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Känner du igen dig? Golfjournalisterna har utsett Årets Golfklubb. Läs på sidorna 4-5 vilken klubb och varför!

Vårupptakt hos 
bröder på Näset
Årets första medlemsträff för Golfjourna-
listerna blir Vårupptakten på Ljunghusen 
och Flommen i slutet av april. Under våren 
väntar ytterligare två tävlingar, på Kallfors 
och Vidbynäs 21-22 maj. 

Höstsäsongen bjuder preliminärt på tre 
träffar, Mediaslaget på Lanna, Ålandskam-
pen samt Årsmötet med Mästerskapet och 
”Par-SM” i Kristianstad i oktober.  Sid 6-9

Detta är Årets Golfklubb

Sunbirdies chef  
om nya trender
Boendet blir allt viktigare för soltörstande 
svenskar på längre golfäventyr söderut. 
Sunbirdie är störst på Long Stay och chefen 
Anders Kullenberg ser flera nya trender: 

– Alltfler vill bo i ett pittoreskt samhälle 
hellre än på en golfresort. En annan trend 
är att många som varit inne på att köpa 
bostad utomlands föredrar att åka på Long 
Stay till flera olika resmål.  Sid 10-12

 Sid 4-5
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Björn”The Örn” och andra inspel från 2017

Mycket dråpligt att berätta. Det brukar det finnas på Golfjournalisternas träffar, 
särskilt de med övernattning och middag. Här är det Peppe Eng som efter Press-
SM i Gävle i september förra året berättar minnen från en studieresa till Irland på 
1990-talet och lockar fram många glada ansiktsuttryck. 

Historiskt svenskt landslag. Nja, det kanske är att ta till överord, men för första gången lyckades Sverige spela till sig en medalj i Journalist-EM, brons med snudd på silver. Det hände i säsongens slutskede i Mons i södra Belgien och de här nio spelarna var det som utförde ”bragden”. Han som coachade och lade upp taktiken ses längst fram till höger, förbundskaptenen Peppe Eng.

Genomfrusen av regn, hagel och blåst på Golfjournalisternas vårupptakt i Skåne i slutet av april blir Björn Hed-
man plötsligt varm inombords. Han har precis skickat en pressad järnfemma rakt in i stormvindarna från havet 
– och direkt i hål på Mölle GK. Eagle! Strålande glad höjer han armarna i en segergest. 

Detta var ett praktslag av många som golfjournalister levererade 2017. Samtidigt ett nedslag i en verksamhet 
som handlade om trevliga medlemsträffar, uppskattat besök från en av föreningens grundare Göran Zachrisson, 
presentation av Landeryd som Årets Golfklubb 2017 och för första gången en svensk medalj i ”Journalist-EM”. 
På det är uppslaget en bildkavalkad om detta och annat som hände i Golfjournalisterna 2017.

”Alex is the Man”! Sportjournalisternas Klubb i Stock-
holm hyllade på en pressträff i maj Alex Norén som 
”Årets främsta idrottare 2016”. Golfjournalisternas 
medlemmar var också inbjudna. Här ses Alex med Pat-
rik Larson, aktiv i båda föreningarna.

Uppvaktning av Årets Golfklubb 2017. Golfjour-
nalisterna utsåg Landeryds GK och ordförande 
Lars-Åke Linander (t v) överlämnade på SGF:s för-
bundsmöte utmärkelsen till klubbdirektör/VD Björn 
Sturehed (i mitten) och ordförande Anders Redin.

”Sluta tänka, så slipper du hjärnsläpp på banan!” Det uppmanade Rune Gustafsson (mental coach för Stina Nilsson, Jenny Rissveds 
med flera) i sitt föredrag för golfjournalisterna när Mediaslaget 25-årsjubilerade i Trosa. På bilden till höger skålar ”Mr Mediaslaget” 
Stefan Bratt (i förgrunden) med fotograf och några gäster innan det var dags att gå in i Trosa Stadshotell och inta jubileumsmiddag. 

Björn ”The Örn” Hedman jublar i det iskalla 
ösregnet på Mölle GK, där han just sett sitt in-
spel på ett par 4-hål flyga och sedan rulla rakt i 
hål. En praktfull eagle i busvädret.

Utkikspost på Åda GK:s elfte 

hål i Trosa var Bo Steffensen, 

ny medlem i Golfjournalisterna. 

Göteborgare med vana att stå 

i fören och spana. Funkade fint 

också i Mediaslaget i augusti.

Zachrissons Pokal. Det är till legendaren Göran 
Zachrissons ära som Golfjournalisterna 2017 inrättade 
en ny tävling i tävlingsprogrammet. Den spelades i is-
kallt väder på Salems GK i maj och innan startfältet gav 
sig ut på banan kom Zachrisson i egen hög person, kå-
serade på sitt oefterhärmliga sätt och önskade oss lycka 
till. På bilden med vår ordförande Lars-Åke Linander. 

