
NYTT från föreningen

Golfjournalisterna 

Nr 2 • Juli 2018

Dubbelgreen i Åhus. I förgrunden greenen på Kristianstads hål 7 på Östra banan och längre bort 13:e hålets green.

Här spelar vi Press-SM i höst
Ta chansen att spela en av 
Sveriges absolut bästa banor, 
Kristianstad GK:s östra bana!

Efter att ha testspelat om-
byggda banan i semesteridyl-
len Åhus skickar Peppe Eng ut 

den uppmaningen till medlem-
marna i Föreningen Golfjour-
nalisterna.

Många miljoner har plöjts 
ner  i anläggningen. Just på 
Östra banan i Åhus spelas den 

7 oktober Golfjournalisternas 
mästerskap Press-SM. 

Dagen därpå avgörs Hemming 
Stens Minne (”Par-SM”) på Väs-
tra banan.  Sid 14-15

 Jakten på den 
Vita Hajen  Sid 6-7
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Sån’t som vi ägnade oss åt vårsäsongen 2018

Årets Golfklubb. Golfjournalisterna utsåg Sölvesborgs GK till Årets Golfklubb 2018. 
På SGF:s förbundsmöte överlämnade föreningens ordförande Lars-Åke Linander 
(längst t v) utmärkelsen till Sölvesborgs GK:s ordförande Mikael Bengtsson (i mit-
ten) och klubbchefen Kristian Olsson. 

Under första halvan av 2018 genomförde Föreningen Golfjournalisterna två träffar med varde-
ra två tävlingar. På det här uppslaget finns ett bildsvep från dessa tävlingar. En återkommande 
aktivitet för Golfjournalisterna är också att utse Årets Golfklubb. Sölvesborgs GK presente-
rades i mars som Årets Golfklubb 2018 och på Golfförbundets förbundsmöte i slutet av april 
överlämnades utmärkelsen. 

Per Fischerström blev medlem i Golfjourna-
listerna för några år sedan och deltar sedan 
dess flitigt i föreningens tävlingar.

Två glada vinnare. Sture Carlbom (t v) var bäst av alla när Vårupptak-
ten spelades på hans hemmabana Flommen, Michael Broström (i mitten) 
toppade när den sydsvenska upptaktens andra tävling genomfördes på 
Ljunghusen. De båda flankeras av Flommens klubbchef Fredrik Thiis.

”Mr Golfjournalisterna”, Göran Zachrisson, hyllades extra under SGF:s förbundsmöte. Inför sin 80-årsdag 14 maj instiftade SGF och MTG Sport ”Göran Zachrisson- stipendiet”. Det är på 20 000 kr och ska årligen utdelas till en tjej och en kille 15-20 år med ambitioner inom golfsporten. Inriktningen är att stipendiet bland annat ska göra det möjligt att ”testa sina färdigheter på de brittiska öarna”. 
Göran Zachrisson är sedan länge hedersledamot av Föreningen Gol-fjournalisterna. På 1970-talet var han en av initiativtagarna till att föreningen bildades.

Tre rutinerade profiler. Fokus i bilden ligger på Tord Westlund från Gävle, som 
är en av de som deltagit i flest aktiviteter i Föreningen Golfjournalisternas drygt 
40-åriga historia. De två andra, som avnjuter en läsk efter genomförd tävlingrond på 
Kallfors, är Peppe Eng (vice ordförande i föreningen) och Artur Ringart.

Lasse Hanson, skärpt kille 
och vass golfare. Men den 
här gången spökade ett knä 
och det blev tufft för Lasse 
att prestera på topp. 

Lyssnar uppmärksamt. Det gör Anders Lindblad 
(Svenska Dagbladet) vid prisutdelningen efter Zachris-
sons Pokal. Han fick höra sitt namn ropas upp som det 
sjunde i ordningen. Längre fick Göran Ohlsson i bak-
grunden vänta, Göran hamnade på 17:e plats.

Golfjournalisterna. 
Föreningen har 
funnits sedan 1976. 
Om du inte redan är 
medlem, läs mer på 
sidan 15 hur du kan 
bli det. Välkommen!

Spaning i gryningen. Andra dagen av Vårupptakten samlades deltagarna på 
Ljunghusens bana. När vindarna svepte in över fairways blev Ljunghusen en tuff 
utmaning för startfältet. 
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Resultat Flommen 
22 april (slaggolf, netto)
1. Sture Carlbom 70 
2. Eva Wetterland 70
3. Michael Broström 72
4. Göran Ohlsson      74
5. Inge Gamming            74
6. Lars Ewers                  74
7. Ronny Larsson            76
8. Lennart Holm              76
9. PeO Karlström            77
10 Leif Larsson               78
11. Agneta Riddar 79; 12. Mats 
Pettersson 80; 13. Kalle Löw 
81; 14. Patrik Larson 81; 15. 
Ingemar Stenson 82; 16. Johan 
Lindeberg 83; 17. Ulla Hansson 
84; 18. Magnus Bertilsson 90;  
19. Bengt Sager 91; 20. Stefan 
Bratt 100; (Kenneth Jonasson 
bröt)

Resultat Ljunghusen 
23 april (poängbogey)
1. Michael Broström 34
2. Johan Lindeberg (Skåne)  34
3. Sture Carlbom(Skåne)  34
4. Inge Gamming  34
5. Ronny Larsson (Skåne) 30
6. Mats Pettersson  30
7. Mats B Johansson(Skåne) 30
8. PeO Karlström  29
9. Kenneth Jonasson  27
10.Leif Larsson      26
11. Ingemar Stenson (Skåne) 
26; 12. Ulla Hansson (Skåne) 
26; 13. Lennart Holm (Skåne) 
25; 14. Stefan Bratt 24: 15. Gert 
Palm (Skåne); 23. 16. Göran 
Ohlsson 23; 17. Mattias Ap-
pelberg (Skåne) 23; 18. Mats 
W Andersson (Skåne) 22; 19. 
Agneta Riddar 22; 20. Bengt 
Sager (Skåne) 21; 21. Kalle Löw 
19; 22. Patrik Larson 19.

