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En riktig hardhitter. Ulf C Hellman tog andra raka titeln under Press-SM i Gävle. 
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Skål för  
andra raka 
i Press-SM!

 Sid 6-9

Historisk EM-medalj
Journalist-EM spelas vartannat år. 
2017 avgjordes nionde upplagan, 
i belgiska Mons. 

Förbundskapten Peppe Eng 
fick nu se sin gamla dröm om en 
svensk medalj gå i uppfyllelse.

Sverige spelade hem bronset, 
blott två slag efter Italien. Favori-

ten Tyskland vann guldet.
– Så himla kul att vi lyckades få 

en medalj med oss hem, smacka-
de Peppe Eng på priscermomin.

– Det här är stort, jag funderar 
på att låta trofén på Stanley Cup-
manér vandra runt bland de nio 
lagmedlemmarna. Sid  12-14

Slutade 
tänka – då 
vann han
OS-guldmedaljören 
Jenny Rissveds mentale 
coach uppmanade Lars-
Åke Linander att sluta 
tänka när han väl ställt 
upp sig till bollen. Dagen 
därpå tog Linander 
sin första inteckning i 
25-åriga Mediaslaget. 

 Sid 10-14

 Sid 2-5

Broströms 
linkspärlor
Michael Broström, en 
av Sveriges mest aktiva 
golfjournalister, har fler 
än 600 golfbanor under 
bältet. Han älskar golfen 
på de brittiska öarna 
och lyfter nu fram tio av 
Irlands bästa linksbanor.

 Sid 10-11
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Lars-Åke la om svingen, slutade 
tänka och krossade startfältet

MEDIASLAGET 21-22 AUGUSTI I TROSA

År efter år har Lars-Åke 
Linander hoppats på en 
inteckning i Mediaslaget. 
Trägen vinner och när täv-
lingen fyllde 25 vann äntli-
gen föreningens nuvarande 
ordförande!

Lars-Åke är ännu ett talande 
bevis för uttrycket ”det är 
aldrig för sent att lära gamla 
hundar sitta.” Efter att 2015 
ha kvalat in till H60+ insåg 
Lars-Åke att något radikalt 
måste göras åt svingen:

– I våras gjorde jag slag i 
saken. Jag tog hjälp av Åkers-
bergas pro Maria Bertilsköld 
och där började resan mot 
en total svingförändring. 
Resultaten har varit skakiga i 
sommar, men nu börjar arbe-
tet att ge utdelning. Segern i 
Mediaslaget var det kvitto jag 
så väl behövde. 

Lars-Åke Linander inte 
bara vann sin första seger i 
Mediaslaget, han krossade 
övriga startfältet på den va-
rierande och fina banan, Åda 

Golf & Country Club i Trosa. 
Lars-Åke vann slagtävlingen 
på 69, hela sex slag före de 
andra ”medaljörerna”, Kjell 
Martinson och Agne Jälevik. 

– Scora under 80 brutto 
sker inte så ofta för min del. 
Den här gången var spelet 
lika bra som scoren. Och 
sällskapet i bollen såklart, sa 
Lars-Åke som även tackade 
två av föreläsarna från efter-
middagspasset dagen innan:

– De inspirerande föreläs-
ningarna från Rune Gustafs-
son och Torgny Steen när det 
gäller rörelse, mental för-
måga, att våga ”sluta tänka” 
bidrog i hög grad till att det 
plötsligt lossnade ute på 
banan.

Lars-Åke tackade också Ste-
fan Bratt som för 25:e gången 
hade satt ihop ett intressant 
och spännande program.  

– En lyckad tillställning 
med härligt boende på Trosa 
Stadshotell liksom den goda 
middagen och uppsluppna 
stämningen på kvällen. 
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RESULTAT, MEDIASLAGET 18 HÅL SLAGGOLF
      Namn  Klubb  SHCP Res  
1.   Lars-Åke Linander   Österåker   8 69 
2.   Kjell Martinson   Karlstad 18 75
3.   Agne Jälevik    Nacka GK 19 75
4.   Göran Ohlsson   Nässjö  12 77 
5.   Ulf Eneroth    Köping  24 77
6.   Tord Westlund   Gävle  15 78
7.   Bo Steffensen   Chalmers GK 15 78 
8.   Stefan Bratt    Dalsjö GK 12 79
9.   Leif Engberg (röd tee) Ågesta GK 14 79
10. Stig Dahlén    Karlstad 17 80
11. Lasse Hanson   Täby    8 81
12. Peppe Eng    Ystad  10 81
13. PeO Karlström   Dalsjö GK 18 81
14. Gunnar Walldén   Karlstad 10 82
15. Johan Larsson   Botkyrka 10 83
16. Carsten Corp   Köping  25 84
17. Bertil Guslén   Gräppås 20 85
18. Patrik Larson   Husby   18 88
19. Matts Olsson   Kungsbacka 22 89
20. Göran Rydell   Vassunda 27 90
21. Staffan Lindström   Karlstad 26 95

Gästklassen, 18 hål poängbogey:
1. Andreas Turesson   Åda G &CC 10 35
2. Jonas Seleskog   Bryngfjorden   9 33
3. Rune Gustafsson   Vasatorp 20 32
4. Inga Norrbelius   Österåker 10 30
5. Barbro Olsson   Kungsbacka 32 19

Optimistisk trio. I alla 
fall så här långt, efter 
utslaget på 11:e hålet 
på Åda: Från vänster 
Lasse Hanson, TV4, 
Patrik Larson, Sveriges 
Radio och Johan Lars-
son, Expressen.

Stolt vinnare. Lars-Åke Linander fick åka ända till 
”världens ände” för en efterlängtad seger i Mediaslaget.

Grodan Boll satt 
och vaktade bron 

över ett av flera 
vattenhinder på 

Ådas 11:e hål. Ett 
pittoreskt inslag 

på den omväx-
lande banan.