Tomt i vandringspriset för Press-SM. Eller hade 
han redan gjort ”botten upp” när det var dags 
för fotograferingen? Oavsett vilket, Ulf C Hellman 
var helnöjd. För andra året i följd satte norrlän-
ningen övriga Sverige på plats när Mästerskapet 
(Press-SM) avgjordes på Gävle GK:s bana Avan. 
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1978 Vasatorp
1979  Sollentuna 
1980  Mark
1981 Jönköping
1982 Högbo
1983 Björkhagen
1984 Mölle
1985 Ågesta
1986 Bro-Bålsta
1987 Västerås
1988 Gävle
1989 Luleå
1990 Katrineholm
1991 Falsterbo
1992 Örkelljunga
1993 Kristianstad
1994 Mölndal
1995 Kil
1996 Haninge
1997 S:t Arild
1998 Flädje 
1999 Ljunghusen
2000-01 Haverdal
2002 Bedinge
2003 Barsebäck
2004 Fullerö
2005 Björkliden
2006 Delsjö
2007 Nynäshamn
2008 Idrefjällen
2009 Timrå
2010 Kalmar
2011 Österåker/Hagby
2012 Hofors
2013 Visby 
2014 Karlstad 
2015 Sigtuna 
2016 Skaftö 
2017 Landeryd
2018 Sölvesborg

Här är alla  
Årets Golf-
klubbar

Golfjournalisternas ordfö-
rande Lars-Åke Linander 
ringde i februari och gra-
tulerade. Beskedet slog 
ner som en mindre bomb 
på klubbens kansli.

– Otroligt överraskande 
och kul! En bekräftelse på 
att vi jobbar rätt, jublade 
Kristian Olsson, klubb-
chef de senaste tio åren.

Härintill finns motive-
ringen varför Golfjourna-
listerna valde Sölvesborg 
bland flera spännande 
nomineringar.

Ett argument 
var Sölvesborgs 
uttalade fokus på 
miljötänk. 

– Även golfklub-
bar har ett ansvar 
för miljön och allas 
vår framtid. När vi skulle 
köpa nya greenklippare 
hörde vi talas om eldriv-
na. Vi fick en bra deal, där 
företaget sa att vi får byta 
till konventionella klip-
pare om vi inte blir nöjda 
med de eldrivna. Efter 
att vi försäkrat oss om 
att klipparna klarar mer 
än 18 hål utan laddning 
blev det aldrig aktuellt 
att byta, säger Kristian 
Olsson.

För de större fairway-
klipparna räcker ännu 
inte eldriften till, men här 
har klubben hittat ett fos-
silfritt drivmedel.

– Vi köper det från en fa-
brik i Finland som specia-
liserat sig på förbränning 
av bland annat djurka-
daver till bränsle. Så vår 
enda miljöpåverkan är 

transporten av bränslet 
från Finland. 
Lätt att hitta bollen 
18-hålsbanan ligger 
invid Sölvesborgsviken. 
Området täcktes helt 
av tallskog när ett antal 
entusiaster på 1980-ta-
let bildade Sölvesborgs 
Golfklubb. Ur denna skog 
höggs 18 fairways ut. 
Smått legendariske Sune 
Linde ”ritade” banan. 
Sölvesborgs GK är i dag 

det närmaste vi i 
Sverige kommer 
Barsebäck och 
Tylösand. 

– Det låter som 
mycket skog att slå 
bort bollar i, men 
mellan trädkorri-
dorerna är marken 

finklipp och oftast hittar 
du bollen, fast det brukar 
kosta ett slag extra om 
du missat fairway, säger 
Kristian Olsson. 
Nya bunkrar ett lyft 
Med början 2015 fick 
banan ett rejält lyft. Den 
ansedde banarkitekten 
Christian Lundin anlita-
des, i första hand för att 
ersätta de enkla sand-
groparna med moderna 
bunkrar. Något som också 
påverkade greenområde-
na i sin helhet och gjorde 
hålen mer spännande. 

Sand är för övrigt något 
av ett signum för anlägg-
ningen. Den ligger på ett 
sandbälte, som påminner 
om de i golfsammanhang 
så berömda utanför Lon-
don och i Melbourne. 

– Sölvesborgs GK tål 
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Kristian Olsson

2018 är året för dubbelt firande hos Sölves-
borgs Golfklubb i Blekinge. Klubben bildades 
1988 och kan nu krydda 30-årsjubiléet med 
att ha utsetts till Årets Golfklubb i Sverige. 

Föreningen Golfjournalisterna delar ut ut-
märkelsen, 2018 för 40:e året i följd.

Sölvesborg är Årets Golfklubb 2018

nästan hur mycket regn 
som helst. Det är ytterst 
sällan vi tvingats stänga.  

Mera sand: Klubben var 
tidigt ute med att kräva 
av spelarna vid start att 
ta med sig en sandpåse 
mulldress blandad med 
svingel-frön. Så snart 
spelaren ”misshandlat” 
fairway fylls håligheten 
igen.

– Erfarenheterna är jät-
tepositiva. Banarbetarna 
behöver inte längre ägna 
lika mycket tid åt att laga 
fairways och spelarna har 
blivit mer medvetna så 
att de i dag faktiskt är en 
viktig del av banskötseln.

En 9 håls Pay & Play-
bana har varit lyckad för 
att locka nya medlemmar 
till klubben.

– Vanligt är att många 
ickegolfare kommer hit 
för att spela padelten-
nis. Sedan är det nära till 
att de passar på att låna 
några klubbor och slå 
golfbollar, säger Kristian.

För några år sedan bygg-
des en spektakulär gång- 
och cykelbro från centrala 
stan ut till golfbanan. Den 
har bidragit till att ännu 
fler intresserat sig för 
den naturskönt belägna 
anläggningen.

STIG DAHLÉN

Signaturhålet på Sölvesborgs GK, hål nummer 13. 
På sista nio hålen är Östersjön, i form av Sölvesborgs-
viken, närvarande på många hål.

