Golfjournalisternas verksamhetsberättelse 2016-2017
Styrelsen har bestått av Lars-Åke Linander (ordförande), Peppe Eng (vice ordförande),
Stig Dahlén (sekreterare), Gunnar Walldén (kassör) samt ledamöterna Patrik Larson,
Michael Broström och Björn Hedman.
Revisorer har varit Agne Jälevik och Lars-Göran Åkerberg med Mats Pettersson som
revisorssuppleant. Valberedningen har bestått av Sture Carlbom (sammankallande),
Kjell Martinson och Göran Ohlson.
Verksamhetsåret omfattar perioden 2016-09-01 – 2017-08-31. Styrelsen har haft elva
protokollförda sammanträden samt ett antal informella diskussioner i enskilda frågor.
Enligt den verksamhetsplan som beslutades på årsmötet på Viksjö GK den 19 september
2016 skulle styrelsen under 2016/2017 driva frågorna om Medlemskapet genom
fortsatt kartläggning och bearbetning av presumtiva medlemmar och marknadsföring av
föreningens verksamhet (Nyhetsbrevet, hemsidan och facebook). Inriktningen var också
att genomföra fyra-fem medlemsträffar, att utse Årets Golfklubb och delta i
omröstningen av Årets Golfare samt organisera deltagande i Journalist-EM i oktober
2017.
Medlemsutveckling: Föreningen tappade för fyra-fem år sedan medlemmar samtidigt
som få nya medlemmar anslöt sig. Denna trend har senaste två åren brutits genom
aktivare marknadsföring samt kartläggning/rekrytering av presumtiva medlemmar.
Drygt ett tiotal yngre, aktiva golfjournalister, har som en följd av denna satsning sökt
medlemskap. Föreningen hade vid verksamhetsårets utgång 92 betalande medlemmar
och elva hedersmedlemmar. Totalt 103 medlemmar, vilket är en ökning med 13 jämfört
med motsvarande tid 2016.
Den nya hemsidan, som sjösattes 2016, fungerar nu fullt ut och har alltfler besökare. På
hemsidan finns även en länk till gamla hemsidan, för den som vill botanisera bakåt i
föreningens 40-åriga tillvaro.
Nyhetsbrevet: Tre nummer producerades under verksamhetsåret. De mejlades i pdfformat till cirka 300 mottagare. Antalet sidor var 13-16 per nummer. Nyhetsbreven har
producerats sedan 2015 och de finns samlade under en flik på hemsidan.
ÅRETS AKTIVITETER
Mästerskapet och Hemming Stens Minne: Verksamhetsårets första aktivitet
inträffade redan 2016, Mästerskapet och Hemming Stens Minne 18-19 september, i
anslutning till föreningens 40-årsjubileum. Ulf C Hellman blev mästare på Kungliga
Drottningholm, 78 slag i Open-klassen, två före Mattias Brännholm. Hellman vann även
hcp-klassen på 71, samma som Peppe Eng och två före Susanne Persson. Mer
information om dessa tävlingar, jubileumsfirandet och årsmötet och finns i
Nyhetsbrevet 3-2016, som kan läsas på föreningens hemsida. Där finns även protokollet
från årsmötet i sin helhet.
”Upptakt Syd” har utvecklats till en tradition, golfjournalisternas första medlemsträff
för året och med förhoppningen att i april kunna erbjuda finare banor och varmare
väder än längre norrut. 2016 spelades Upptakt Syd i Araslöv med isvindar från
Hanöbukten, 2017 var väderförhållandena om möjligt ännu tuffare när

golfjournalisterna samlades på Kullahalvön 23-24 april. Denna gång för första gången i
ett samarrangemang med Skånes golfjournalister (och deras upptakt Tjuvstarten).
Dag 1 på S:t Arilds fina bana, dag 2 på Mölle GK. Här bjöds vädermässigt på allt, utom
värme – hagelstormar, kulingvindar, ösregn. Värst på Mölle och där fick vi inte ens spela
på sommargreener. Här gällde vintergreener med hål stora som hinkar.
Björn Hedman, ordförande för Skåne-gänget (och tillika styrelseledamot i
riksföreningen) klarade vindarna på S:t Arild bäst, 75 slag, två bättre än PeO Karlström.
Lagtävlingen Skåne vs. Övriga Sverige över nio hål spelades på Mölle, de åtta bästa
resultaten i respektive lag räknades. Skåningarna krossade oss andra, 144-124.
Individuellt (18 hål poängbogey) fick ett välbekant segernamn, Stenson. Henriks pappa
Ingemar spelade ihop hela 40 poäng, 2 fler än Lennart Holm och tre före Mats
Pettersson, alla representerande Skåne. Bäste ”svensk”: Patrik Larsson, 36 po.
Positiva tongångar vid prisutdelningen efteråt, att ”det här måste vi göra om nästa år”.
Inomhus fick vi oss kvällen innan till livs intressanta föredrag, inte minst av Magnus
Sunesson som talade om hur en bana kan förbättras utan att det behöver kosta stora
pengar.
Östsvenska/Zachrissons Pokal: Våren och värmen borde ha kommit till Salems GK
utanför Södertälje 8 maj, men icke. Likt upptakten i Skåne regn, hagel och hårda vindar
när f d Östsvenska, nu Zachrissons Pokal, skulle avgöras. ”Pokalen” hade instiftats för att
hedra föreningens mångårige årige ordförande och Sveriges särklassige legendar som
golfjournalist, Göran Zachrisson.