LAGTÄVLING/”LANDSKAMP”
Skåne - Övriga Sverige 294-287 
(alla resultat räknades)
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Vind och gröna fairways. Då avgjorde skickligheten framför turen, och 
tävlingens bästa spelare Micke Broström vann rättvist på Ljunghusen. 
På Flommen vann en annan duktig golfare när hemmaspelaren Sture 
Carlbom gick under par.

Det är sällan man bjuds på så anrik 
stämning som den Golfjournalisterna 
presenterades i april när det var syd-
svensk upptakt på Flommen och Ljung-
husen. Allt från boende till natur och 
bana andades verkligen golfhistoria.
Och även om SMHI skrämdes lite 
dagarna innan tävlingarna var det en 
härlig vårkänsla när drygt 20 spelare 
gjorde upp. 

 Sture Carlbom var starkast på sin 
hemmabana Flommen medan Michael 
Broströms golfkunnande visade sig i en 
blåsig avslutning på Ljunghusen. Men 
vilket toppväder jämfört med snökaoset 
på Mölle 2017.

Skånskt i ”landskampen”
I ”landskampen” mellan Skåne och 
övriga riket blev det återigen sydsvensk 
seger. Men det var ganska jämnt och till 
slut skiljde bara sju poäng. 

– Det var svårt med en del spelare 
som kunde representera både Skåne 
och Sverige, men även om vi bytt lag på 
dem så hade Skåne vunnit, konstaterade 
Michael Broström vid prisutdelningen.

Vi blev fantastiskt väl mottagna på 
båda klubbarna och åt en grym mid-
dag på Gästgivargården i Skanör där 
också Georg Kittel bjöd på en intressant 
föreläsning om Flommens historia. Vis-
ste du att det redan på 1930-talet fanns 
fyra banor i Skanör-Falsterbo som då 
verkligen kunde kalla sig Sveriges Golf-
Mecka.

Flommens GK startade 1935 men då 
under annat namn.

– Från början hette klubben Falsterbo 
Golfsällskap, men när vi ansökte om 

medlemskap i Svenska Golfförbundet 
1946 blev vi tvungna att ändra namn. 
Risken att förväxlas med Falsterbo Golf-
klubb ansågs alltför stor. Då tog klub-
ben sitt nuvarande namn – Flommens 
Golfklubb, Falsterbo, berättade Kittel 
vid middagsbordet.

Flommens GK blev en härlig upple-
velse för en medelhandikappare med en 
ännu inte bortslipad slice, var man än 
hamnade så gick det alltid att slå på bol-
len. Det visade sig också i resultatlistan 
där det var förhållandevis låga scorer.

Svårt med koncentrationen
Ljunghusen erbjöd spel på hål 19-9 och 
när man var nere vid strandkanten på 
hål 24 var det svårt att koncentrera sig 
på golfen i stället för att njuta av natu-
ren. Banan är definitivt mer utmanande 
och har mer mästerskapskaraktär.

– Det var värre i dag, konstaterade 
rutinerade Agneta Riddar efter sina 22 
poäng.

Stefan Bratt däremot kunde notera 
att han trots lite blygsamma 24 poäng 
klarade sig bättre på Ljunghusen än 
Flommen.

– 100 slag igår, det har nog aldrig hänt, 
skrattade Bratt som tog motgången med 
jämnmod.

Men för honom och alla andra är det 
en naturupplevelse att spela golf på de 
här breddgraderna, och när man dess-
utom får med sig hemmaspelare som 
kan allt om både flora och fauna blir det 
riktigt trevligt. Även utan birdies.

PATRIK LARSON

Anrik stämning 
när Carlbom och 
Broström segrade

Vårupptakten 22 april på Flommen och 23 april på Ljunghusen

Sken i kapp med solen. Det gjorde den här trion under 
Vårupptakten, från vänster: Kalle Löw, Johan Lindeberg 
och Stefan Bratt.

”Grattis Skåne!”. Lite motvilligt, tycks det, ger Michael 
Broström (Övriga Sverige) kardan till Skånes kapten 
Ronny Larsson. Skåningarna behöll bucklan.

Vårupptakt i vårväder. Deltagarna gladdes åt en hel del sol, att det enda dagen blåste typiska skånska vindar gjorde 
inget. Särskilt inte för de som var med om de två senaste årens sydsvenska upptakter, i Araslöv och Mölle. 



Året är 1989. Jag hade lika plötsligt som 
oväntat fått jobb på Golf Digest Sverige. 

Den kreative journalisten Claes Lind hade 
några år tidigare startat en svensk edition av 
den amerikanska golftidningen. 
”Åk till Australien, skriv om sandbältet, 

träffa Gabriel Hjertstedt, gör några knäck 
till och – ta ett snack med Greg Norman”, var 
välkomsthälsningen från Claes. 

Trots att Greg Norman bränt flera majortit-
lar på sluthålen var han den tidens hetaste 
golfare.  ”Den Vita Hajen” och med en utstrål-
ning som senare enbart Seve Ballesteros 
kunnat mäta sig med. Greg Norman toppade 
inte alltid ligan över inspelade prispengar, 
men med reklamkontrakt inräknade tjänade 
han mest av alla. Norman var också golfens 
mest eftertraktade intervjuobjekt. En per-
sonlig intervju kunde kosta flera tusen dollar, 
det såg Normans agent till, superpromotorn 
Mark McCormack och hans IMG. 