Foto: ULF BERGLUND

Motivering Årets Golfklubb 2018
”Sölvesborgs Golfklubb har ut-
vecklats till en multifunktionell 
idrottsarena utan att man tappat 
fokus på golfen, och är en plats 
där såväl medlemmar som gäster 
kan umgås och njuta av allt som 
erbjuds.

Grunden för golfen här är en 
utmärkt 18-hålsbana i direkt kon-
takt med Sölvesborgsviken samt 
en niohålsbana. Träningsmöjlig-
heter finns bland annat i form av 
en ny övningsgreen och äventyrs-
golf. Till det kommer padeltennis, 
en välbesökt restaurang och eget 
stugboende kompletterat med 
husbils- och husvagnsparkering.

Målmedvetet arbete med alla 
delar samt ett fokus på med-

lemsnytta har kombinerats med 
engagemang för elitgolf med 
årligen återkommande tävlingar, 
bland annat på undertouren till 
Ladies European Tour.

Bakom kulisserna finns också en 
miljöambition som gjort att klub-
ben investerat stort i sin maskin-
park, med flera eldrivna klippare 
samt fossilfritt drivmedel till 
övriga klippare. Verksamheten 
drivs med en ekonomi som är i 
balans och klubbkänslan gör att 
medlemmarna är mycket nöjda 
med sin anläggning.

Föreningen Golfjournalisterna 
har med detta som grund valt att 
utse Sölvesborgs Golfklubb till 
Årets Golfklubb 2018.”



17 hål med vattenhinder. Hellre rakt än långt kan vara en fördel på Flommens GK. Men packa för säkerhets skull ner några extra bollar i bagen. 

Vårupptakt hos två bröder på Näset
Flommens GK och Ljunghusens GK. Två 
1930-talsbröder på Näset. Sprungna ur 
samma anda – längtan att få spela links-
golf. Men även om de är bröder så är de 
ack så olika!
Den något äldre brodern, född 1932, Ljunghu-
sen har sitt läge där Östersjön ”tar slut i syd-
väst” medans den yngre, född 1935, Flommen, 
får sitt vatten och kraft från Öresund. Gemen-
samt för bröderna är dock att de är nästan 
ständigt utsatta för vind – från alla håll. Men det 
som kan vara bra vind på den ena banan är för 
det mesta dålig på den andra.

Ljunghusen blev Skandinaviens första 27-håls-
klubb 1965. De ursprungliga gamla hålen 
som går i en egen slinga är ljuvligt svåra längs 
strandkanten. Östersjön äter sig in vartefter på 
flera håll och man har ett styvt arbete att be-

tvinga erosionen där. 
Här finns inga egentliga 

ruffar så det är inte långt 
till ljungen (klubben he-
ter ju Ljunghusen) och är 
du där ute så är det bra 
om du hittar bollen. Har 
du hittat den, var inte gi-

rig, ta dig in på fairway närmsta vägen för några 
längre slag har aldrig lyckats ute i ljungen. De 
nyare 18 hålen ligger i ett hörn av ett vackert 
naturreservat som också är en gigantisk ljung-
hed där boskap betar större delen av året. 

Många av hålen kan synas ha parkkaraktär 
och vara relativt lätta från tee. Men många faror 
finns där och inte minst vinden kan bli din vär-
ste motståndare. Sluthålen 16-18 kan vara en 
riktigt fasansfull upplevelse om vinden trycker 
på över Östersjön ända från Bornholm. Ljung-
husen är annars känd för att alltid ha superfina 
greener. Ta gärna med dig ett bra puttstroke!

Håll dig på fairway på Flommen! 
Min hemmabana Flommen brukar, av duktiga 
spelare, betraktas som Näsets mest lättscorade. 
Jovisst, den är generös om vinden är max 5-6 
m/sek och du håller dig rak och fin. Det finns 
inga ruffar här, men 17 hål med vattenhinder!  

Inledningshålet, par 3, 130 m med 100 m vat-
ten fram till greenen har förstört många ronder 
redan på första slaget. När ettan är avklarad är 
det ”inte så farligt”, men kom ihåg att hålla dig 
på fairway och att dessa alltid lutar mot vatten-
hindret – även om ditt öga inte ser det så. 

Flommens bansträckning är i princip syd/nord 

med första fyra norrut och 
sedan fyra söderut där 
Falsterbo fyr tronar i ho-
risonten. Sen norrut igen 
mot Skanörs hamn och 
den mäktiga Öresunds-
bron och Turning Torso i 
blickfånget för att sedan 
smyga längs gamla banval-
len åter till klubbhuset med ett par väldigt fina 
avslutningshål. Hela banan finns mellan sand-
klitterna mot Öresund och banvallen. 

Landskapet är unikt och på klitterna står 
hundratals badhytter (som Vijay Sings hustru 
trodde var utedass!) i olika färger som bleks av 
väder och vind. 

Flommens namn kommer av det vattensystem 
som uppstått i samklang med Öresund och som 
gjort att hela området är ett naturreservat med 
ett sällan skådat fågelliv. 

I april brukar vi ha ostlig/sydostlig vind. Kall 
som attan, men oftast med kristallklart solsken.  

Några tips att packa med i bagen till Näset är: 
extra tröja, mössa och några extra bollar.