Foto Mediaslaget:
STIG DAHLÉN

Detta får du 
som medlem

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 pro-
grammet finns vidareutbildning och presentation 
av nyheter och trender inom golfen. Ofta medver-
kar välkända golfprofiler som föredragshållare. 

De flesta arrangemang genomförs på någon golf-
klubb som utmärkt sig med spännande innovatio-
ner och annorlunda lösningar. 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 chansen att ingå i svenska 
landslaget till Journalist-EM, som spelas vartannat 
år. 2017 avgjordes det i Belgien 1-5 oktober och 
för första gången tog Sverige medalj i lagtävlingen. 
2019 står Österrike för värdskapet. Längre fram i 
Nyhetsbrevet finns en rapport från EM i Belgien.

2017 genomförde föreningen programenligt fem 
träffar. Under våren: Upptakt Syd, Zachrissons Po-
kal och ÅLandskampen. I höst avgjordes Mediasla-
get i Trosa och Mästerskapet samt ”Par-SM” i Gävle. 

Golfjournalisterna utser varje år Årets Golfklubb. 
2017 gick utmärkelsen till Landeryds Golfklubb.

Medlemmarna deltar i slutet av varje år i omröst-
ningen om Årets Golfare. 
Grundkrav för medlemskap: 
Alla som i någon form ”återkommande producerar 
golf i media” kan bli medlem. Förutom journalis-
ter och fotografer är kommentatorer, redigerare, 
tekniker med flera som återkommande bidrar till 
att golf publiceras i media kvalificerade för med-
lemskap. Årsavgiften är 400 kronor.

Är du inte redan medlem, välkommen med ansö-
kan om medlemskap! Den mailas till Golfjournalis-
ternas sekreterare på denna adress:  
gunnar.wallden@spray.se
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”Sluta tänka så slipper du
hjärnsläpp på golfbanan!”

4
MEDIASLAGET 21-22 AUGUSTI I TROSA

På högersidan ett vattenhinder. 
Jag vill inte slå bollen ner i hin-
dret. Jag slår slaget och bollen 
landar i vattnet. Hjärnsläpp 
tänker jag, men i själva verket 
har hjärnan följt mina instruk-
tioner. Den har inte registrerat 
ordet ”inte”. Lösningen heter 
”sluta tänka” och det är något 
som psykoterapeuten Rune 
Gustafsson vet massor om.

Rune är själv golfare och var gäst-
föreläsare och deltagare i gäst-
klassen när det 25:e Mediaslaget 
arrangerades på Åda GK i Trosa. 
Mest känd är annars Rune Gustafs-
son som mental coach åt cyklisten 
Jenny Rissveds och han bjöd på en 
intressant historia hur teamet kring 
Jenny lotsade henne fram till OS-
guldet i Rio.

Utmana rädslorna!
Det handlade om flera års förbere-
delse där en mental blockering mot 
att svänga vänster var ett hinder att 
ta sig över. Inom golfen finns också 
nära exempel på mental blockering, 
exempelvis Robert Karlssons oför-

måga att starta baksvingen Lös-
ningen är enligt Rune Gustafsson 

att utmana sina rädslor.
– Man måste konfrontera rädslan 

och mixtra för att komma förbi obe-
haget. Man ska helt enkelt träna sig 
på att förstå rädslan, säger han.

I korthet hanterar den vänstra 
hjärnhalvan det logiska tänkandet 
medan den högra tar hand om det 
emotionella. Här krävs balans för 
att nå bra resultat och ett sätt är att 
tänka sig in i olika scenarier som 
kan uppstå och visualisera hur man 
klarar av det.

– Det ska vara en balans mellan 
vilja och förmåga. Ofta är viljan 
större än förmågan och då brukar 
det inte gå så bra. Det krävs självin-
sikt för att kunna göra en realistisk 
bedömning av sin förmåga, förkla-
rar Rune Gustafsson.

Automatiken tar över svingen
När det gäller golf kan man na-
turligtvis tänka mellan slagen och 
visualisera slagen innan man slår. 
När det är dags att slå ska det dock 
gå per automatik.

– Lita på all den träning du ge-
nomfört och sänk frekvensen i hjär-
nan. Ju mer tankar desto mer spän-

ner man sig. Hitta en trigger för att 
sluta tänka. När du tar klubban ur 
bagen ska det vara färdigtänkt och 
automatiken ska ta över. Så fung-
erar det till exempel för skidskyttar 
när de tar i bössan, säger han.

Många frågor ställdes därefter 
och de som blev klokare kanske 
redan nu praktiserat just denna 
avgörande förmåga – att sluta tänka 
för att undvika ”hjärnsläpp”.

Steen fick oss i rörelse
I övrigt på programmet på Trosa 
Stadshotell bjöd Torgny Steen på en 
intressant, personlig och stundtals 
livlig koppling av olika rörelser och 
din förmåga att prestera såväl på 
golfbanan som annorstädes. Torgny 
gav också exempel på vissa lätta 
gymnastiska övningar som sedan 
praktiserades på ort och ställe av de 
totalt runt 30 närvarande golfjour-
nalisterna och gästerna.

I föreläsningsprogrammet fick 
också deltagarna veta mer om det 
nya tidbokningssystemet ”Sweet-
spot” som är en digital plattform 
som i samarbete med golfklubbarna 
och GIT ska få golfare att spela 

mer golf. Enklare, roligare och med 
extrainformation kring golfen och 
banorna utlovas. Appen laddas ner 
gratis.

GUNNAR WALLDÉN  

Mental tränare. Rune Gustafsson 
coachar Jenny Rissveds och ett tiotal 
andra elitidrottare, bland andra 
skidstjärnan Stina Olsson. Vikten av rörelser. Det var ett 

återkommande budskap i Torgny 
Steens intressanta föredrag

Skål för Mediaslaget, 25 år!
Söderkisen Leif ”Myran” Ekstig, en 
av Golfjournalisternas stora pro-
filer under föreningens 40-åriga 
historia, blev den förste vinnaren av 
Mediaslaget. ”Myran” vann premi-
ärupplagan i Örebro 1993. 