Att köpa en intervju var otänkbart för rela-
tivt nystartade Golf Digest Sverige, men med 
Claes Linds ord ringande i öronen inledde jag 
hösten 1989 ”jakten på den vita hajen”.
”Räcker det med 45 minuter?”
För 28 år sedan var det inte bara att slänga i 
väg ett mail eller SMS till IMG-högkvartetet i 
Cleveland, USA. Telefax fanns, men var 
krångligt. Ringa gick ju, men hamnade för det 
mest i vänteläge på IMG-växeln. På den tiden 
var det dessutom svindyrt att ringa från Eu-
ropa till en annan världsdel. 

Så efter sju-åtta minuters väntan i telefonkö 
hos IMG sa chefredaktör Claes: ”Nej, nu får 
du lägga på och pröva senare!”

Efter många samtal och fax till en sekretera-

re på IMG fick jag äntligen tala med Normans 
personlige manager Hughes Norton. 

– No problems, jag fixar så att du får en in-
tervju med Greg i Melbourne i februari. Och  
eftersom du tillhör Golf Digest och jag vet att 
Greg gillar Sverige så kostar det inget. Räcker 
det med 45 minuter?

Otroligt! Tänk att det gick som smort när 
jag väl fick kontakt med Mr Norton. Jag var 
smått omtumlad.

Men riktigt så lättvindigt skulle det inte bli 
att fånga ”Hajen”... 
”Bloody Charley” varnade mig
Planen var att mötet skulle ske i Melbourne 
i anslutning till Australian Masters på Hun-
tingdale, en av sandbältets berömda banor. 
Första tävlingsronden torsdag 15 februari . 
Norman, sedan länge stationerad i Florida, 
åkte nästan varje år hem till Australien för 
Masters. Hans schema söndag-onsdag före 
Masters var tight. Men jag hade ju fått Mr 
Nortons löfte om en personlig intervju.

Detta skulle bli finalen på min treveckors 
reportageresa. Flyget hemåt gick torsdag 
kväll. Jag hade besökt bland andra svenske 
Gabriel Hjertstedt, som emigrerat till Sur-
fers Paradise i Australien (senare blev han 
Sveriges förste vinnare på PGA-touren i USA). 
Jag hade också träffat Gabriels tränare, till-
lika Greg Normans förste tränare, Charlie 
Earp i Brisbane. ”Bloody Charlie” kände Greg 
Norman bättre än de flesta. Av Charlie fick 
jag veta att man aldrig ska närma sig Greg 
Norman när han är upptagen av golf, inte ens 
under ett inspelningsvarv.

Veckorna ”down under” gick snabbt och in-
tervjun med Norman närmade sig. Det visade 

sig att managern Hughes Norton så sent som 
veckan innan Masters inte hade hunnit spika 
någon tid Norman. 

Norton ingjöt hur som helst mod i mig:
”Jag har kontaktat vårt australiska ombud 

Ann Farrow i Sydney. Hon ser till att du får 
din intervju.”

Ann Farrow sa att Greg Normans vecka är 
ovanligt hårt inrutad. ”Greg ska spela in film 
med helikopter hela söndagen. Men måndag 
ska funka. Räcker det med en halvtimme?”

Därefter gjorde Miss Farrow sig oanträffbar. 
Måndag lunch åkte jag ut till Huntingdale och 
sökte upp tävlingens presschef, vars enda 
budskap var: ”Norman ger inga personliga 
intervjuer i anslutning till Masters! Du får 
snacka med IMG:s kontor här på banan.”

Ingen Ann Farrow i det tältet. Men en kol-
lega sa: ”Sorry Mr Dahlen att vi inte lyckats 
boka in en tid. Greg har fått oväntade åtagan-
den, men vi lovar att du får en intervju efter 
tisdagens inspelningsvarv.”

Givetvis var jag på plats och vad hände? Jo, 
återigen framflyttat en dag: ”Tomorrow you 
can meet with Greg, after the pro-AM”. 
”Hajens” blick fick mig att frysa till is 
Nu började ”Mr Dahlens” tålamod att tryta. 
Skulle jag få någon intervju innan flyget hem 
på torsdag så kände jag att jag måste köra 
samma taktik som ”Hajen” på banan: Attack!

Kom ihåg det hans tränare varnat mig för, 
att inte närma mig Norman ute på banan. 
Men på sjunde fairway smög jag mig fram, 
berättade så kortfattat jag kunde om min 
situation och frågade om jag kunde få en 
pratstund efter dagens Pro-AM.

Norman sa först ingenting och hans blick 

fick mig att frysa till is. Efter mina längsta 
20 meter med någon, när vi närmaste oss 
greenen, sa Norman plötsligt:

”Har aldrig hört från IMG att du vill träffa 
mig. Är hemskt upptagen i dag, men kommer 
du till presskonferensen efter första ronden i 
morrn så sätter vi oss en stund efteråt.”

Tyckte till och med att han sa det med glim-
ten i ögat. Norman spelade morgonpasset på 
torsdag och signerade scorekortet fyra under 
par. Själv hade jag tidigt bänkat mig i press-
tältet. Alla andra ville höra om 68-ronden, jag 
väntade bara på att den officiella presskonfe-
rensen skulle ta slut. 

Det gjorde den, jag klev fram och ”Den Vita 
Hajen” nickade igenkännande. Jag fick min 
intervju. Frågade bland annat vad han mest 
mindes från Sverige. Och vad han tyckte 
om Anders Forsbrands sving. Anders hade 
nämligen fått några speciallektioner av Greg 
Norman i USA. 

Intervjun blev inte lika lång som IMG lovat 
från början, men jag fick i alla fall 15-20 mi-
nuter med ”Hajen” – och utan hjälp av IMG.