STURE CARLBOM
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Fakta Vårupptakten 
22 april: Samling söndag 
förmiddag på Flommen för 
lunch och därefter tävling 
med första utslag 12:15.
Efter golfen samling på ho-
tell Norregård för boende 
och middag. I anslutning 
får vi föredrag om Flom-
mens GK och dess anrika 
historia. 
23 april: Shotgun på Ljung-
husen 09:00 för drabbning-
en med Skåne-journalister-
na. Efter ronden informerar 
klubbchefen Magnus Jivén. 
Sedan avslutas Vårupptak-
ten med lunch.
Anmäl senast 22 mars till 

info@golfjournalisterna.se  
Separat och mer detalje-

rad inbjudan om boende, 
kostnader med mera har 
mailats till alla medlem-
mar. 

I Kristianstad 7-8 oktober 
har dubble mästaren Ulf 
Hellman chansen att ta 
sin tredje raka titel. 

Frågan är då om utflyk-
ten från norr till Press-SM 
i Skåne blir resan värd för 
Hellman? Han vann i alla 
fall övertygande på såväl 
Drottningholm 2016 som 
i Gävle 2017. Naturligtvis 
hänger det på konkur-
rensen och säkert lär vi se 
fler skåningar i startfältet 
när årets upplaga avgörs 
”på hemmaplan”. 

Hinner bara Hellman 
borsta av dammet från 
resan ner från Härnösand 
så lär han nog ge syd-
svenskarna en match.

När det gäller lagtävling-
en i SM, det vill säga Hem-
ming Steens minne, så 
blev det två nya mästare 

i Gävle efter att partner-
skapet Ingemar Jansson/
Patrik Larson bärgat två 
titlar åren innan. Nu är 
det parhästarna Torvald 
Brynggård/Leif Larsson 
som får chansen att för-
svara titeln. 

Vi tror säkert Jansson/
Larson vill ha ett ord med 
i laget liksom silverduon 
i Gävle Hedman/Lund-
ström. Vem vet, kanske är 
det dags för styrelseduon 
Linander/Walldén att ta 
klivet högst upp efter tre 
raka pallplatser.

Spännande blir det och 
det finns ju gott om tid 
att finslipa formen. SM-
dagarna ligger i år något 
senare än de brukar.

GUNNAR WALLDÉN

PRESS-SM:
Hellman kan
vinna tredje
raka titeln

Mediaslaget  
ett år till
Golfjournalisternas 
långkörare 25-årsjubi-
lerade 2017. Därefter 
har tävlingens framtid 
varit oklar. Men det blir 
ett Mediaslag även 2018. 
Boka in 20-21 augusti för 
ett besök på Lanna Lodge, 
ett tvådagarsevenemang 
med föreläsningar och 
golfspel. Senaste segrare 
var föreningens ordföran-
de Lars-Åke Linander.

Kostnad för spel, mat 
och boende ligger på 
knappt 2 000 kronor.

Ålandskamp  
i september
När det gäller den tradi-
tionella Ålandskampen 

pågår planeringen hos 
ålänningarna fortfarande.   

I mitten av februari var 
det ”95 procent klart” 
att man kommer kunna 
finansiera en ombyggnad 
av en av Åland GK:s två 
banor, Slottsbanan. Bygg-
start senhösten 2018 och 
sedan pågår arbetena 
hela 2019. 

Det lutar därför åt en 
stor avslutningstävling 
den 15 september och till 
den kommer vi i så fall att 
få en inbjudan. Då lägger 
vi Ålandskampen i sam-
band med den tävlingen.

Om de inte kommer att 
bygga om banan sticker 
vi till Åland i september 
ändå, och kör ett två-
dagarsevenemang som 
vanligt.

PATRIK LARSON

Höst-aktiviteterna

Foto: STIG DAHLÉN
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Vidbynäs södra bana. Här avgörs 22 maj Östsvenska Mästerskapet och den nya lagtävlingen för fyrmannalag. 

Nu är det bara drygt två månader kvar. 
Till vad? Jo, till lagtävlingen på Vidby-
näs förstås, med tillhörande Östsven-
ska Mästerskapet. Och till Zachrissons 
Pokal på Kallfors dagen innan.

Det var någon gång i höstas som tanken föd-
des. Ska vi inte spela en stor lagtävling för 
landets alla golfjournalister? Och passa på 
och bjuda in ett antal sportjournalister också.

Hjärnorna arbetade vidare och nu står vi 
här och laddar för Östsvenska Mästerskapet 
på Vidbynäs den 22 maj. Ett evenemang som 
förutom den traditionsrika individuella täv-
lingen alltså kommer att erbjuda 72 spelare 
att bilda fyrmannalag och lira om att vara 
landets bästa redaktion/team.

Vi kommer att spela tävlingen med samma 
förutsättningar som vi haft i ”Press-SM” i 
innebandy genom åren. Det är ett mästerskap 
som arrangerats av Sportjournalisternas 

klubb i Stockholm och som lockat hundratals 
spelare. Även mindre redaktioner har kunnat 
vara med eftersom kraven inte varit sten-
hårda på att man jobbar på den redaktion 
man spelar för. Vi kommer att samarbeta med 
Svenska Sportjournalistförbundet.

För att delta i den individuella tävlingen 
”Östsvenska” gäller dock, som tidigare, kravet 
att man är medlem i Golfjournalisterna.
Lagtävlingen en stor möjlighet 
Som tävlingsansvarig ser jag lagtävlingen som 
en kul grej, men också som en stor möjlighet 
att visa upp vår verksamhet för sportjour-
nalister och annat mediefolk som sedan kan 
lockas att bli medlemmar hos oss.

