
Vi provspelade 2019 års Open-bana
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Våren 2018 bjöd Golfjourna-
listerna in medlemmarna till 
en resa till Nordirland. De 

åtta som nappade och åkte 
behövde inte ångra sig. Det 
blev en intensiv vecka på fan-

tastiska banor, bland annat 
fick vi testa nästa års British 
Open-bana. 

Dags att nominera 
till Årets Golfklubb
I början av mars offentliggörs vem som får 
utmärkelsen "Årets Golfklubb 2019". Den 
utdelas för 41:a året och alla kan vara med 
och påverka. Golfjournalisternas styrelse 
sammanväger alla förslag och nomineringar. 
Föreningen samarbetar med organisationer 
inom golfen, men även enskilda medlemmar 
i golfklubbar är välkomna att skicka in en no-
minering. Deadline är årsskiftet.

59-rond på "Par-
SM" i Kristianstad
Vid Golfjournalisternas eget Mästerskap in-
dividuellt och i lag 7-8 oktober i Kristianstad 
slog Kenneth Jonasson/PeO Karlström till 
med en 59-rond. Hemming Stens Minne kallas 
lagtävlingen officiellt, en bästboll slaggolf. 
   – Vi var supertaggade från första till sista 
hålet, jublade Kenneth Jonasson euforiskt. 
   I Mästerskapet Open vann Michael Bro-
ström när andra favoriter försvann. 
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Eneroths första seger kom i sista Mediaslaget

Sista prisutdelningen. "Mr Mediaslaget" Stefan Bratt delar för 26:e året i följd ut 
priserna och denna sista gång gick förstapriset till Ulf Eneroth. 

Efter 26 år: Gravöl för 
Mediaslaget 

Visst är det trist att inse 
men någon gång tar det 
roliga slut.

För min del innebar 
detta att Mediaslaget nu 
spelats för sista gången i 
Golfjournalisternas regi. 
Därmed är en 26-årig 
epok över inom vår fören-
ing och min saga all som 
tävlingsgeneral. 

Den siste segraren heter 
Ulf Eneroth från Köping.

Jag måste medge att be-
skedet från styrelsen blev 
lite av en chock för mig. 
Beslutet var emellertid 
fattat och beskedet var att 
Mediaslaget ska avslutas 
som föreningsaktivitet. 

Nåja, var sak har sin tid 
och efter att ha smält det 
tråkiga beskedet ett tag 
tog jag sats för att arrang-
era mitt sista ”Slag” och 
det skulle ske med flaggan 
i topp.

Här började det
Spelplats blev också lite 
tillbaka till ”brottsplatsen” 
där allt en gång startade 
när dåvarande klubbche-
fen Ulf ”Riddarn” Rid-
darström ville göra reklam 
för Örebro Golfklubb 
och undrade om jag inte 
kunde samla lite golfande 
kollegor så skulle ”Rid-
darn” fixa till en tävling.

”Riddarns” propå hade 
också en perfekt timing 
då dåvarande styrelsen via 

fotografen Stig R Welin 
bett mig att fundera på 
om det inte kunde vara 
lägligt att arrangera en 
tävling i mina värm-
ländska trakter för att 
stötta rekryteringen av 
medlemmar i de västra 
landskapen. Året var 1993 
och sedan gick det av 
bara farten. Första segern 
knep Leif ”Myran” Ekstig 
på Örebro GK, som i dag 
heter Lannalodge och blev 
spelplats för det sista Me-
diaslaget den 21 augusti.

Flest segrar har vårt ny-
hetsbrevs eminente redak-
tör, Stig ”Dallas” Dahlén 
med tre vinster följd av 
Tord Westlund och Leif 
Larsson med två var-
dera. De två förstnämnda 
missade inte gravölen 
men gick bet på segern. 
I stället var det en av de 
nytillkomna deltagarna 
sedan några år tillbaka, 
Ulf Eneroth som knep sin 
första seger i tävlingen 
(resultatlistan hittar du 
här intill).

Fortsätt utbilda! 
Det finns mycket att be-
rätta om Mediaslaget och 
allt galet som skett under 
årens lopp. Men, det som 
jag tycker är viktigast att 
komma ihåg är att vi har 
haft väldigt kul under 
dessa dagar samt att vi har 
lärt oss mycket. 

Under Mediaslagets 
tid har vi haft nöjet att ta 
del av många intressanta 
föredrag och kanske även 
lite mer udda inslag som 
kaffeskola (Karlstad), 
Volvos sätt att bygga bilar 
(Skövde), irländsk kultur 
(Borlänge) samt visent-
skola (Avesta). 

Naturligtvis har det varit 

ett otal intressanta och 
lärorika föredrag inom 
golfens värld. Dalsjö GK:s 
dåvarande greenkeeper 
banskötselskola i två steg 
är särskilt minnesvärda. 
Min förhoppning är att 
styrelsen fortsätter att jaga 
och genomföra intressanta 
föreläsningar eftersom vi-
dare förkovran av golfens 
underbara värld är ett av 
föreningens syften. 

Tack alla ni som genom 
åren deltagit och natur-
ligtvis stort tack till alla 
klubbar och organisatio-
ner/företag som stöttat 
Mediaslaget.

