medresenär.
– Genom att också Mid
Stay omfattas kan ni till
ett bra pris kombinera
ett par veckor på olika
resmål och hinna se mer.
Två Midstays i följd ger
alltså totalt 4 000 kronor
i rabatt per person, säger
Mikael Andersson på
Sunbirdie.
Vill du nyttja rabatten,
maila till: mikael.andersson@sunbirdie.com

Storförlust för Sverige i landskampen
mot Åland. Och lite
osäker framtid. Inte
om själva matchen,
men vad ska resan
innehålla mer? Och
var ska vi spela?
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Foto: PATRIK LARSON

RAPPORT FRÅN Å-LANDSKAMPEN 23-24 MAJ

Snack över varsin Lapin Kulta. Frågan är om dessa två legendarer som proffsfotografer, Leif Engberg (t v) och Jan Collsiöö, ventilerade sina ronder på Åland eller
gamla minnen och uppdrag från något hörn av världen.

Åland, Åland, Åland och...
tum är att undertecknad var
Ska vi prata om det sportsliga
yngst hos svenskarna, och
ska vi fatta oss kort, för sällan
den enda av de blågula som
har Sverige blivit så utklassat
var född på 60-talet.
i en landskamp som den här
Precis som i några andra av
gången.
våra evenemang krävs ett par
Det var Åland, Åland och
lediga dagar för att komma
Åland så långt ögat räckte i
loss till den roliga golftillställresultatlistan från matchen
ningen. I år värmde vi upp på
i maj. Faktum är att bäste
måndagen med en fyrmansvensk Stig Hoffman med
Hasse Laaksonen, nalagtävling, där vi även hade
sina 28 poäng kom först på
individuell poängbogey.
femte plats i den individuella populär segrare.
tävlingen.
– Jag tror inte vi behöver räkna, log
Annorlunda nästa år
den åländske lagledaren Kjell Hansson Som vanligt pratade vi som var där en
belåtet.
del om hur vi ska spela i framtiden, för
När man trots allt räknade var slutre- fortsätta lira landskamp tänker vi göra.
sultatet 180-137.
– Det här är ju bland det bästa på
Individuellt vann förresten krögaren hela året, sade Ingemar Jansson.
på Ålands GK, Hasse Laaksonen. En
Nästa år talar mycket för att Slottspopulär segrare, allrahelst som det var banan är under renovering, och då
han som blev av med segern efter pris- kanske vi förutom Kungsbanan, spelar
utdelningen för några år sedan efter en på Eckerö GK den ena dagen. Eller ska
regeltolkningsfråga.
vi förkorta resan med en dag? Eller
– Kul att vinna, sade Laaksonen som
bjuda ålänningarna till oss? Eller ska vi
sin vana trogen kom till start med
lägga en tävling i Stockholm på heloknutna skor och andan i halsen.
gen så att medlemmar utifrån landet
Att sköta restaurang och samtidigt
får mer innehåll i en eventuell resa.
lira golf är inte helt lätt.
Maila gärna förslag till mig eller Micke
Årets huvudmatch hade nio spelare
Broström om du har några idéer om
per lag och som vanligt var medelålframtiden.
dern ganska hög hos deltagarna. FakPATRIK LARSON

INDIVIDUELLT

Singeltävling tisdag 23 maj
1. Hasse Laaksonen
32
2. Martti Rajamäki
32
3. Jockum Sourander
30
4. Pekka Rajala
30
5. Fredrik Björklund
29
6. Stig Hoffman
28
7. Ingemar Jansson
27
8. Henrik Nordström
27
9. Patrik Larson
26
10. Jan Collsiöö
24
11. Lars-Åke Linander
23
12. Dick Lundqvist
23
13. Kjell Hansson
23
14. Bertil Guslén
19
15. Leif Engberg
18
16. Agne Jälevik
16
17. Torbjörn Eliasson
15
18. Göran Rydell
11
Singeltävling måndag 22 maj
1. Patrik Larson
32
2. Agne Jälevik
31
3. Martti Rajamäki
29
4. Kjell Hansson
29
5. Leif Engberg
27
6. Stig Hoffman
26
7. Bertil Guslén
26
8. Lars-Åke Linander
25
9. Torbjörn Eliasson
25
10. Jan Collsiöö
25