Formerna för tävlingen kommer att finnas 
med in den inbjudan som går ut via mail, men 
i stora drag kan ni sikta in er på att det blir 
kanonstart på morgonen med efterföljande 
lunch och prisutdelning. Startavgiften per lag 
kommer att vara 1 200 kronor, för de som en-

bart vill spela mästerskapet är avgiften 300 
kr. Förhoppningen är förstås ändå att folk 
bildar lag över hela startfältet.

För den som inte varit på Vidbynäs är 
det kul att kunna presentera en riktig pärla 
någon eller några drivar från E20. Banan in-
vigdes 2004 och är en rejäl utmaning. Det är 
lätt att tro att den ska vara enkel med breda 
lockande fairways, men Brian Curleys ska-
pelse har 88 bunkrar som nästan alla ligger 
strategiskt.

Vi får också en föreläsning om projektet 
Golf South. Vidbynäs har slagit sig ihop med 
Kallfors och erbjuder sina medlemmar 72 hål. 
2x18 på Vidbynäs och 18+9+9 i Kallfors.
Zachrissons Pokal på Kallfors
Det är på Kallfors vi håller till måndag 21 maj 
när vi spelar Zachrissons Pokal. En singel-
tävling för föreningens medlemmar, där 
greenfeen är 200 kronor och spelet startar 
vid lunch.

Innan det får vi en föreläsning om handigolf 
av förbundets Helena Brobeck. Vi kommer 
också att träffa spelare från Kallfors GK:s 
stora handisektion. De har lirare som hävdar 
sig väl i Special Olympics likaväl som folk som 
är alldeles nya in i sporten.
”Handigolfen är fantastisk”
Jag fick äran att gå caddie vid en av handi-
tourens deltävlingar 2017. Ett grymt arrange-
mang med lirare i alla åldrar och med diverse 
funktionshinder. Och med en ledar- och funk-
tionärsstab som imponerade oerhört.

Handigolfen är fantastisk i Sverige!
Kallfors är en fysiskt krävande bana med 

många backar i ett böljande landskap. Banan 
stod värd för finalen på Swedish Golftour 
(dåvarande SAS Masters Tour) både 2008 och 
2009. 

Tävlingarna genomförs alltså under två 
dagar. Välkomna att delta båda dagarna, men 
det är inget krav. Kom ena dagen om inte du 

har möjlighet båda! För mer långväga har 
föreningen bokat ett antal rum på Scandic 
Skogshöjd, där man kan sova för 990 kr (en-
kelrum och frukost) natten mellan måndag 
och tisdag. Vidbynäs Gård erbjuder enkel-
rum/frukost för 995 kr, tvåbäddsrum/fru-
kost för 1 295 och svit (4-bäddsboende med 
frukost) för 3 580 kr. 

Personligen tycker jag att det här ska bli 
jätteroligt och hoppas på massor av anmäl-
ningar.

PATRIK LARSON

FOTNOT: Zachrissons Pokal instiftades så sent 
som förra året. Premiärupplagan spelades 8 
maj i regn och hagel på Salems GK och första 
inteckningen togs av Stig Dahlén i hård duell 
med Patrik Larson, båda 72 slag. Därefter följde 
Jens Cederblad 75; Johan Larsson 75, Lars-Åke 
Linander 76 och Peppe Eng 76.

Hopslagna Kallfors och Vidbynäs två tuffa utmaningar 

Här spelar vi Östsvenska 
och den nya lagtävlingen

Två häftiga dagar på Golf South Sthlm 21-22 maj

Kallfors har en fin bana och är föregångare inom handigolf. Här spelar vi andra upplagan av Zachrissons Pokal.

Kallfors och Vidbynäs utanför Södertälje har gått 
samman i Golf South Sthlm. Två riktigt fina an-
läggningar som vi får tillfälle att testa under ro-
liga omständigheter. Vi börjar på Kallfors med an-
dra upplagan av Zachrissons Pokal, dagen därpå 

spelar vi Östsvenska Mästerskapet på Vidbynäs. 
Till den dagen är inte bara Golfjournalisternas 
medlemmar inbjudna, utan även sportjournalis-
ter över huvud taget. Lockbetet för dessa är en 
nyinrättad lagtävling för fyrmannalag. 
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Han föddes in i rese-
branschen. Pappa 

Ingemar var pionjär inom 
alpresor och startade 
1971 ”Kullenberg Golf”. 
Sonen Anders var då 6 
år och åkte på sin första 
golfresa. Klart att Anders 
Kullenberg formades av 
miljön han växte upp i. 
1992 startade han Golf 
Plaisir och utvecklade det 
till Skandinaviens största 
golfreseföretag. 

17 år senare fick An-
ders överraskande ett 
kanonbud från Apollo. 
Uppstickaren ville ge sig 
in i golfresebranschen och 
gjorde det med att köpa 
det ledande företaget.

Anders sålde sin bebis 
med personal och allt och 
där skulle sagan om ”golf- 
resekungen” Anders Kul-
lenberg ha kunnat sluta.

Men i själva verket blev 
affären startskottet till 
det som i dag är Europas 
största reseföretag inom 
Long Stay, Sunbirdie.