Fyra timmar senare lyfte jumbojeten hemåt 
och nöjd över att ha fångat den vita hajen 
lutade jag mig tillbaka i flygplansstolen och 
somnade som en stock. 

STIG DAHLÉN

GREG NORMAN: Född 1955. Vann 91 internatio-
nella titlar. Brände på sluthålen flera major-titlar 
i USA. Blev tvåa i åtta majors. Vann till slut två, 
båda i The Open, 1986 och 1993. Rankad världs-
etta under 331 veckor.  20 segrar på USA-touren, 
14 på European Tour, bl a SEO på Vasatorp 1980. 
Har även satt stora avtryck på klädmarknaden 
och inom golfbanedesign.

BILDEN TILL VÄNSTER:  
Moraliskt stöd. Det fick 
Stig Dahlén 1990 i ”Jakten 
på den Vita Hajen” från 
Golf Digest Australia, t v 
journalisten Danny Acret 
och t h chefredaktören Phil 
Tresidder. 

BILDEN TILL HÖGER: 
Inspel första dagen. 

Greg Norman var trots ett 
hektiskt schema dagarna 
innan Australian Masters 

helskärpt, 68 slag. Vann 
sedan på 19 under par. 

Norman ställde upp gratis. Gjorde till och 
med reklam för Golf Digest Sverige med att visa 
upp löpsedeln, med sig själv som omslagspojke.

BILDEN NEDAN:  ”Hajen” infångad. När jag 
äntligen fick chansen till en personlig intervju 
trängde jag in honom i ett hörn.

Jakten på Den Vita Hajenvn
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PT och mental coach fick 
Linanders golf att lyfta

Zachrissons Pokal 21 maj på Kallfors

62 år ung har Lars-Åke Linan-
ders golfkarriär gått en ny och 
spikrak vår till mötes.  
– Det lönar sig att lyssna 

till tekniktränare och men-
tala coacher, sa vinnaren av 
Zachrissons Pokal på Kallfors 
den 21 maj.

Efter en succéartad curlingsäsong 
vintern 2016/17 insåg Golfjour-
nalisternas ordförande Lars-Åke 
Linander att han måste gå ”back 
to basic” om det skulle bli några 
framgångar också under den ljusa 
årstiden. 
  Han kontaktade hemmaklubbens 

(Österåkers GK) pro Maria Bertil-
sköld för en helrenovering av en 
sving som blivit allt skakigare.
  – Det kändes helt upp och ner i 

början. Men jag vägrade ge upp. 
Det Maria lärde ut lät rätt, så jag 

kämpade på, även om bakslagen 
var många.
  I augusti 2017 spelades 25:e 

årgången av Mediaslaget. Lars-Åke 
hade varit med i de flesta, men ald-
rig vunnit. Men där föll alla polet-
ter plötsligt på plats. Lars-Åke vann 
Mediaslaget i augusti i överlägsen 
stil. I bagaget fanns, förutom Maria 
Bertilskölds svingrenovering, ett 
föredrag dagen innan Mediaslaget 
av Rune Gustafsson, mental coach 
för bland andra skidstjärnan Stina 
Nilsson  
  – Rune predikade att när du väl 

valt klubba och ställt upp dig till 
bollen måste du sluta tänka, då ska 
resten gå av sig självt. 
  I våras kom Lars-Åke till andra 

årgången av Zachrissons Pokal med 
övervintrat självförtroende och hcp 
8. Han öppnade med 38 slag brutto 
på Kallfors rätt tuffa bana. 
  – Jag har gjort som Rune sa, bara 

svingat utan att tänka...
  Sista nio behövde Lars-Åke 41 

slag. Alltså totalt 79 brutto och 71 
netto. Tre slag bättre än tvåan.

Nyhetsbrevet träffade Lars-Åke 
efteråt och ställde några frågor: 

Hur kom det sig att du vid mo-
gen ålder bestämde dig för en 
totalrenovering av svingen?
    – För drygt ett år sedan deltog 
jag i en intensivkurs på Villaitana 
utanför Alicante med vår pro Maria 
Bertilsköld. Det slutade med en 
rejäl nystart svingmässigt som 
följdes upp av massor av sockets 
och våndor innan polletten trillade 
ner på Åda på förra årets Media-
slag. Sedan har det rullat på. Men vi 
pratar en skör sving… 

Hur kändes det att lyfta Zachris-
sons Pokal, som instiftats för att 
ära legendaren Göran Zachris-
son?
   – Roligt att få vinna en tävling och 
få namnet ingraverat på just Gö-
rans tävling. Träffar Göran lite nu 
och då  och han bidrar fortfarande 
med mycket inom golfen. Han spe-
lar en stor roll bakom kulisserna 
för sina tronföljare bland Viasats 
kommentatorer.
Det höll på att bli storslam 21-
22 maj – om det inte varit för 
rookien Erik Södermark från 
Expressen, som du var med att 
rösta in som ny medlem på mor-
gonen före Östsvenska Press-
mästerskapet. Han vann och du 
blev tvåa. Snopet?
   – Nej, inte alls. Det känns stimu-
lerande att få in nya medlemmar 
i föreningen och Expressen är 
verkligen på G. Kul för Erik. Hans 
seger hoppas jag startar en våg av 
förnyelse i medlemsstocken. 
Vad tycker du om nya konceptet 
att ersätta traditionella endags-
arrangemanget Östsvenska med 
två tävlingar, från lunch till lunch 
och med möjlighet att delta i en 
eller båda tävlingarna samt bo 
över för de som så önskar? Kom-
mit för att stanna?
   – Tror det passar våra medlem-
mar bra. Det öppnar för deltagande 
den ena eller andra dagen och för 
de som har längre resavstånd blir 
det mer motiverat att anmäla sig. 
På Zachrissons Pokal använde 
du endast 38 slag brutto på för-
sta nio hålen, och där fanns även 
en dubbelbogey på fjärde hålet. 
Hygglig vårform!?
   – Även en blind höna…

BILDEN: Lars-Åke Linander gratuleras till segern i Zachrissons Pokal av 
tvåan Stig Dahlén och trean Peppe Eng.