10

11

MEDIASLAGET 21-22 AUGUSTI I TROSA

Fakta
Mediaslaget

Här spelas Mediaslaget, på Åda Gol
f & Country
Club i Trosa. Populärt ställe att bes
öka, efter nio hål,
är Kiosken. Vatten väntar också på
nästa hål...

Till Mediaslaget inbjuds inte bara golfjournalisternas medlemmar utan också en del samarbetspartners. Bilden från Västerås GK 2015.

Mediaslaget fyller 25 och
flyttar till ”världens ände”
M

ånga av er som läser Golfjournalisternas nyhetsbrev vet jag
är noga med att pricka in Mediaslaget så snart datumet är klart.
Det är jag mycket stolt över för det
innebär att Mediaslaget under sina
25 år har gjort ett gott intryck på
er som deltagit. Och ni har varit ett
stort antal.
21-22 augusti i Trosa ska jubiléet
firas och då finns flera av er trogna
besökare på plats – det är jag övertygad om.
Tänk vad tiden går. Det känns i
alla fall inte som om det är dags för
25-årsjubileum för mitt eget ”hjärtebarn”, men så är det. En aktivitet
som för sju år sedan var med när
det skrevs svensk golfhistoria.

Kaos när vi anlände

Nu kan det avslöjas att jag nog frångick mitt journalistiska ideal ganska
rejält i augusti 2010 då Mediaslaget
återbesökte tävlingens första spelplats, Örebro GK.
För samma dag som vi golfande
journalister anlände till Lannabanan var det mer eller mindre kaos

på klubben. Tidigt denna måndagsmorgon hade ledningen för Örebro
GK fått beskedet från bank – ”vi
begär omedelbar återbetalning av
samtliga lån” och konkursen var
nästan ett faktum.
Läget var så prekärt att nuvarande
ägarna, Henrik och Jenny Johansson,
var så upptagna med att hantera
krisen att ingen av dem kunde delta
i vår golftävling då förhandlingar
väntade på tisdagsmorgonen med
Lekebergs Sparbank. Under hela
natten arbetades en plan fram som i
dag blivit en succé. Fram till ödesdagen med bankens besked ägde Henriks bolag Bestentreprenad Örebro
GK:s fastigheter.
Där och då gjorde vi också en
snabb uppgörelse om att jag inte
skulle yppa något till kollegorna om
att krisen pågick. Alltså, något av ett
journalistiskt hjärnsläpp då Svensk
Golf först en vecka senare fick ut
nyheten om de nya ägarna och deras
planer.
Efter att värsta uppståndelsen
lagt sig avslöjade Henrik för mig att
det stod utländska långtradare vid

Stefan Bratt, Mr Mediaslaget. I år
25:e året han roddar tävlingen.
maskinhallen som bara väntade på
att lasta på banans maskinpark för
transport till köpare utanför riket.
Tack och lov har inte Mediaslaget
varit med om så många fler liknande kaosartade dagar. Men, det som
började med en dagsaktivitet 1992
i Örebro utvecklades nio år senare
till en tvådagars aktivitet. Det var då
som en av Mediaslagets mest trogna
samarbetspartner, Volvo Personbilar Sveriges representant, Jan-Olof
”Lollo” Berglund, undrade varför vi
inte körde tävlingen i samband med
en övernattning.