Stefan Bratt (längst till vänster 
på bilden) drog igång Mediaslaget 
för 25 år sedan och när tävlingen 
kvartssekeljubilerade i Trosa i au-
gusti var det som vanligt ”Bratten” 
som var spindeln i nätet. 

Innan närvarande golfjournalister 

och gäster bänkade sig för jubi-
leumsmiddagen på Trosa Stadsho-
tell passade Bratt på att ge en kort 
tillbakablick och utbringande däref-
ter en skål för Mediaslaget och alla 
tidigare och nuvarande deltagare.

Därefter skålades det flitigt bland 
borden i en av det genuina hotel-
lets matsalar. Och det ena dråpliga 
minnet efter det andra poppade 
upp. En helkväll, innan det var dags 
att ”knyta sig” och ladda för tävling, 
25:e upplagan av Mediaslaget. 

2018 
börjar vi 
på Näset
Upptakten i Skåne spelas på Näset den 
22-23 april. Precis som förra året kom-
binerar vi vår start med Skånes golf-
journalisters säsongsinledning. Spelet 
sker på Flommen och Ljunghusen. Vi 
kommer att få besök av Georg Kittel 
som är ordförande i Golfhistoriska 
sällskapet.

Den 21 maj spelar vi andra upplagan av 
Zackes pokal med Stig Dahlén som ti-
telförsvarare. Det blir Kallfors som står 
som värd och där får vi bekanta oss med 
handi-golfen. Helena Brobeck från SGF 
kommer och gästar oss i sällskap med 
några spelare från Kallfors GK som har en 
väl utbyggd handiverksamhet. 

Dagen efter, den 22 maj, är det dags för 
Östsvenska mästerskapet på Vidbynäs 
South Course. En kombinerad singel- och 
lagtävling med kanonstart, där vi antingen 
spelar i tre- eller fyrmannalag. 

Det här kan bli en riktig hit där vi får 
spela en högklassig bana och få en tävling 
med mycket prestige mellan olika redak-
tioner, mediebolag eller kompisgäng. 

Tanken är att även bjuda in journalister 
som inte är medlemmar hos oss, men de 
kommer bara att delta i lagtävlingen. Inte 
spela om mästerskapet. 

Vi ska givetvis hinna med en Ålandsresa 
också innan sommaren.

Ett spännande vårprogram, eller hur. 
Boka redan nu in datumen i din kalender!

I kulisserna pågår förstås också plane-
ring för höstens aktiviteter. Vi räknar med 
en omfattning ungefär som under senare 
år. Spelorter, föredragshållare och andra 
detaljer undersöker vi och så snart vi 
har konkret information kommer den att 
mailas till medlemmarna samt läggas ut 
på vår hemsida: golfjournalisterna.se

Patrik Larson och Micke Broström 
Ansvariga för träffar och tävlingar



Resultat Mästerskapet
Handicap-klassen 
Gävle GK Bana: Avan

1. Patrik Larson  75
2. Ulf Eneroth  75
3. Ulf C Hellman  77
4. Sture Carlbom 77
5. Stig Dahlén  78
6. Torvald Brynggård 79
7. Stig Hoffman  80
8. Kjell Nilsson  80
9. Pär Fischerström 81
10. Lars-Åke Linander 81 
11. Gunnar Walldén 81
12. Björn Hedman 81
13. Jan Collsiöö  82
14. Göran Rydell 83 
15. Peppe Eng  84
16. Stefan Bratt  84
17. Lasse Hanson 86
18. Kjell Martinson 86
19. Leif Larsson  87
20. Tord Westlund 88
21. Bertil Guslén 88
22. Ingemar Jansson 90
23. Carsten Corp 92
24. Leif Engberg  94

6
MÄSTERSKAPET 17 SEPTEMBER I GÄVLE

Guld till Norrland – igen! Ulf 
C Hellman från Härnösand, 
startfältets ende norrlän-
ning, satte för andra året i 
följd konkurrenterna på plats. 
Denna gång snudd på hem-
maplan, på Gävle Golfklubb.  

Nyhetsbrevet fick en prat-
stund med den trygge norr-
länningen. Mästerskapet 
(”Press-SM”) spelas som 
slagtävling Open. Bidragande 
orsak till den överlägsna 
segern var att några av 
föreningens andra låghandi-
cappare inte kunde delta. 
Back-to-back-mästare och 
i år utklassning, fyra slag 
ner till tvåan. Är det du 

som är så otroligt bra eller 
startfältet i övrigt som är skralt? 

– Det var ju en aningen tuff fråga, 
svarar jag ”ja” på båda kommer ju 
inte min blygsamma sida fram, så 
jag svarar att ”greenkeepern hade 
ställt flaggorna dit jag slog....”
Det snackas om att 2018 lägga 
tävlingen så att också före detta 
tourspelare och nu TV-kommen-
tatorer ges tillfälle att delta. I så 
fall kanske det blir svårt att ta 
tredje raka, eller vad tror du?
– Att åka till månen känns omöjligt 
för mig, men att spöa några före- 
dettingar ska väl vara fullt möjligt 
...avdelningen blygsam :-)

I fjol kom du med nya, skräd-
darsydda Ping-klubbor. Är de 
främsta hemligheten bakom 
vinsterna i Press-SM?
  – Ja, kan varmt rekommendera en 
customfitting, även om det tog 29 
år för mig att inse detta...
Din driver är känd och fruktad. 
Hur fungerade den på Avan?
  – Riktigt bra. Spelade en scramble 
dagen innan i Övik och då kändes 

det som om greppen var frusna, så 
iskall var den. Så lite orolig var jag 
men det fungerade – frånsett en 
jätteslice på 18:e och vattenbesök.
Vilka tre klubbor är annars dina 
favoriter i bagen?