Zachrissons Pokal 
(slaggolf med handicap)
1. Lars-Åke Linander 71 
2. Stig Dahlén 74
3. Peppe Eng 76
4. Johan Larsson  78
5. Mats Olsson 78 
6. Tord Westlund  79 
7. Anders Lindblad 81
8. Johnny Byström 82 
9.  Jan Collsiöö 82
10. Agne Jälevik 82 
11. Bo Sjösten 83
12. Petter Jennervall 83
13. Ulf Eneroth 83
14. Artur Ringart 84 
15.  Pär Fischerström 85 
16. Lasse Hanson 85
17. Göran Ohlsson 87 
18. Peller Marklund 88
19. PeO Karlström 88 
20. Gunnar Walldén 91 
21. Patrik Larson 96
22. Thomas Sturesson 98
23. Göran Rydell 99

Totalt en birdie och elva 
par. Inte illa av en hel-
tidsanställd på Vattenfall 
som precis hade sopat in 
säsongens sista sten i boet 
på curlingisen.
   –  Som sagt, alla kan vi få 
till en bra score över nio hål 
då och då. Mer sällan nu-
mera dock, även om resul-
taten du hänvisar till säger 
något annat. Försäsongsträ-
ningen hinner jag inte med 
längre. Går på inspiration 
och vilja…
Cirka 100 medlemmar i 
Golfjournalisterna. Men 

det finns rätt många jour-
nalister och andra som 
återkommande produ-
cerar golf i media som 
ännu inte är medlemmar. 
Skicka i egenskap av för-
eningens ordförande via 
Nyhetsbrevet en hälsning 
till dessa!
   – Gör som Expressen-
journalisterna, hoppa med 
och testa. Det landar ofta i 
en överraskad och positiv 
reaktion. Vi är en förening 
som har moderniserat vårt 
sätt att bedriva verksamhe-
ten och genom att vi öppnar 

upp för journalister som 
skriver om golf även inom 
andra områden så tillför det 
erfarenhetsutbytet mycket. 
Ämnen som miljö och kli-
mat, resor, mode och turism 
är sånt som ger oss bredd. 
Men huvuduppgiften är att 
vara en gemensam nämnare 
för alla journalister, foto-
grafer, kommentatorer och 
andra som skildrar golf ur 
olika perspektiv.
 

TEXT OCH FOTO 
STIG DAHLÉN

Albatross  -       Hole-in-one
Puttern -       Drivern
Golf  -       Curling
Poängbogey -       Slagtävling

     Sörenstam  -   Stenson
     Sven-Ingvars  -   Lasse Stefanz  
     Djurgården  -   Brynäs 
     Rött  -   Vitt

Avslutningsvis ”Åtta snabba”  – fetmarkera dina svar

Zachrissons Pokal. Lars-Åke Linander lyfter stolt det vandringspris till tävlingen som fören-
ingen Golfjournalisterna instiftade 2017 till Göran Zachrissons ära.

Patrik Larson, täv-
lingsledare, fixare och 
prisutdelare för de två 
tävlingarna 21-22 maj. 
Som alltid med bravur!



Det var ”Rookies först” 
när ”Östsvenska” och 
Golfjournalisternas nya 
lagtävling avgjordes på 
Vidbynäs i maj. 

Lägg namnen Erik Söder-
mark och Jonathan Larsson 
på minnet. Dels för att de 
är senaste tillskottet i vår 
medlemsskara och dels 
för att Erik bärgade den 
Östsvenska trofén och att 
Erik och Jonathan tillsam-
mans med Johan Larsson i 
Lag Expressen vann lagtäv-
lingen.

Det var soligt och varmt 
för deltagarna på Vidbynäs 
och den fint kuperade och 
varierade banan tog emot 
med en hel del svårigheter 
att bemästra. Lite stryk 
hade den tagit under denna 
golfbanetuffa vinter, men 

inget som påverkade spel-
humöret i alla fall. Bara två 
deltagare under 80 netto 
vittnar ändå om att det var 
svårspelat på många sätt.
Linander nära dubbel
I det individuella mäster-
skapet lyckades alltså Erik 
Södermark bäst med 75 
netto. Det var annars nära 
att föreningens ordförande 
Lars-Åke Linander lyckades 
med bedriften att upp-
repa sin seger från Kallfors 
dagen innan. En dubbel 
på första och en på andra 
nio blev fallrepet den här 
gången för den stabile låg-
handikapparen, som kom in 
på 78 netto. Lars-Åke var i 
alla fall ohotad som brut-
tobäst.

På tredje plats kom Johan 
Larsson på 82 netto och 

med en man på första och 
tredje plats var det sedan 
aldrig något snack om vart 
lagsegern skulle gå. Tredje 
lagmedlemmen Jonathan 
Larsson landade lite längre 
ner i resultatlistan, men 
tillsammans räckte det 
ändå med råge till en seger 
i lagtävlingen. 