”Lollo” med sina goda kontakter
ordnade sedan ett mycket förmånligt pris på boende på Karmansbo
Herrgård där det badades i tunna
och åts mycket gott. Segrade på
Köpings GK detta år gjorde numera
bortgångne Anders Westerberg,
som var en av Medislagets mest
trogna deltagarna.
Tre andra deltagare som varit med
år efter år är Carsten Corp, Köping,
Leif Engberg och föreningens nuvarande sekreterare Stig Dahlén. Därifrån har jag oftast, efter att inbjudan
gått ut, snabbt fått beskedet: ”Klart
jag kommer!”
Det finns mycket att berätta om
Mediaslaget, men utrymmet i detta
nyhetsbrev är begränsat så jag
väljer att stanna här. Men, om du
kommer till jubileumsupplagan
kommer du säkert att få höra många
anekdoter och dråpliga minnen om
sådant som hänt under de 25 åren.
Som den kvällen då Kjell Martinson
blev kung i poker…
STEFAN BRATT
Arrangör av Mediaslaget sedan
1992

Här ska vi bo, i en byggnad med modiga 150 år
på nacken, Trosa Stadshotell.

Två glada gamänger, som sällan missat Mediaslaget, Peppe Eng och Niklas Birgetz.
BILDEN NEDAN:
Matz Evensson, en av många, många uppskattade föredragshållare under Mediaslagets 25 år.

När: 21-22 augusti
Samling: Trosa Stadshotell 21 augusti kl 13:30.
Tävlingen: Mediaslaget
spelas 22/8: Åda G&CC
Spelform: Slaggolf
Extra klass: Särskilt
inbjudna gäster spelar i
en egen klass.
Avgift: Cirka 1 300 kr
inkl golfspel, övernattning (i dubbelrum, til�lägg 200 kr i enkelrum),
trerätters middag och
eftermiddagsfika.
Anmälan: Sista anmälningsdag: 4 augusti.
PROGRAM:
Programmet, som i skrivande stund till delar
är preliminärt, innehåller en föreläsning
av idrottspsykologen
Rune Gustavsson från
Falun. Rune är mental
tränare till vår senaste
OS-guldmedaljör Jenny
Rissved.
Om Rune Gustafsson
pratar om det mentala
kommer en av ägarna
till Åda G&CC, Torgny
Steen, att berätta om
hur kroppens rörelser
bäst stöttar en sving.
Självklart får vi en
presentation om Trosa
Stadshotell, som också
jubilerar 2017. Inte 25
år som Mediaslaget,
utan 150!
Separat inbjudan med
ytterligare detaljer har
skickats till Föreningen
Golfjournalisternas
medlemmar.
Anmäl dig senast 4
augusti till
stefanbratt@tele2.se
Ange namn, medieorganisation/frilans, golf-id
och önskemål om rumstyp (vem du eventuellt
delar med).
För mer info, kontakta
Stefan Bratt
Tel: 0703-999 708
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MÄSTERSKAPET OCH ”PAR-SM” 17-18 SEPTEMBER I GÄVLE

– Välkommen till Gävle
golfklubb och årets
pressmästerskap!
Det säger trefaldige europatourvinnaren , Gävlesonen, Peter Hedblom,
och öppnar famnen.
Samtidigt ger Peter – som
numera ständigt rapporterar från tävlingar åt Viasat
golf – en vink om att han
också funderar på att bli
medlem i vår förening Golfjournalisterna i Sverige.
– Det vore kul och det
kan komma en ansökan
från mig när ni minst anar,
säger Peter och skrattar.
– Men jag tror inte att det
hinner bli för mästerskapet
i Gävle, tillägger han.