Han dök upp till lunchen före shotgun-starten och berättade på sitt unika sätt anekdoter
från stora golfvärlden, inte minst The Open 2016. Mycket uppskattat.
Ett 20-tal medlemmar trotsade det smått arktiska klimatet och första inteckningen i den
nyinstiftade pokalen tog Stig Dahlén. Efter en imponerande uppryckning sista nio hålen
vann han slaggolfen på 72 slag, samma som tvåan och tävlingsledaren Patrik Larson.
Jens Cederblad och Johan Larsson följde, båda 75.
En diskussion uppstod veckorna efter tävlingen huruvida Zachrissons Pokal helt skulle
ersätta Östsvenska Pressmästerskapet, som spelats i många år och med ett ståtligt
vandringpris, dock ingen ”pokal”. Styrelsen beslutade att 2018, på försök, göra om det
traditionella heldagsarrangemanget i maj till en tvådagarstävling från lunch till lunch på
två närliggande banor i öst-Sverige – med Zachrissons Pokal ena dagen och Östsvenska
Mästerskapet den andra. Inga krav på deltagande i båda tävlingarna. Försöket med två
tävlingar under två halvdagar ansågs kunna öka valfriheten för medlemmar i regionen
samt kunna locka mer långväga medlemmar att anmäla sig jämfört med ett
heldagsarrangemang.
ÅLandskampen: För 34:e året i följd arrangerades landskampen mellan Åland och
Sveriges Golfjournalister. 2016 fick svenskarna till ett litet trendbrott och vann denna
prestigefylla ”laglandskamp”, men 2017 var vi chanslösa igen. Förkrossande 180-137.
Individuellt i singeltävlingen 23 maj vann krögaren på Ålands GK Hasse Laaksonen på
32 po. Dagen innan spelades en uppvärmningstävling, då med svensk segrare, Patrik
Larson.
Framtiden för denna långkörare diskuterades. Det tycktes finnas en allmän önskan om
att Ålandskampen ska fortsätta i någon form. 2018 byggs en av klubbens två banor om,
Slottsbanan och olika alternativ kom upp.
Mediaslaget: För 25:e året i följd arrangerades Mediaslaget och som under alla tidigare
år med Stefan Bratt som tävlingsledare. Jubileumsupplagan var förlagd till Trosa med

föredrag första dagens eftermiddag. Bland föredragshållarna fanns Jenny Rissveds
mentale tränare Rune Gustafsson. På kvällen trerätters middag på Trosa Stadshotell.
Mediaslaget nästkommande förmiddag spelades på Åda Golf & Country Club.
Föreningens ordförande Lars-Åke Linander vann på utmärkta 69 slag, hela sex slags
marginal till tvåan Kjell Martinson och trean Agne Jälevik.
Träff med Alex Norén: Stockholms Sportjournalister uppvaktade 17 maj Alex Norén
med utmärkelsen ”Årets främste idrottare i Stockholm 2016”. Det skedde i samband
med en träff på Ullna. Patrik Larson såg till att också Golfjournalisternas medlemmar
bjöds in. Flera slöt också upp till en spännande dag på Ullna.
Journalist-EM: Tävlingen arrangeras vartannat år och Golfjournalisterna är svensk
kontaktyta med arrangerande land. 2017 spelas EM i Mons i Belgien 1-5 oktober.
Förbundskapten Peppe Eng har inte haft något överflöd av GJ-medlemmar som vill vara
med, men tycks även i år få ihop fullt manskap. Deltagarna betalar själva för resor, hotell
och program på plats. EM är en lagtävling, men även en individuell mästare koras.
Regerande mästare är Michael Broström. Max tio spelare ingår i laget, de åtta bästa
räknas.
”Årets Golfklubb”: Golfjournalisterna har sedan 1978 utsett Årets Golfklubb. Under
2016 slutfördes en översyn av riktlinjerna som ligger till grund för arbetet med att utse
Årets Golfklubb. En ökad samverkan med närliggande organisationer har påbörjats.
Golfjournalisterna utsåg Landeryds GK till Årets Golfklubb 2016. Ur motiveringen:
”Med ett målmedvetet och långsiktigt strategiskt arbete har Landeryd byggt upp sin
verksamhet på en stabil grund och har nu kunnat skörda frukterna av detta arbete.
Tre 18-hålsbanor och sju korthål är en utmärkt bas för en välmående golfanläggning.
Men det räcker inte alltid så. Tvärtom är det med många golfhål ännu viktigare att man
arbetar rätt – och det har Landeryd gjort på ett framsynt sätt!”
Utmärkelsen överlämnades av Golfjournalisternas ordförande Lars-Åke Linander på
Golfförbundets årsmöte i april.
Årets Golfare: Golfjournalisternas medlemmar deltog sedvanligt i omröstningen om
Årets Golfare 2016. Henrik Stenson röstades inte oväntat fram till segrare. Det var femte
gången han fick utmärkelsen, Silverbollen plus ett stipendium på 10 000 kr att skänka
vidare. Stenson, ambassadör för handigolfarna i Sverige, såg till att prispengarna
”hamnade rätt”.
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