Lag Expressen vann kom-
fortabelt på 142 poäng före 
lag Tord Westlund och lag 
Patrik Larsson som båda 
fick 153 poäng. I lagtäv-
lingen räknades de två 
bästa scorerna på varje hål 
i tremannalaget.
Golfvänlig Expressen
Efter tävlingarnas avslut-
ning samlades deltagarna 
på Vidbynäs trevliga ve-
randa ut mot banan där 
mat och dryck intogs och 

prisutdelning förrättades. 
Erik Södermark tog emot 
Östsvenska Pressmäster-
skapets ståtliga pokal och 
konstaterade nöjt att det 
numera är en golfspelsvän-
lig inställning på Expres-
sens sportredaktion och att 
det till stor del var därför 
som han och kollegorna 
kunnat komma loss till 
tävlingen. Priset för Erik 
blev en vistelse för två med 
golfspel på Landeryd.
Hoppas på fler lag 2019 
Tävlingsansvarige Patrik 
Larson som gjort ett jät-
tejobb för att ro två täv-
lingsdagar och tre tävlingar 
i land var nöjd, men hade 
förstås gärna sett att fler 
än fem lag kommit till start 
i lagtävlingen. Konceptet 
är dock absolut värt en ny 
chans och den hoppas vi 
kommer nästa år. Naturligt-
vis även då när tvådagars-
arrangemanget Zachris-
sons pokal och Östsvenska 
mästerskapet ska avgöras. 

En fördel med årets ar-
rangemang var den stora 
valfriheten som innebar att 
man kunde spela endera 
dagen eller båda. En del 
kunde första, en del kunde 
andra och en del kunde 
båda. Det blev också så att 
det totalt kom många till 
spel på Kallfors och Vidby-
näs, men att färre kunde 
medverka båda dagarna.

TEXT GUNNAR WALLDÉN 
FOTO STIG DAHLÉN

Rookies dominerade 
stort på Vidbynäs  

Östsvenska Pressmästerskapet 22 maj 

Östsvenska  
Pressmästerskapet
(slaggolf med handicap)
1. Erik Södermark 75 
2. Lars-Åke Linander 78
3. Johan Larsson 82
4. Thomas Björn  83
5. Agne Jälevik 83 
6. Bo Sjösten 85 
7. Tord Westlund  85 
8. Jonathan Larsson 85
9.  Mats Olsson 85
10. Håkan Leeman 88 

Lagtävlingen 
poängbogey de två bästa 
på varje hål av de tre i 
lagen.
1. Lag Expressen (Johan 
Larsson, Jonathan Larsson, 
Erik Södermark) 142
2. Lag Tord Westlund och 
lag Patrik Larson 153
4. Lag Lars-Åke Linander 
155
5. Lag Mats Olsson 159

Tummen upp tidigt! Rookien och blivande segraren Erik Södermark verkade segerviss 
redan efter inspelet på nionde hålet på Kallfors. Och visst, Erik vann med tre slag. 

En trio med sting! Expressen kom, sågs och segrade i den nya lagtävlingen i 
anslutning till Östsvenska Pressmästerskapet – Johan Larsson, Jonathan Larsson 
och Erik Södermark. 

Den här Gunnar! Det säger Peppe Eng till Gunnar Walldén, ”med den här bollen 
gjorde jag hole-in-one när jag värmde upp på Vadstena GK i går”.
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”Nåt alldeles speciellt!” Det är det att tävla med Golfjournalisterna och delta i aktiviteter. Efter tävlingarna ofta 
trevliga samkväm, där skrönor och sanna berättelser blandas. Patrik Larson styrelseledamot och tävlingsansvarig, 
hoppas att fler kommer och provar på som nya medlemmar. Och som i år gärna fler yngre journalister.

”Allvar och lek i en  
underbar blandning”
Mitt allra första minne av Golfjournalisterna är från 

Kyssinge utanför Stockholm. Det är lite luddigt 
men jag vet bestämt att jag lirade med Tord Westlund, 
och kanske var också Stig Hoffman med i bollen.

Jag var så nervös att jag skakade när jag stod på för-
sta tee och skulle slå ut. 

Mitt senaste minne är från Vidbynäs GK där jag som 
tävlingsledare fick äran att dela ut priser till 
ett par alldeles färska medlemmar i fören-
ingen.

Under drygt tio års tid har jag haft så himla 
roligt i den här föreningen.

Från att ha varit en närmast skräckslagen 
liten (inte storleksmässigt) bifigur har jag 
fått äran att vara både styrelseledamot och 
tävlingsansvarig. 

Och jag måste säga att den här våren har 
varit riktigt rolig, även om Östsvenska mästerskapet 
och Zachrissons Pokal drog lite färre deltagare än 
förväntat.

Men att tävla med Golfjournalisterna är nåt alldeles 
speciellt. Det är allvar och lek i en underbar blandning. 
Regelkunskap och diskussioner i vilken boll man än 
hamnar. Skrönor och sanna berättelser. Och eftersom 
medelåldern är ganska hög också en del snack om 
sjukdomar och medlemmar som i värsta fall lämnat 
oss.

Vi kan skratta åt hur Rune Månzon under sina sista 
år behövde forecaddie på alla hål eftersom han såg så 
dåligt. Vi kan le åt hur Anders Westerberg kämpade på 

år efter år, alltid lite butter och alltid på undre halvan. 
Men också alltid ett välkommet sällskap på rundorna.

Vare sig Anders eller Rune är med längre, och själv 
har jag med ett drygt år passerat 50-årsgränsen och 
kan knappast kalla mig junior längre. Hur gärna jag än 
vill.

Därför var det så himla kul när Expressen ställde upp 
med en trio i den nyinstiftade lagtävlingen 
som vi spelade i samband med Östsvenska 
mästerskapet. 

Att få skicka iväg tre killar i 30-årsåldern till 
National Golf Resort i litauiska Klaipeda, tack 
för samarbetet förresten, kändes så himla 
rätt.

Vi har pratat om att hålla nere nivån på pris-
borden, men nu satt ett lite finare pris som en 
smäck.

Det är min stora förhoppning att de tre fortsätter 
vara med oss och tävla, och att även fler av de lite 
nyare medlemmarna dyker upp framöver.