– Efter försäljningen av 
Golf Plaisir hamnade jag i 
karantän, under några år 
fick jag inte starta konkur-
rerande golfreseföretag, 
berättar Anders när vi 
träffar honom på resorten 
Cape St Francis i Sydafrika.
Polletten föll på plats
– Jag hade jobbat hela mitt 
vuxna liv med golfresor, 
jag var 44 år och funde-
rade vad jag skulle göra 
med resten av min yrkes-
karriär. Jag var öppen för 
något helt annat än golf. 
Karantänen gav mig gott 
om tid att fundera och frön 
till nya karriärer poppade 
upp, men slog aldrig rot.

En vinternatt 2011 för-
ändrades allt:

– Vid tretiden föll pollet-
ten ned. Jag insåg plötsligt 
att det var golfresor och 
inget annat jag skulle fort-
sätta med. Det var ju det 
jag kunde bäst, helt enkelt 
min grej. Men nu ville jag 
göra något annorlunda och 
ännu häftigare. 

Grundkonceptet blev att 
erbjuda golfsugna skan-
dinaver fyra veckors bra 
boende i solen med fri golf 
på en eller flera banor. Val-
fri ankomstdag. Golfvärdar 
som möter upp och servar 
under vistelsen. Allt för 
runt 10 000 kronor.

Anders Kullenberg 
bildade tillsammans med 
två kompisar Sunbirdie. 
De två andra delägarna är 
Jonas Abrahamsson och 
Mikael Andersson. Båda 
med gedigen bakgrund 
i golfresebranschen och 
singelhandicappare, precis 
som Anders själv (hcp 3). 
50-talisterna kommer
Primära målgruppen för 
Sunbirdie blev golfande 
pensionärer, sugna på 
långvistelse i värmen när 
svenska vintern är som 
mörkast. Fyra veckor eller 
ännu längre.

– I början var det 40-ta-
listerna, nu kommer också 
50-talisterna. Målgrup-
pen blir allt större, men 

samtidigt ökar konkur-
rensen om resenärerna. 
Sunbirdies styrka är att vi 
är störst på Long Stay och 
kan locka ägare av anlägg-
ningar för golf och boende 
att vi kommer med många 
resenärer. Det gör det lätt-
tare att förhandla, säger 
Anders.

Ett relativt nytt och allt 
viktigare inslag i Sunbir-
dies utbud är Mid Stay.

– Här vänder vi oss 
främst till yngre som 
fortfarande jobbar och inte 
kan åka bort en månad 
eller mer. För oss är det 
samtidigt en investering 
för framtiden att få in 
yngre resenärer. Trivs de 
med oss kommer de för-
hoppningsvis tillbaka när 
de kan åka på Long Stay.
”Perfekt koncept”
Många köper lägenhet 
eller hus i Spanien eller 
Portugal. Men för allt fler 
har drömmen om ägande 
bytts mot friheten att 
kunna resa runt, uppleva 
nya platser och samtidigt 
känna ekonomisk trygg-
het. 

– Vårt koncept är perfekt 
för folk som under längre 
perioder vill spela golf i 
värmen, utan att köpa bo-
ende för stora pengar. För-
utom själva investeringen 
slipper man bekymra sig 
om underhåll, oroa sig 
för inbrott eller krav på 
tillsyn resten av året. I 
stället skapas möjligheter 
att uppleva så mycket mer. 
Och det finns mycket att 
välja mellan, Sunbirdie 
har ett 30-tal resmål i fyra 
världsdelar, säger Anders 
Kullenberg.

Sunbirdie har tre resmål i Sydafrika 
och fler kan det bli. På ett av dem har 
Anders Kullenberg hittat sin Long Stay-
favorit, i Cape St Francis långt österut på 
den berömda Garden Route.

50 meter från en fantastisk vik av 
Indiska Oceanen finns St Francis Resort 
och där kan Sunbirdies gäster välja mel-
lan att bo enkelt i lägenhet, uppgradera 
sig till ett mindre hus med trädgård 
(cottage) eller lyxa till det med stor 
strandvilla. 

I ett Long Stay-paket ingår 16 green-
fees på två banor, St Francis Links och 
St Francis Bay. Links-banan är en så 
kallad Jack Nicklaus ”signature course”. 
Bland otaliga banor amerikanen lånat 
sitt namn till lär detta vara en av hans 
favoriter utanför USA. 

– Det finns många bra golfbanor längs 
Garden Route. Vi spelade de tio mest 
kända och när vi vägt in alla faktorer 

kom vi fram att St Francis Links är bäst. 
Den är smart byggd, har bra kondition, 
hålen är vackra och varierande, servicen 
är mycket bra och du kan välja om du 
vill åka golfbil eller gå. Jag vill röra på 
mig, alltså går jag mycket hellre än åker, 
säger Anders Kullenberg.

Den andra banan i St Francis är enk-
lare och i skick som en normal svensk 
18-hålsbana. Ett bra komplement.

Sunbirdie har även resmål i vinmete-
ropolen Stellenbosch samt i Mossel Bay 
med sin spektakulära Pinnacle Point 
halvvägs mellan Kapstaden och Port 
Elizabeth. Den banan har de två senaste 
åren rankats som Sydafrikas bästa. 

– Sydafrika har så många fördelar att vi 
vill satsa på ytterligare några resmål. Ett 
är redan bestämt, en resort i Langebaan 
norr om Kapstaden, på Atlanten-kusten. 
Vi undersöker också ett område norr 
om Durban, berättar Anders Kullenberg. 

Möt ”Mr golfresor”
Anders Kullenberg  

Fortsättning på nästa sida

Säker i bunkern. Det är Anders Kullenberg, en värdefull egenskap på St Francis 
Links i Sydafrika. En bana med ovanligt många sandhinder. 