”Sneda utslag kostar”
Söndagen 17 september
spelas vårt individuella
mästerskap som haft lite
olika namn genom åren.
Men kärt barn har ju

Fakta inför Gävle:

Välkomna till Gävle. Peter Hedblom är glad att vi valt att
lägga Mästerskapet och Par-SM i Gävle. Den trefaldige vinnaren på Europatouren och numera TV-kommentatorn är
för övrigt sugen på att bli medlem i Golfjournalisterna.
många namn. Scandinavian
Press Open, Press-SM eller
bara Mästerskapet fungerar alla. Tävlingen spelas
utan handicap. Men det
finns också en prestigefylld
hcp-klass.
I år avgörs mästerskapet
på Gävle GK:s mästerskaps-

Söndag 17 september:
Mästerskapet spelas på Gävle GK:s mästerskapsbana
Avan, första utslag kl 12:00. Greenfee: 150 kr. Startavgift tillkommer, 100 kr.
Boende (för de som önskar): Scandic CH. Enkelrum:
750 kr, dubbelrum 950 kr. Middag på hotellet: 295 kr.
Måndag 18 september:
Årsmöte kl 09:00 på Gävle GK.
Partävlingen Hemming Stens Minne (”Par-SM”) spelas på Gävle GK:s gamla bana, första utslag kl 10:30.
Greenfee: 300 kr.
Separat inbjudan med mer detaljerad info kommer
att mailas till alla medlemmar i Golfjournalisterna. Av
den framgår var man anmäler sig, spelform, klassindelning och annan praktisk information.

bana, Avan. En mycket fin
anläggning nära Gävlebukten, som skymtar på vissa
hål.
Vilka råd kan då en europatourvinnare med Gävle
som hemmabana komma
med?
– För en bra score bör

man hålla bollen i spel från
tee. Sneda slag kan kosta.
Greenområdena är dock
förhållandevis lätta. De
fyra korthålen kan vara
lite luriga. 6:an och 9:an
är båda ganska långa, 13
spelas över vatten med en
djup bunker till vänster
om greenen. 15 är inte så
lång men med en bunker
framför greenen och en
tvärsluttning bakom gäller
det att hitta rätta längden,
säger Peter.

”Par-SM” och årsmöte

Dagen efter Mästerskapet,
måndagen 18 september
spelar vi Hemming Stens
Minne, även kallat ”ParSM”. Nu gäller Gävles gamla
klassiska bana, där många
världsstjärnor tampats
genom åren. Här kommer vi också att hålla vårt
årsmöte.
TORD WESTLUND

Banan Avans 5:e hål. Här spelas Golfjournalisternas mästerskap söndagen den 17 september.
Foto: PETER CORDÉN

Foto: TORD WESTLUND

Peter Hedbloms bästa
tips att spela bra i SM
Inspel på Avan. Detta är 11:e hålets greenområde på den 18-hålsslinga som kallas Avan. Se upp för vattnet!

42:a mästerskapet spelas på
det som en gång var en soptipp
Det är en i många avseenden en
unik golfklubb som vi gästar för
att spela Mästerskapet och Hemming Stens Minne.
Sannolikt har Gävle golfklubb
i dag den högsta beläggningsgraden av alla svenska klubbar
Så bli inte förvånad om det är
trångt på parkeringen när ni
anländer.
– Vi var topp tre för några år
sedan med en 90-procentig beläggning, men är av allt att döma i topp
nu då vi ju har närmast fullbokat
för jämnan, säger klubbchefen
Peter Stenberg.
Detta trots att Gävle hör till Mellansveriges största golfanläggningar med två 18-håls banor och en
niohålsbana.
Gävle GK har blivit vida känt
genom alla sportsliga framgångar
såväl nationellt som internationellt. Syskonen Peter och Marlene
Hedblom och Adam Mednick har
alla vunnit på Europatouren och
Christian ”Kricken” Härdin blev
första svensk att få spela på US
Masters på Augusta efter segern i
British Amateur 1988.

Många har frågat sig vad
de idrottsliga framgångarna för Gävleklubben
kan bero på. Närheten
till stan och närliggande
bostadsområden har underlättat satsningen för
knattar och juniorer. De
har kunnat cykla eller gå
till golfbanan.
Fantastiskt är det också
att 35 tjejer och grabbar
som fostrats i Gävle GK
har blivit golfinstruktörer
och ledare på olika klubbar runt om i världen.

Björn Åkessons banrekord på 63 slag.