– Cleavland Resque, järnåttan och 
puttern.
Har du personlig golftränare? 
Och hur ofta tar du lektioner? 
  – Njet. På 30 års spelande har jag 
tagit...två lektioner.
Vad gillade du banorna i Gävle 
och arrangemanget som sådant?
  – Jag bodde ju ett tag i Gävle så det 
var skoj att lira banorna igen, även 
om det var 14 år sedan så visste jag 
det mesta om dem, så det var sä-
kert till min fördel. Själva arrange-
manget var som vanligt klanderfritt 
och jag är alltid tacksam och glad 
när dessa tävlingar ligger inom vet-
tigt avstånd för en norrlänning.
  – Som jag sade i tacktalet, vi har 
världens skönaste gäng, så jag är 
bara tacksam att få vara en del av 
Golfjournalisterna. 

På Zachrissons Pokal 
i våras hade Patrik 
Larson samma resul-
tat som segraren, men 
missade inteckningen 
på något högre handi-
cap. I Mästerskapets 
hcp-klass var margina-
lerna på Patriks sida. 

Patrik och Ulf Eneroth 
kom båda in på 75, den 
här gången talade lägre 
hcp till Patriks fördel.

Så här tyckte Patrik om 
sin rond och, i egenskap 
av tävlingsledare, samar-
betet med Gävle GK:

– Kul att även ta en offi-
ciell titel den här säsong-
en. Jag vann ju förspelet 
på Åland, men det känns 
alltid mer äkta när man 
får en pokal också.

– Jag har legat stadigt 
runt 17 i år. Sänkte mig 
några tiondelar före Gäv-
le, men tappade turligt 
nog inget slag på det.

 – Det var debut för mig 
på Gävle GK, men jag tes-
tade rangen i augusti. Det 
skadar ju inte att känna 
sig lite hemma. Avan var 
en härlig upplevelse med 
varierande hål och top-
penskick. 

– Jag måste tacka 
Torvald Brynggård som 
hittade min boll i ruffen 
på 18:e hålet. Precis när 
jag skulle ge upp letandet 
ropade han att den låg 
perfekt uppe på gräset 
och jag kunde ramma 

ut en järnnia och ge mig 
själv ett hyfsat inspel. 

– Men jag är nog mest 
nöjd med en hundrame-
terspitch på första hålet. 
Från ruffen landade jag 
fjärde slaget några meter 
från flaggan och kunde 
rädda bogey. Det satte på 
nåt vis trenden och gav 
bra självförtroende.

– Det var väldigt lätt att 
samarbeta med Gävle 
GK. Tyvärr blev vi inte så 
många, men ingen skugga 
får falla över de 25 som 
var på plats. Undrar 
om de som inte är med 
förstår hur roliga de här 
sammankomsterna är. Jag 
tycker man ska titta på 
bilden där Peppe håller 
hov (nästa sida) för att 
förstå vad man faktiskt 
missar. Det är en sak att 
spela golf, men att dess-
utom få göra det med 
såna suveräna kollegor är 
verkligen grymt kul.

Resultat Mästerskapet, 18 
hål Open slagtävling på Gävle 
GK:s mästerskapsbana Avan
1.   Ulf C Hellman 81
2.   Pär Fischerström            85
3.   Torvald Brynggård            86
4.   Sture Carlbom                     86
5.   Lars-Åke Linander             89
6.   Gunnar Walldén                 93
7.   Patrik Larson                      93
8.   Björn Hedman                    95
9.   Lasse Hanson                      95
10. Peppe Eng                           96
11. Stig Dahlén  97 
12. Stefan Bratt  98
13. Ulf Eneroth  100
14. Kjell Nilsson  100 
15. Kjell Martinson  100
16. Bertil Guslén  104 
17. Tord Westlund  104 
18. Ingemar Jansson  108
19. Göran Rydell  112 
20. Carsten Corp  119

Uffe Hellman överlägsen 
”back-to-back-mästare”

På Avan fick Patrik Larson 
rätsida på marginalernaNöjd och stolt. Så här såg blivande mästaren Ulf Hellman ut efter att på 

hål 9 räddat par. Han slog först utslaget på korthålet alldeles för långt för 
att sedan med ett ”mirakelslag” lägga upp bollen decimetern från koppen.

Patrik Larson, en vinnare 
på Gävle GK:s Avan.

Mästerskapsbanan Avan. Byggd på en soptipp. En meter ner i marken kan ligga ett kylskåp. Delegationer från 
många platser, bl a Japan, har besökt Gävle GK för att få veta mer hur klubben lyckats med bygget. Foto: Stig Dahlén
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ÅRSMÖTET OCH HEMMING STENS MINNE 18 SEPTEMBER I GÄVLE 

Högt i tak på ”middan” 
och PeO ny i styrelsen

Nej, det blev inte tredje raka för 
Ingemar Jansson/Patrik Larson. 
Det var ett annat gammalt sträv-
samt par som tog hem par-SM, 
eller Hemming Stens minne som 
tävlingen egentligen heter.

Leif Larsson/Torvald Bryng-
gård tog sin fjärde inteckning i 
pokalen efter en stenhård fajt på 
Gävles gamla bana.

Fyra pinnar var allt som skiljde mel-
lan första och nionde plats i 2017 års 
batalj.

Att det räckte med 38 poäng för 
seger kan tyckas märkligt, med tanke 
på att det fanns gott om vassa spelare 
i startfältet. Några par klagade på det 
lätt kylslagna vädret, andra på tuffa 
flaggplaceringar. 

Lika sannolikt är kanske att gamla 
banan inte är lika lättscorad som 
mästerskapsbanan Avan som spela-
des dagen innan.

Leif Larsson chockade alla när han 
bad Torvald Brynggård ta hand om 
segertalet.