För man kan inte bara få sig en massa roliga stories 
till livs, man kan förhoppningsvis även bidra med en 
hel del egna.

Och även om det är nervöst som tusan att vara de-
butant bland alla dessa ”buttra murvlar” tar det bara 
några rundor innan man är inne i smeten. Och vem 
vet, kanske är det nån av er som om några år står där 
och drar reglerna inför en tävling.

PATRIK LARSON

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@hotmail.com  

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
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Det här får du 
som medlem

”Landskampen” på 
Åland är ett av Golf-
journalisternas äldsta 
återkommande ar-
rangemang. Vi tävlar 
och umgås med våra 
åländska vänner un-
der trevliga former. 

VAR OCH NÄR: Ålands 
GK 30-31 augusti med 
boende på Park Alandia, 
Mariehamn. 
HUR: Vi reser med 
Eckerölinjen från Grissle-
hamn kl 10:00 på torsdag 
och kommer hem med 
samma båt vid 21-tiden 
på fredag. På torsdagen 
spelar vi golf på Kungs-
banan från 14:30 och på 
fredagen från 11:20 på 
Slottsbanan.
KOSTNAD: Spel och resa 

kostar ingenting. Brunch 
på ditresa och buffé på 
hemresa ingår. Enkelrum 
med frukost kostar 115 
euro, dubbelrum kostar 
68 euro per person.
VEM: Alla är givetvis 
välkomna att följa med, 
men vi har ett tak på 
12 personer så först till 
kvarn får gälla. 
ÖVRIG INFO: Tanken var 
att vi skulle vara med på 
en avslutningsfest i sep-
tember, men nu är det lite 
osäkert hur Ålands GK 
avslutar säsongen inför 
ombyggnaden. Därför ser 
vi till att lira årets lands-
kamp i augusti. 
ANMÄL dig med golf-ID 
till patrik.larson@golf-
journalisterna.se

Patrik Larson

Årets ÅLandskamp  
avgörs 30-31 augusti

Firade en eagle. Det gjorde Jan Collsiöö i ÅLands-
kampen 2016 på hål 9, par 4. Det är en av flera orsa-
ker till att Janne gärna återvänder till Åland.



Upprustade Kristianstads GK välkomnar till 
Mästerskapet och Hemming Stens Minne
Får man lov att säga 

grattis i förskott? 
Ja, till alla er som tänker 

vara med och spela Press-
SM och Hemming Stens 
Minne på Kristianstads 
GK i början av oktober. 

Några av er har säkert 
spelat den östra banan 
tidigare, men hur många 
har gjort det sedan banan 
”byggdes om” och ett icke 
oansenligt antal miljoner 
plöjts ner till att göra en 
av Sveriges redan tidigare 
bästa skapelser ÄNNU 
vassare.

För det var ju så att 
Kristianstads GK för 
några år sedan hamnade 
i ekonomiska svårigheter. 
Och då fanns det många 
intressenter som såg den 
attraktiva marken i som-
marparadiset Åhus som 
ett möjligt projekt för nya 
bostäder.

Så blev det nu inte. 
H&M-miljoner
Tack vare några drivna 
affärsmän som ville an-
norlunda och med hjälp 
av H&M-miljoner köpte 
anläggningen och tog 
fram ett förslag till upp-
rustning. 

Pierre Fulke och kom-
pisen Adam Mednickson 
kontaktades och de båda 
fick uppdraget att ge den 
östra banan en helreno-
vering.

Och det är minsann 
ingen dålig upplevelse 
man får. Ta bara bunk-
rarna. Intagande också, 
på flera sätt. Slår man ett 
slag mot en fairway-bun-

ker brukar man 
ju kunna rulla ur 
(på många banor 
i alla fall), eller 
åtminstone slå 
ett hyggligt långt 
slag ifrån bun-
kern. 

Glöm det. De 
här nya bunker-
kanterna, ofta 
segmenterade, 
gör det i stort sett omöj-
ligt. Och sånt kostar 
slag. Det gäller också 
bunkrarna kring de ofta 

upphöjda green-
erna. Många och 
djupa. Så inte har 
det blivit lättare. 
Det var heller 
inte meningen 
med den ”nya” 
designen. 

Kommer vi 
sedan till om-
rådena kring 
utslagsplatserna 

blir man nästan lyrisk 
när man ser de läckert ut-
mejslade tee-rektanglar-
na. Så jämna, så välskötta. 

Och allihop inramade av 
eleganta träpallisader.

Hål 14, 15 och 16  bju-
der, precis som tidigare, 
på mycket vatten. Ja, 
väldigt mycket egentligen. 
Denna del har ju alltid 
varit något av banans 
signum. Men nu är allt 
så läckert utformat, med 
nya pallisader där vattnet 
strilar förföriskt, berett 
att sluka både en och an-
nan boll. 
Banguide bra att ha
På hål 15, ett relativt kort 
par fyra, går vattnet näs-
tan ända upp på green. 
Så en banguide i fickan är 
att rekommendera! Om 
man dessutom tittar i den 
då och då kan många slag 
sparas på denna utslags-
givande del av banan. Oj, 
oj, oj här kommer många 
tävlingar att avgöras.

Kort sagt, Kristianstads 
Östra är en pärla. Låt inte 
vattenhinder, besvärliga 
bunkrar och svåra green-
er störa. Njut av upplevel-
sen i stället.

Nu undrar säkert en och 
annan vad denna om-
byggnad har kostat. 

Ingen vill säga säkert. 
Jag har hört siffror kring 
40-50 miljoner. Någon 
har sagt uppemot 100 
miljoner. Men varför bry 
sig...

Ta i stället chansen att 
spela en av Sveriges abso-
lut bästa banor. 