Klassisk 18-hålsbana
Hemming Steens Minne
spelas på Gamla banan,
en klassisk 18-hålsbana
som stod klar 1972 och
där Sven Tumba samma
år fick göra sitt första hole-in-one inför publik i X
Tord Westlund,
72-Cup. Flera världsspestor profil bland
lare har tampats i OpenGolfjournalisterna, tävlingar här genom åren,
skriver här om sin bland andra Vijay Singh,
hemmaklubb.
och glatt sig över banan
som än i dag håller måttet
för hur en bra bana ska vara.
Omväxlande hål på Avan
Gamla banan har lite mer skogsVårt mästerskap spelas på Avan,
karaktär, men i vissa delar känns
som byggdes ut till 18-hål och
invigdes 1997. En fantastisk trevlig den också som en parkbana.
Banrekordet har Mats Lanner,
bana nära havsinloppet till Gävle.
Det är mestadels en parkbana med även här på fina 63 slag.
Testebo – som niohålsbanan heter
omväxlande hål och en del vatten– ska vi inte tävla på. Men för den
hinder att hålla reda på.
som får tid över kan den vara trevAvanområdet var en gång i tiden
lig att ta en runda på. Här finns sju
Gävles soptipp, som golfklubben
par tre hål och två par fyra.
förvandlade till en vacker oas.
TORD WESTLUND
Den som håller sig på fairway hela
tiden har störst chans att utmana
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JOURNALIST-EM I BELGIEN 1-5 OKTOBER
Glöm inte att anmäla
ert intresse för Golfjournalisternas EM om
ni vill vara med!
Årets tävling spelas 1-5
oktober i Mons, Belgien. Banan heter Royal
Golf Club du Hainaut,
designad 1933 av den
legendariske engelske
skaparen Tom Simpson.
Belägen cirka en timmes
bilresa söder om Bryssel.
Vi bor på The Congress
Hotel Van der Valk. Det
lär ta tio minuter med bil
därifrån till banan.
Tävlingen spelas som
poängbogey, med reducerad hcp. Det brukar
vara så att man som
högst får tillgodoräkna
sig hcp 18. Varje nation får mönstra max
tio spelare, varav de två
sämsta resultaten per
tävlingsdag räknas bort.
Åtta resultat per dag räknas alltså, därför är det
bra om vi blir minst åtta
spelare.
Alla betalar sitt eget
deltagande, alltså resa
plus alla kostnader för
tävlingen. Vad kostar då
kalaset? Resa varierar ju
förstås, men hela golf-

Kontakta Peppe Eng
om du vill spela EM!

Regerande mästare. Michael Broström, golfjournalist från Halmstad, vann den individella titeln när
Journalist-EM avgjordes i Italien 2015. I oktober ska
”Micke” försvara titeln och Sverige siktar högt även i
lagmästerskapet.
paketet med singelrum
går på 520 Euro. Samma
med dubbelrum 460
Euro.
Då ingår välkomstmiddag söndag 1/10. Inspel

måndag 2/10. Tvådagars-tävlingen tisdagonsdag 3-4/10. Självklart också frukostar och
middagar samt frukost
på avresedagen torsdag

5/10. Dessutom cocktailpartyn och annat smått
och gott. Det bör nämnas
att vi har en regerande
individuell Champion
i Micke Broström. Han
vann för två år sedan på
San Domenico Golf långt
ner vid Adriatiska havet
på den italienska stövelklacken. Så det finns en
del att försvara.
Micke är förstås
självskriven i höst och
några medlemmar
aviserade redan i våras
sitt intresse. Finns det
fler som vill kunna kalla
sig EM-spelare, så hojta
till. Senast 1 augusti
vill arrangörerna veta
vilka som spelar och hur
rummen ska fördelas. Så
det brinner i knutarna.
Tveka inte! Meddela mig
(Peppe Eng) via mail; peter.eng@tv4.se så snart
som möjligt.
PEPPE ENG