Vilket driv! Anders Kullenberg 
släpper loss på St Francis Links 
i Sydafrika. Trots ont om tid för 
eget spel försvarar den 52-årige 
Sunbirdie-chefen sitt handicap 
från yngre dar, mellan 3 och 4. 

Här hittade Sunbirdie-chefen  
sin egen Long Stay-favorit

Gillar Sydafrika. Anders Kullenberg flaggar gärna för Sunbirdie-resmålen i Sydafrika och lite extra för St Francis Links. 
”Klimatet, de vänliga människorna, den låga prisnivån, golfutbudet, vinet, maten, ja det mesta är bra här”, säger han .

TEXT OCH FOTO:
STIG DAHLÉN



12

Boendet allt viktigare och 
måste inte ligga vid banan

Anders Kullenberg om nya trender:

Hur ser framtidens 
golfresande ut? Vilka 
trender vinner mark? 
Vilka hot finns mot 
fortsatt expansion?

Nyhetsbrevet frå-
gade ”Mr Golfresor”, 
Anders Kullenberg.
Som President för Sun-
birdie och den som oftast 
förhandlar med resorter 
och golfbaneägare har 
Anders Kullenberg bättre 
koll än de flesta på mark-
naden och hur vindarna 
blåser.
Vilka trender har du 
märkt tydligast senaste 
decenniet?

– När jag var på Golf 
Plaisir frågade kunderna 
mest om golfen. I dag vill 
folk förstås ha bra golf, 
men själva boendet har 
blivit allt viktigare.
Och hur vill resenärer-
na bo?

– Här ser jag en tydlig 
omsvängning. Förr ville 
flertalet bo på en golf-
resort eller riktigt nära 
golfbanan. Finns det 
någon trevlig stad eller 
pittoreskt samhälle på 
hyfsat avstånd så föredrar 
numera allt fler att bo 
där. En annan trend är att 

många i paketet vill ha 
fler alternativ att spela 
på. Förr räckte det gott 
med en eller två banor. 
Nu frågar många efter tre 
banor eller ännu fler.

– En trend senare år är 
också att alltfler väljer 
Long Stay-resor före att 
köpa boende utomlands.

– Allt viktigare blir att 
kunna serva kunderna 
med bra starttider. Ju fler 
arrangörer som dyker 
upp på marknaden, desto 
tuffare blir det att ge alla 

de starttider de önskar. 
I egenskap av störst på 
Long Stay har vi lätt-
tare än de flesta att säkra 
starttider för våra rese-
närer.
Ser du några påtagliga 
hot mot fortsatt expan-
sion av golfresebran-
schen?

– Ökat tryck under hög-
säsongen oktober-april 
skulle ju kunna leda till 
att lokala arrangörer i till 
exempel Spanien och Por-
tugal vill ha mer betalt. 

Men det lokala utbudet 
är så stort att ingen vågar 
kräva särskilt mycket 
högre priser av oss som 
arrangerar resor.
Klimathotet då? Är det 
inte troligt att priserna 
på flygbränsle skjuter i 
höjden?

– Möjligen på längre 
sikt, men under över-
skådlig tid tror jag 
inte det. Kanske några 
hundralappar per resa i 
Europa, men det har våra 
målgrupper råd med. 

Namn: Anders Kullenberg
Ålder: 52
Bor: Lägenhet i Stockholm, som-
marställe i skärgården, vintertid 
strandvilla på St Francis Resort i 
Sydafrika.
Yrke: President Sunbirdie.
Handicap: 3
Motto inom golfen: ”Golf ska 

vara trevligt, vackert och inte för 
svårt.”
Favoritgolfländer: Italien, Frank-
rike och Sydafrika.
Fem favoritbanor: Les Bordes 
(Frankrike), Sperone (Korsika) 
och tre banor i Sydafrika: St 
Francis Links, Pinnacle Point och 
Goose Valley.

St Francis Links stämmer överens med nya trenden att ha tillgång till bra banor, 
utan att bo på eller alldeles intill en golfresort. Anders Kullenberg till exempel har 
åtta kilometer från Sunbirdies boende till banorna på detta resmål. Foto: SUNBIRDIE

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 vidareut-
bildning och presentation av nyheter och trender 
inom golfen. Ofta medverkar välkända golfprofi-
ler som föredragshållare. 

De flesta arrangemang genomförs på någon 
golfklubb som utmärkt sig med spännande inno-
vationer och nya grepp. På varje medlemsträff 
spelas det en tävling, ibland två. 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 deltog Sverige 
vid EM i Mons i Belgien och lyckades för första 
gången ta medalj, ett brons. Nästa EM spelas 
2019, utanför Wien i Österrike.

Golfjournalisterna utser varje år Årets Golf-
klubb, 2018 för 40:e gången.

Medlemmarna deltar varje år i omröstningen 
om Årets Golfare. 
Följande grundkrav gäller för medlemskap: 
Alla som i någon form ”återkommande produ-
cerar golf i media” kan bli medlem. Förutom 
journalister och fotografer är kommentatorer, 
redigerare, tekniker med flera som återkomman-
de bidrar till att golf publiceras i media kvalifice-
rade för medlemskap. 

Är du inte redan medlem, välkommen med an-
sökan om medlemskap! Den mailas till Golfjour-
nalisternas sekreterare på denna adress:  
gunnar.wallden@spray.se  

Årsavgiften är 400 kronor.