Men han hann nätt och jämt tacka 
spelkamraterna i bollen, Björn Hed-
man och Barry Lundström, för att de 
hade spelat bort sig, innan Leif Lars-
son bröt in:

– Det här var fjärde gången vi två 
vann tävlingen. Det är bara vi som 
har så många inteckningar i pokalen 
nu, jublade statistikern Larsson som 
besvarades med rungande applåder 
och skrattsalvor. 

Text: KJELL MARTINSON
 
Hemming Stens Minne (Par-SM)
18 hål bästboll, Gävle GK (Gamla 
banan)
1. Leif Larsson/Torvald Brynggård 38
2. Björn Hedman/Barry Lundström 37
3. L-Å Linander/Gunnar Walldén 36
4. Jan Collsiöö/Stig Hoffman 36
5. Ingemar Jansson/Patrik Larson 35
6. Carsten Corp/Ulf Eneroth 35
7. Sture Carlbom/Ulf C Hellman 34
8. Leif Engberg/Tord Westlund 34
9. Kjell Martinson/Stig Dahlén 34
10. Bertil Guslén/Kjell Nilsson 25

Strävsamt par tog hem 
Hemming Stens minne

Fjärde inteckningen. Torvald Brynggård (t v) och Leif Larsson är svårstoppade 
i Hemming Stens Minne. Ingen har fler inteckningar. Men den här gången var 
det tufft, många par flåsade vinnarna i nacken. Allra mest spelkamraterna Björn 
Hedman/Barry Lundström, för dem fattades en futtig poäng för seger.

Avtackad. Stig Dahlén efterträdde för snart tio år 
sedan en annan Stig (Hoffman) som sekreterare. När 
”Dallas” som nybliven 60-åring valdes in deklarerade 
han att man bör undvika att klamra sig fast efter 70 
fyllda. Han blir 70 till våren och hade därmed meddelat 
att han inte står till förfogande för omval. Stig avtacka-
des på middagen av ordförande Linander och årsmötet 
utsåg honom nästa morgon till hedersmedlem.  

Fokuserad. Ingemar Jansson tar i för 
sig själv och partnern Patrik Larson i 
”Par-SM”. Men det hjälpte inte denna 
gång. Duon med två raka titlar fick 
2017 nöja sig med femteplatsen.

Här vare livat å glatt. Peppe Eng drar en sannhistoria 
från en av föreningens resor till brittiska öarna. Alla har 
uppenbarligen svårt att hålla sig för skratt – och särskilt 
tidigare ordföranden Leif Larsson längst till höger i bild.

Golfjournalisternas 
årsmöte hölls i Gävle 
GK:s lokaler på morgo-
nen den 18 september.

 
21 medlemmar fanns på 
plats. Ordföranden Lars-
Åke Linander klubbade 
snabbt igenom dagord-
ningen. Inga motioner 
hade inkommit.

Linander omvaldes som 
ordförande på ett år. Tre 
styrelseledamöter skulle 
väljas på två år och här 
omvaldes Björn Hedman 
och Michael Broström. 
PeO Karlström från Falun 
valdes in som ny i sty-
relsen (efter Stig Dahlén 
som tackade för sig efter 
nära tio år som sekrete-

rare). Följande tre har ett 
år kvar på sina mandat: 
Peppe Eng, Gunnar Wall-
dén och Patrik Larson.

Kvällen innan var det 
middag på Scandic CH 
med prisutdelning för 
Mästerskapet.

En mycket trivsam kväll 
med god trerätters mid-
dag. Den avrundades med 
en läcker dessert, Creme 
catalana med färska bär.
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TIO AV MICHAEL BROSTRÖMS LINKSPÄRLOR PÅ IRLAND

”Irland ett paradis för 
alla som älskar links” 

Royal Portrush GC, 
Dunluce Links
I och omkring den lilla fis-
kebyn Portrush finns flera 
bra golfbanor, men bara 
en av dem har varit värd 
för Open Championship. 
1951 var första och hittills 
enda gången mästerskapet 
spelats utanför Skottland 
och England. 2019 kommer 
tävlingen tillbaka och då får 
proffsen bland annat ta sig 
an två helt nya, och riktigt 
fina hål på Dunluce Links. 
De tidigare avslutningshå-
len ansågs för svaga. 
Waterville Golf Links
Waterville är en riktigt bra 
linksbana, uppdaterad och 
omarbetad av legendariske 
designern Tom Fazio. Här 
krävs utöver ett hyfsat golf-
spel också en rejäl portion 
fantasi. Om det är tomt på 
banan, som det ofta är på 
lågsäsong, kan man utan 
vidare ta en kall Guinness 
och en varm soppa efter 
nio hål, innan man stärkt 
kan ta sig an den ännu mer 
imponerande inrundan.
The Island GC
Objektivt sett är The Island 
inte den bästa banan i 
världen. Men kanske den 
absolut roligaste. Det här 
är själva definitionen av 
linksgolf, där rättvisa är ett 
okänt begrepp. Från blinda 
slag till galna lutningar 
och en serie hål, 13, 14 och 
15, som jag kunnat spela 
varje dag resten av livet. 
Först ett omåttligt långt 
par 3-hål, sedan ett kort 
par 4 med kanske världens 
smalaste fairway och sedan 
ett majestätiskt par 5-hål. 
Det enda tråkiga med The 
Island är när man måste 
köra därifrån. 