KOLUMN:

Medvind i stora
delar av golf-Sverige

K

an Anna Nordqvist skrälla i
veckans US Women´s Open
i Bedminster, eller kan
Henrik Stenson mobilisera den
gnista som behövs för att hamna
i ”the flow” för att kunna försvara
sin Open-titel på Royal Birkdale
20-23 juli.
Frågorna är många, inte minst
när jag den 12 juli sitter i en
husbil på Dalsjö GK i Borlänge för
att spela ännu en sommarrunda i
golf-Sverige den här sommaren.
Kontrasterna är också rätt starka.
Har haft nöjet att spela det som
numera heter SM Äkta Makar/
sambor 100+ på Ekerum i början
av juli, gästspelat på golfveckan
i Gävle, spelat ett varv på Castle
Course på Bro Hof och gör ett nedslag i Dalametropolen Borlänge
och Dalsjö GK. Olika banor, olika
kvalitet, olika förutsättningar –
men alla fantastiska upplevelser.
Samtidigt kommer spännande
nyheter om att golfen i Sverige

blir allt mer rumsren i myndigheternas tröga hantering. Friskvårdperspektivet är starkare än
någonsin och på bordet ligger nu
att spel på pay&play-banor och
driving ranger ska kunna betalas
av arbetsgivaren och räknas som
skattefri friskvårdsförmån. Tillgängligheten är större än någonsin, medlemsantalet och antalet
utövare ökar återigen och det är
rätt mycket medvind i stora delar
av golf-Sverige.
Bara en liten passning. Pay&Play
är ett överspelat koncept. Vore
kanske bra att vidga scopet litet…

Starkt jobbat SGF

Passar också på att harangera
Svenska Golfförbundet. Inte något
jag gör varje dag. Men arbetet med
att stödja Linköpings GK för att få
behålla sin bana stället för att det
skulle byggas bostäder imponerar.
Detsamma gäller den just nu
pågående fighten om Årstafältet
i Stockholm. Väldigt eftertraktad

Lars-Åke
Linander

mark så klart. Men samtidigt en
grön lunga i stor-Stockholm och
den perfekta platsen för friskvård!
Men just de kommande två veckorna handlar det om major-titlar
i golfvärlden. Vi följer med spänning.

Grymt event i Gävle

Vi golfjournalister laddar för
Mediaslagets 25-årsjubileum i
Trosa i augusti. Därefter september månads stora event, Mästerskapet och Hemming Stens Minne
på Gävle GK. Efter att ha varit på
plats och spelat Gävles båda banor
kan jag konstatera att det kommer
att bli grymt. En kanonanläggning,
bra banor och rejält snabba och
jämna greener.
Ta chansen att uppleva golfen
norr om Dalälven. Det är inte särskilt långt till Gävle och till en av
Sverige mest livaktiga klubbar.
Lars-Åke Linander
Ordförande Golfjournalisterna

Landeryd hyllades på förbundsmötet
För 39:e året i följd har
Golfjournalisterna delat
ut pris till Årets Golfklubb. Det skedde under
SGF:s förbundsmöte i
Stockholm den 23 april.
När ordförande LarsÅke Linander överlämnade utmärkelsen till
Landeryds GK möttes det
av kraftfulla applåder.
– Och efteråt hörde jag
många positiva kommentarer om Landeryds sätt
att arbeta. Det stärkte
mig i övertygelsen att vi
har gjort ett bra val, säger
Linander.

Lars-Åke Linander, ordförande i Golfjournalisterna, överlämnade utmärkelsen till
Årets Golfklubb 2017, Landeryds GK. Från vänster: Lars-Åke Linander, Landeryds
klubbdirektör/VD Björn Sturehed och klubbens ordförande Anders Redin. Foto: SGF

En grön lunga i stor-Stockholm. Så beskriver Lars-Åke Linander Årstafältet – ”den perfekta platsen för friskFoto: golf.se
vård!”