Välkomna till Press-SM i 
oktober!

PEPPE

Spel två dagar, inkl lunch båda da-
garna: 750 kr.
Boende på Gästis i Åhus (cirka 1 km 
från klubben): 
995 kr för enkelrum, 
1 395 kr för dubbelrum 
Föreningen har preliminärt bokat 
allt som finns på Gästis: 15 dubbel, 
fyra mindre dubbel och två enkel 
natten mellan 7 och 8 oktober.
Middag på Gästis (3-rätters): 460 kr
Mästerskapet (Press-SM): Första 
start söndag 12:00 på Åhus Östra.

Årsmöte: Golfjournalisternas års-
stämma genomförs mellan de två 
tävlingarna enligt särskild kallelse.
Hemming Stens Minne (Par-SM): 
Shotgun-start måndag 09:30 på 
Åhus Västra. 
Övrigt: Inga introduktionskort eller 
andra rabatter gäller.
Detaljerad info skickas per mail till 
samtliga medlemmar.
Tävlingsledare: Michael Broström 
epost: michael@intertec.se 

FAKTA 7-8 OKTOBER

Mycket vatten. Som här på Östra banans 14:e hål. 
Risk att bollarna blir blöta finns även på de två 
följande hålen.   Foto: HENRIK LYNGE

Peppe Eng har 
testat SM-banan 
och här guidar 
han dig runt

Femte hålet på Östra banan i Åhus i morgonljus. Stämningsfullt! Här spelas Golfjournalisteras Mästerskap söndagen 
den 7:e oktober. Dagen därpå avgörs Hemming Stens Minne (Par-SM) på Västra banan.

Fo
to

: H
EN

RI
K 

LY
N

G
E

Kristianstads GK
- Klubben bildades 1924

- Två 18-hålsbanor

- I mars 2011 certifierades 
Kristianstads Golfklubb enligt 
GEO:s system som den tredje 
klubben i Sverige.

- Greenfee (högsäsong 22 
juni - 26 augusti): Östra ba-
nan: 750 kr, Västra: 550 kr.

Medlemskap: Årsavgift för 
fulltidsmedlem: 6 950 kr



Jag hade nöjet att känna tour-
vibbar, fast på extrem amatör-

nivå, första veckan i juli. Först 
Femdagarsgolfen i Värmland på 
vattentörstande banor och sedan 
SM Mixed Foursome 120 på Haver-
dal. OK resultat både i Värmland 
och Halland, men det som etsar sig 
fast är mötet med Golfjournalis-
ternas äldste(?) medlem Arnfinn 
Gulliksen. Jag spelade med honom 
under sista dagen på Karlstad GK, 
27 finalhål i värmen. 

Arnfinn är pigg som en mört, 
snabb i tanken och slår golfslag 
som gör många avundsjuka. 81 år 
gammal! Tack Arnfinn för att jag 
fick lira med dig en hel dag! Vill 
kunna spela sådan golf när jag fyl-
ler 81!
Segerns sötma, ett uttryck gam-
malt som gatan, men på nåt sätt 
väldigt tydligt, lämnar inget 
utrymme för feltolkningar. Kan 
möjligen känna mig litet självgod 
efter triumfen i andra upplagan 

av Zachrissons Pokal på Kallfors 
i maj. Men jag tar chansen att bli 
påhoppad. Det är inte ofta jag vin-
ner tävlingar…

Segern (ja, ja, sätt det i det per-
spektiv det förtjänar såklart…)
kom mitt i det flow svenska golfare 
hade internationellt när vi vann 
på någon av tourerna elva veckor i 
rad. Vilket fantastiskt facit! Kän-
ner att det är mer på gång och kul 
att även herrsidan börjar leverera. 
Ser också fram emot att följa de 
framgångsrika landslagsjunio-
rernas första stapplande steg på 
proffstourerna. 
Kommentatorer på Press-SM?
Nu så här mitt i sommaren kan 
man tro att Golfjournalisternas 
verksamhet gått in i semestermod, 
men icke. 21 augusti är det dags 
för Mediaslaget på Lannalodge 
utanför Örebro. Den 26:e och sista 
upplagan i Golfjournalisternas 
regi. Passar ju bra att det blir just 
på Lanna-banan som Stefan Bratt 

väljer att avsluta sin succétävling. 
Det var där det första Mediaslaget 
spelades.  
Golfjournalisternas mästerskap 
(Press-SM) spelas, liksom Hem-
ming Stens Minne (Par-SM), i 
samband med Årsmötet varje höst. 
I år blir det en vecka in i oktober 
på Kristianstad. Ser med spänning 
fram emot att besöka den nyre-
noverade banan och ett välbesökt 
årsmöte. Bra läge också för våra 
proffskommentatorer att hoppa 
med just då. Inte minst för att få 
spela Kristianstads GK.
Apropå Golfjournalisterna pågår 

en föryngringsprocess på det sät-
tet att vi får in nya medlemmar. 
Senast i raden är golfsatsande 
Expressen som bidragit med ett 
par nya medlemmar och fler på G 
om jag förstod Johan, Jonathan och 
Erik rätt. Bra där och välkomna!

Lars-Åke Linander
Ordförande Golfjournalisterna

Jag vill kunna spela som  
Arnfinn när jag fyller 81!

KOLUMN:

Lars-Åke  
Linander

Arnfinn inför finalrundan. Efter fem dagars spel blev det Top20 bland 96 par för Arnfinn och hans tillfälliga 
spelpartner Marie-Louise Zetterberg (t h). Lars-Åke Linander, med sin Inga Norrbelius, var mäkta imponerad 
av 81-årige Arnfinn och Lars-Åke drömmer om att han ska vara lika alert på banan när han själv fyllt 80.
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