Trump International 
Golf Links (Doonbeg)
Redan innan Donald Trump 
investerade okänt antal 
miljoner i en renovering 
av banan var det en under-

bar golfupplevelse precis 
intill Atlanten. Hela an-
läggningen andas kvalitet i 
alla delar, från boende och 
restaurang till de makalöst 
fina golfhålen i sanddy-
nerna. En storm stal tyvärr 
ett av de fräckaste hålen för 
några år sedan, men min-
nena finns kvar.
Lahinch GC
Det här kan vara min abso-
luta favoritbana på Irland. 
Trots några blinda hål, va-
rav ett har egen flaggvakt(!) 
är banan så bra att den 
utan vidare utklassar sin 
något mer namnkunnige 
granne söderöver (gissa 
vilken). Kul också med get-
ter som går fritt på banan 
– och agerar väderindikato-
rer. När de tar skydd intill 
klubbhuset får du ta på 
regnkläderna och fokusera 
på att hålla ned bollbanan.
Portmarnock GC
Redan 1894 öppnade de 
första nio hålen på Port-
marnock Golf Club, grun-
dad av bland andra destil-
leriägaren John Jameson. 
I dag finns här 27 golfhål 
som alla är en perfekt 
kombination av spelbarhet 
och utmaning, även om det 

senare ibland får överhan-
den när det friskar i lite. 
Med bara en kvart i taxi 
till Dublins flygplats är det 
också en perfekt utgångs-
punkt eller avslutning på en 
golfresa.
Narin & Portnoo
På Irlands norra kust finns 
flera riktigt bra banor. En 
av de man sällan hör talas 
om är Narin & Portnoo. 
Sannolikt för att den inte är 
nära någonting, för banan 
har några golfhål som verk-
ligen är värda den långa 
resan dit. Visserligen inleds 
den lite skruttigt med några 
ängahål, men när man kom-
mer upp på sanddynerna 
är det ett himmelrike för en 
linksentuisast, med mag-
nifika vyer och golfhål där 
finess trumfar kraft.

Portstewart GC, 
Strand Course
När Jon Rahm tog hem Irish 
Open här i perfekt väder 
satt jag och förbannade 
vädrets makter. Varför fick 
inte tourspelarna prova 
banan i den sedvanliga 
hårda vinden – där par blir 
en meningslös siffra och 
det är nästan lika svårt 
att själv stå upprätt som 

att få bagen att inte blåsa 
omkull. De första nio hålen 
på den här banan kan vara 
världens bästa inledning på 
en golfbana – någonstans i 
hela världen!
Portsalon
Jag spelade aldrig den 
ursprungliga banan från 
1891, men Pat Ruddys 
renovering och utökning 
från millennieskiftet är en 
linksbana utöver det van-
liga. Redan på tvåan testas 
man rejält, och får välja hur 
mycket man vågar skära av 
över stranden för att få ett 
kortare inspel. Stor varia-
tion inspirerar och impone-
rar – även om några hål inte 
alls har linkskaraktär.

The European Club
Pat Ruddys mästerverk i 
sanddynerna mellan Wick-
low och Arklow söder om 
Dublin är en skapelse som 
utgör själva kärnan i links-
golf. Det är inte rättvist och 
det är inte enkelt – men det 
är en ren njutning från start 
till mål även om bollför-
rådet krymper fort. Turligt 
nog kom Pat själv körande i 
sin gamla bil och langade ut 
lite bollar till mig när min 
sjunde boll försvunnit ut i 
Irländska sjön. 

Typiskt greenområde på Narin & Portnoo på Irlands 
norra kust. Banan är ganska okänd, men en ”pärla”. 

Som inbiten golfnörd med över 
600 banor under bältet har 

jag en självklar favoritdestination 
– Irland! Inte bara för de maka-
lösa golfbanorna utan även för de 
fantastiskt varma och generösa 
människorna. Och så är Guinness 
alltid bäst när den dricks på ön – 
det ligger kanske något i snacket 
om att den inte mår bra av att 
färdas över vatten…

För oss som älskar linksgolf – 
utan att för den skull vara särskilt 
bra på det – är Irland också ett 

paradis utan dess like. Det talas 
mycket om St Andrews som ”The 
Home of Golf”, men faktum är 
att Irland är hemvist för hela en 
fjärdedel av alla linksbanor i hela 
världen! Många av dem dessutom 
rimligt prissatta och utan någon 
som helst snobbkänsla när man 
kommer som gäst.

En ö har naturligtvis mycket 
kust att bjuda på, men på Irland 
är det dessutom i många fall 
väldigt dramatiska kustlandskap 
med höga sanddyner som verkli-

gen tillför golfen en extra dimen-
sion. Oavsett om man spelar i 
sol och ljumma vindar eller om 
regnet piskar dig i ansiktet när 
du tittar upp efter bollen.

Utan inbördes ord-
ning kommer här 
en lista på några av 
mina favoriter på 
den gröna ön.

Text och foto: 
Michael Broström

              
Bilden nedan: Royal Portrush GC

Har du några egna 
linksfavoriter på 
Irland? 

Gå in på föreningens 
Facebook-sida, och 
berätta vem eller vilka 
som du håller högst 
eller vilka du tycker 
Micke Broström inte 
har med i sin uppräk-
ning över irländska 
linkspärlor”.
golfjournalisterna.se
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BRONS I MONS – bästa insatsen någonsin ”Journalist-EM”
Bana: Royal Golf Club de 
Hainaut i Mons i södra 
Belgien. 1-5 oktober. 
Spelform: Poängbogey, 
2x18 hål. Högsta handi-
cap för deltagande: 18. 
Varje spelare fick tre fjär-
dedelar av sitt handicap. 
Åtta bästa resultaten i 
varje lag räknades. 
Resultat: 
1. Tyskland 472
2. Italien 465 
3. Sverige 463 
4. Belgien 444 
5. Österrike 438
6. Nederländerna 422
7. Schweiz 421
7. Tjeckien 421
9. Spanien 396 
10. Frankrike 330

Sverige hade aldrig placerat sig bättre än femma i Journalist-EM. 
När det nionde mästerskapet avgjordes i Mons i södra Belgien första 
veckan i oktober fick vi ett genombrott – det svenska laget spelade för 
första gången till sig en medalj. Det blev brons på Royal Golf Club du 
Hainaut, med snudd på silver. Tyskland vann klart. Italien knep silvret, 
blott två slag före Sverige. I laget ingick en rookie, en i raden av nya 
aktiva golfjournalister som kommit med i vår förening, Bo Steffensen. 
Mångårig  medarbetare på Göteborgs-Posten, numera produktiv på 
bland annat golfing.se  Här är hans rapport från Journalist-EM.