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

Nyhetsbrevet mailas till Golfjournalisternas medlem-
mar och till personer med koppling till golf i media. 

Vidarebefordra gärna brevet till bekanta och kolle-
gor som du tror kan vara intresserade av innehållet. 

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

Tidigare nummer finns på golfjournalisterna.se

Golfjournalisternas Nyhetsbrev Nummer 1,  Mars 2018

Det här får du 
som medlem
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22-23 april: 
Upptakt Syd på Flommen 
och Ljunghusen.
Singeltävling slaggolf båda 
dagarna
21-22 maj: 
Zachrissons Pokal på Kallfors (21 maj) och Öst-
svenska Mästerskapet på Vidbynäs (22 maj)
Singeltävling slaggolf på måndagen + Singel- och 
lagtävling på tisdagen
20-21 augusti:
Mediaslaget på Lanna Lodge utanför Örebro
Singeltävling slaggolf
14-16 september: 
Evenemang på Ålands GK (preliminärt)
7-8 oktober: 
Mästerskapet, singel slaggolf (Press-SM) och par-
tävlingen Hemming Stens Minne på Kristianstads 
GK. Golfjournalisternas årsmöte.

Golfjour-
nalisternas 
träffar 2018

Mycket mer läsning  
på golfjournalisterna.se
Föreningen golfjourna-
listerna sjösatte 2015 
en ny hemsida. 
På den presenteras nyhe-
ter, information om träf-
far och tävlingar och där 
finns nyhetsbreven sedan 
starten 2015 samlade. 

På hemsidan kan du 
även läsa protokoll från 
årsmöten och på gamla 
hemsidan finns massor 
av info från åren 2001-
2015: Öppna www. golf-
journalisterna.se och gå 
in under fliken ”Om oss” 
samt klicka på Arkiv.

Medlemsträffar innehåller 
ofta intressanta föredrag, 
som 2015 då Frösåkers pro 
Matz Evensson talade om 
vikten av rätt längd på dri-
vern. Detta och mycket annat 
kan du läsa på vår hemsida.



Efter några snörika veckor 
kändes det som om våren är 
på gång i Stockholmstrakten. 

Friskt i luften och jag har precis 
läst in mig på Årets Golfklubb 
2018, Sölvesborgs Golfklubb. Sedan 
jag spelade där för ett par år sedan 
har det hänt mycket. Klubben har 
funnits på listan över presumtiva 
kandidater under ett par tre år och 
nu var det dags. 

En golfklubb som med några 
smarta grepp förnyat verksamhe-
ten, anpassat golfanläggningen till 
en multianläggning med utrymme 
för mer än bara golf. Allt för med-
lemmarna, och för det faktum att 
en klubb som väljer att ligga i fram-
kant, att våga ta viktiga steg mot en 
modernisering verkligen tar plats. 
Grattis och bra jobbat!
Räkna med högre handicap
I golf-Sverige händer mycket. Ett 
nytt handicapsystem är på intå-
gande, likt det amerikanska sys-
temet men ändå inte. Räkna med 
vi svenska golfspelare kommer att 

höja våra spelhandicap med ett par 
tre slag i snitt. Men handen på hjär-
tat: hur många av oss spelar regel-
bundet på vårt handicap? Visst är 
det så att det lätt blir att man inte 
registrerar sällskapsronder för att 
hänga kvar på singelhandicap eller 
vilken nivå man gärna trivs med?

Acceptera ett par slag extra ge-
nom att registrera alla dina ronder. 
Det är dom som redan gör det som 
ofta är långt framme i klubbtäv-
lingarna. Därför att de spelar på ett 
handicap de kan försvara! 
Golfen godkänd som friskvård
Slutet på 2017 var också året då 
ett stort steg mot accepterandet av 
golf som en fantastisk aktivitet för 
alla åldrar blev verklighet. Golfen 
”godkändes” som friskvård och 
vi har nu möjlighet att via våra 
arbetsgivare nyttja friskvårsbidra-
get för att betala valda delar av vårt 
golfspel. Lektioner, rangespel och 
mycket mera. Utnyttja det. Framti-
den ser onekligen ljus ut.

Apropå en ljus framtid. Efter att 

OS i Sydkorea avslutats konstaterar 
vi härliga överraskningar för våra 
damidrottare i olika sporter. Inte 
minst skidskyttetjejerna. Var kom 
dom ifrån?!

Svaret är tydligt. Engagerade 
ledare, tränare som vet vad som 
krävs och lyckas genomföra det 
och ge unga talanger den hård-
het och det mod som krävs för att 
lyckas. Tänker förstås på Wolfgang 
Pichler. En kollega till mig filosofe-
rade över vad en ”golfens Pichler” 
skulle kunna uträtta nu när vi har 
en ny generation golfare, främst på 
tjejsidan, som är på väg att erövra 
världen. Finns den personen?

Golfjournalisterna startar upp sin 
säsong på Falsterbonäset i april. 
Fina banor, bra förutsättningar och 
ett stort föranmält intresse. Även vi 
kommer att ha ett riktigt bra 2018. 
Vi ses!

Lars-Åke Linander
Ordförande Golfjournalisterna

Framtiden ser ljus ut 
för vår svenska golf

KOLUMN:

Lars-Åke  
Linander

Smarta grepp och förnyelse. Sölvesborgs GK har lyft sin anläggning och får nu utmärkelsen Årets Golfklubb.
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