Tåget verkade köra runt halva Belgien 
men det var ingen som brydde sig 

så mycket om det. Gubbarna ombord 
hade varit med om värre för det var ett 
rutinerat gäng som drog in på hotell Van 
Der Valk i den bedagade staden Mons 
några mil från den franska gränsen.

Ja, förutom jag då. Rookien i gänget.
Extra kul att få vara med och ta hem 
en bronsmedalj i lag-EM – den bästa 
svenska placeringen hittills.
HUMÖRET var på topp, våra gröna 
tröjor lyste upp tillvaron för både oss 
och de andra lagen och de stunder det 
blev extra pressade lägen fanns det en 
som hette Leffe som man kunde hålla i 
handen en stund.

Det fungerade. Efter första dagen var 
vi tvåa. Vi hade sex poäng upp till Tysk-
land, två ner till Italien. Det skulle bli 
tajt om segern. Men vi var med i racet.

Kapten Peppe var förhoppningsfull.
– Stämningen är bra, den har nog ald-

rig varit bättre inför sista rundan. Gör 
alla vad de ska så har vi en chans.
KANSKE borde vi förstått vart det 
skulle barka redan den första mid-
dagskvällen. Holländarna kom fram och 
sa att det var fusk att vi hade Darren 
Clarke med i laget.

– Jag har nog hört det där hundra 
gånger, skrattade Sture Carlbom rev sig 
lite i skägget och ställde självklart upp 
på några selfies.

Holländarna skrattade också. Men kan-
ske de undrade om de hade rätt.

Sture gick ut på Royal Golf 
Club du Hainaut, gjorde 32 
och 34 poäng och slutade in-
dividuellt delad femma. Precis 
som Ulf Hellman. Extra im-
ponerande var att vår hitman 
(hcp 4,5) gjorde det ”utan 
klubbor”. De kom nämligen 

inte till flygplatsen samtidigt som Uffe. 
SAS lovade utkörning ut dagen efter.

Inspelsdag, inga klubbor. Ulf fick dela 
bag med Michael Broström. I bussen på 
väg till första tävlingsdagen, fortfarand-
de inga klubbor. Inga att låna. Kris.

Uffe bytte sin tidiga start mot sista 
”svensktid”. Inga egna klubbor kom i tid, 
men klubbpron och nye VD Bart Bollen 
hörde om dilemmat och lånade Ulf sitt 
set. Högklassiga klubbor, men en jäkla 
kort putter. Uffe greppade ner, gjorde 34 
poäng och vann även long drive.
DET BLEV ett brons i Mons. Kapten 
Peppe Engs  tal vid banketten togs 
självklart emot med applåder och glada 
tillrop och själv kunde han packa ner en 
trekilos trofé i resväskan.

Vad gjorde det då att tyskarna drog 
längsta strået och att Italien bröstade 

sig förbi med två ynka poäng.
Om två år är det tioårsjubi-

leum – i Wien. Då är man inte 
rookie längre.

Och kanske kan även vi få 
med några damer i laget.

Text: BO STEFFENSEN

fortsättning på nästa sida

Stolta medaljörer. Kapten Peppe Eng har fått statyetten av prisutdelaren, en av finalisterna i Miss Belgium. Bakom dessa fr v: 
Sture Carlbom, Michael Broström, Kjell Martinson, Uffe Hellman, Björn Hedman, Bo Steffensen, Gunnar Walldén och Stig Dahlén.

Bollen som blev räddningen. Ulf Hell-
mans start – och i praktiken det svenska 
bronset – räddades i sista stund av klubb-
pron Bart Bollen. Han lånade Uffe sitt 
proffsset och gav även några goda råd. 
Bollen har varit belgiske storstjärnan 
Thomas Pieters tränare i 14 år.

Limmade sin järnåtta vid flaggan. Det gjorde Björn Hed-
man under inspelningsronden och såg så här nöjd ut.

En tredjedel av EM-laget bestod av värmlänningar, från 
vänster Gunnar Walldén, Kjell Martinson och Stig Dahlén.

Bra kämpat! Det säger Michael Broström (regerande indi-
viduell mästare från EM 2015) till Ulf C Hellman som trots 
kaos med försvunna klubbor gjorde en strong insats.

Sture Carlbom spelade slutronden med italienskan Prisca 
Taruffi (hcp 5,5) och tysken Sascha Haas (4,6). Sture var bäst 
i bollen, men det räckte inte för svenskt guld eller silver.

Medaljöl! Walldén unnar 
sig en belgisk Jupiter när 
bronset säkrats.

Individuellt 
1. Roberto Roversi, Italy 71
2. Klaus Burkhardt, CH 68
3. Dario Bartolini, Italy 67
3. P. Antoine, Belgium 67
5. Ulf C Hellman  66
5. Sture Carlbom 66
22. Peppe Eng  58
22. Michael Broström 58
25. Gunnar Walldén 57
35. Stig Dahlén  54
35. Bo Steffensen 54
45. Björn Hedman 50
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Dags att lägga ett nytt år till 
handlingarna för oss Golfjour-

nalister. Ett ganska händelserikt 
sådant får man ju säga. Golf-Sveri-
ge står starkt, såväl nationellt som 
internationellt. Tänkte bidra med 
litet högt och lågt från den här 
säsongen. 

Allra roligast, inte minst för mig 
som f d medlem i Linköpings 
GK, är att Svenska Golfförbundet 
tillsammans med golfklubben och 
det lokala näringslivet lyckades 
bromsa byggplanerna på den klas-
siska golfbanan vid universitetet 
efter ett gediget lobbyarbete. 

Ännu ett bevis på ett lyckat sam-
arbete på olika nivåer. Nu vill vi se 
riksdagen vekna också när det gäl-
ler att se golfen som den friskvård 
den är – på riktigt!

På vår blygsamma nivå för Golf-
journalisternas verksamhet lycka-
des inte Micke Broström försvara 
individuella titeln från 2015 som 
Europas bästa golfjournalist, men 

bidrog starkt tillsammans med 
åtta andra av våra medlemmar till 
att Sverige för första gången ham-
nade på pallen i EM-lagtävlingen 
för journalister i Belgien. Stort!

Grattis säger vi också till Ulf 
Hellman uppe i norr som kom till 
Gävle och försvarade sin titel på 
Press-SM. ”Back to back” är inte fy 
skam!
Fler på väg in i föreningen
Kul är också att medlemsantalet 
i föreningen stabiliserat sig över 
dryga 100-talet efter ett par års 
tillbakagång. Och fler är på väg in i 
vår verksamhet. 

Golfen täcker allt fler ämnes-
områden, inte bara att förstå 
svingteknik, koppsnurrar eller nya 
material. Mode, resor, miljöpåver-
kan, jämställdhet och mångfald 
är sånt som som dyker upp allt 
intensivare. Spännande framtid, 
eller hur!

Kul var det också att ge utmär-
kelsen Årets Golfklubb till Lande-

ryds GK i Linköping. De uppfyller 
alla kriterier på framåtanda, stark 
utveckling och modernt ledarskap 
som så väl behövs på golfklubbs-
nivå. Arbetet med att hitta kandi-
dater för nästa år är igång. Vad jag 
sett hittills ser det spännande ut.

Så här i slutet av säsongen, när 
höstlöven börjar falla från träden, 
maskarna skapar små kratrar på 
greenerna, vintertäckningen är 
på gång så har i alla fall jag ställt 
undan klubborna för säsongen. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett 
stort, starkt tack till Stig Dahlén. 
Efter mångårigt arbete som se-
kreterare i Golfjournalisterna har 
han nu valt att kliva av styrelsen. 
Tack för ditt starka intresse och 
bidrag till oss i Golfjournalisterna 
för att få allt att fungera på bästa 
sätt. Sällan har väl någon varit så 
värd att kallas till hedersmedlem i 
föreningen! 
                               Lars-Åke Linander

Ordförande Golfjournalisterna

Nu vill vi se att även 
riksdagen veknar

SLUTORD:

Lars-Åke  
Linander

Peppe om framtiden:

JOURNALIST-EM I BELGIEN 1-5 OKTOBER

EM-medaljörer 2017. Brons och hårfint nära silvret. Fr v: Michael Bro-
ström, Ulf C Hellman, Stig Dahlén, Kjell Martinson, Bo Steffensen, Björn 
Hedman, Peppe Eng, Sture Carlbom och Gunnar Walldén.

Efter en meriterande 
tredjeplats i årets EM 
nere i belgiska Mons, 
blickar vi framåt mot 
kommande mäster-
skap.

EM spelas vartannat år 
och näst i tur står Öster-
rike 2019 som arrangör. 

Deras koncept ser 
mycket spännande ut, 
med spel på fantastiska 
Diamond Country Club. 
Banan är belägen i Tulln, 
en liten mysig stad nära 
floden Danube, cirka tre 
mil från huvudstaden 
Wien. Klubben har flera 
år arrangerat Europa-
touren och håller verklig 
toppklass. 

Österrikarna har pre-
senterat ett preliminärt 

program, men helt sä-
kert är att mästerskapet 
avgörs 6-11 oktober. Den 
här gången avser man 
att hålla arrangemanget 
över FEM dagar, i stäl-
let för som tidigare år, 
fyra dagar. Men själva 
tävlingen avgörs alltjämt 
över två dagar, precis 
som tidigare. 
Tjeckien 2021
Skillnaden är att det 
blir en extra inspels-
runda om man väljer 
femdagars-alternativet. 
Det totala priset för fem 
övernattningar i dub-
belrum på Diamond City 
Hotel i Tulln, transporter 
till och från banan, allt 
spel och diverse kvälls-
arrangemang kommer 

att ligga på 550 Euro (i 
dubbelrum). 

När det gäller 2021 
års mästerskap, är det 
så gott som klart att 
det kommer att spelas i 
Tjeckien. Men de tjeckis-
ka arrangörerna har inte 
klart med alla sponsorer, 
så det hänger ännu lite i 
luften. Men de själva tror 
att det ska lösa sig. 

Tanken är att tävlingen 
då ska spelas på Golf & 
Spa Konopiste, i närhe-
ten av Prag. Låter kanon-
bra, tycker jag. 
Vi lovade bli värdar
Sedan är det nog så att 
Sverige måste arrangera 
för första gången. Det 
känns som att det är vår 
tur snart. Därför lovade 

vi lite runt i samband 
med prisceremonin i 
Belgien, att ta hand om 
värdskapet 2023. Vi som 
var därnere (i Belgien) 
förstod att många är sug-
na på att komma hit och 
spela. Nyfikna på Sverige 
över huvud taget. 

Redan till våren 2018 
kommer ett gäng hol-
ländare till södra Sverige 
för att spela en inofficiell 
landskamp mot oss. De 
blev överlyckliga när 
vi (läs Björn Hedman) 
erbjöd den möjligheten. 
Detaljer om den match-
en kommer vad det lider. 

Så ser det ut när det 
gäller framtiden. Spän-
nande OCH lockande, 
eller hur...     PEPPE ENG

– Wien 
nästa 
och 
2023 
blir det 
vår tur...

Slutskedet av säsongen 2017. Så var det andra halvan av oktober i stora delar av Sverige. Det får illustreras 
av gulnande träd, klar luft, höstsol och en niohålsrunda med tre klubbor och en putter på Karlstads blå slinga. 