STEFAN BRATT 
Tävlingsgeneral och 

hedersmedlem

Resultat Mediasla-
get 21 augusti 2018
1. Ulf Eneroth, Köping 
69; 2. Gunnar Walldén, 
Karlstad 74; 3. Stefan 
Bratt, Dalsjö 76; 4. 
Birgitta Westlund, Gävle 
76; 5. Kjell Martinson, 
Karlstad 78; 6. Carsten 
Corp, Köping 78; 7. Stig 
Dahlén, Karlstad 79; 8. 
Lasse Hanson, Täby 80; 
9. Tord Westlund, Gävle 
81; 10. Patrik Larson, 
Husby 81; 11. PeO Karl-
ström, Dalsjö 81. 

Mediaslagets samtliga vinnare 
År Spelplats Vinnare 
1993 Örebro GK Leif Ekstig
1994 Forshaga Mattias Brännholm
1995 Askersund Mats Bengtsson
1996 Linde GK Märt Metslov
1997 Kils GK Stig Dahlén
1998 Kristinehamn Ulrik Cahn
1999 Karlstad Oscar Gustafsson
2000 Skövde  Per Mårtensson
2001 Köping  Anders Westerberg
2002 Knistad GK Leif Larsson
2003 Hammarö Stig Dahlén
2004 Bråviken Eddie Jaurinder
2005 Surahammar Tord Westlund
2006  Bryngfjorden Stig Dahlén
2007 Dalsjö GK Pelle Marklund
2008 Vara-Bjertorp Carsten Corp
2009 Lundsbrunn Leif Larsson
2010 Lannalodge Göran Bäckström
2011 Hook GK Tord Westlund
2012 Nyköping Sture Carlbom
2013 Avesta  Bertil Guslén
2014 Askersund Agne Jälevik
2015 Västerås GK PeO Karlström
2016      Degerfors GK   Lasse Hanson
2017      Åda GK             Lars-Åke Linander
2018      Lannalodge       Ulf Eneroth

Prickskytten Walldén! Golfjournalisternas sekrete-
rare Gunnar Walldén lagar nedslagsmärket på 15:e 
hålets green på Lannalodge. Bollen gick inte i, men 
väldigt nära var det. PeO Karlström var imponerad.

Många fina golfhål! Det spelar Golfjournalisterna varje år på någon av de fem-sex träffar som brukar 
arrangeras. Ett sådant hål fick deltagarna i det sista Mediaslaget uppleva, Bäverhålet på Lannalodge 
(hål 3). Hålet har i flera omröstningar rankats som ett av Sveriges bästa par 3-hål. Foto: STIG DAHLÉN
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Klassisk landskamp:
4

Föreningen Golfjournalisterna bildades 1976. Vi är 
cirka 100 medlemmar. Många deltar i en eller flera 
av de träffar som arrangeras varje år, normalt fem 
stycken. 

Flertalet arrangemang är på två dagar, från lunch 
till lunch. På programmet finns vidareutbildning 
och presentation av nyheter och trender inom gol-
fen. 

De flesta arrangemang genomförs på någon 
golfklubb som utmärkt sig med spännande innova-
tioner och nya grepp. Varje träff har också en tävling 
(ibland två) på programmet, i regel på fina banor 
och ofta med rabatterad greenfee. 

Många medlemmar värdesätter möjligheten att 
mötas, knyta nya kontakter och utbyta tankar om 
golf och media. 

Som medlem får du även 
chansen att kvala in till 
svenska landslaget till EM 
för journalister, som spelas 
vartannat år. Hösten 2019 
arrangeras det utanför Wien 
och förbundskapten Peppe 
Eng jobbar som alltid på att 
samla ett starkt gäng. 2015 i 
Italien blev en av våra med-
lemmar, Michael Broström, 
individuell europamästare. 
När EM spelades i Mons i 
Belgien 2017 lyckades det 
svenska laget för första gången ta medalj i lagtäv-
lingen. Det blev brons i Mons!

Golfjournalisterna utser varje år Årets Golfklubb. 
2019 sker det för 41:a gången.

Medlemmarna deltar varje år i omröstningen om 
Årets Golfare. 
Följande grundkrav gäller för medlemskap: 
Alla som i någon form ”återkommande producerar 
golf i media” kan bli medlem. Förutom journalister 
och fotografer är kommentatorer, redigerare, tekni-
ker med flera som återkommande bidrar till att golf 
publiceras i media kvalificerade för medlemskap. 

Är du inte redan medlem, välkommen med ansö-
kan om medlemskap! Den mailas till Golfjournalis-
ternas sekreterare på denna adress:  
gunnar walldén@hotmail.com  

Årsavgiften sänktes på årsmötet i Kristianstad i 
oktober 2018 från 400 till 200 kronor.

Åland tog  
sista ronden  
på Slottsbanan 
Det blev en mindre änd-
ring på årets tripp till 
våra kära kamrater på 
Åland. Tidigare har det 
oftast varit  en vår/för-
sommar-aktivitet. 

I år blev det sensommar 
innan de blågula bilarna 
rullade iland bland kob-
bar och skär och greener. 
Orsak till schemaänd-
ringen: ombyggnationen 
och renovering av Slotts-
banan.

Vi anlände torsdag 30 augusti 
(Eckerölinjen både tur och 
retur) och tog oss direkt till 
golfbanan för en uppvärmnings-
runda i all enkelhet. Jo, en liten 
lagtävling avverkades i ett försök 
att skapa tävlingshets.

Sen mot övernattning. Inte 
klassiska Arkipelag denna gång, 
utan nyrenoverade Park Alandia 
ett par amerikanska drivar bort. 
Utmärkta rum och finfin mat 
om aftonen. 

Tackade svenskarna
På fredagen tog Golfjourna-
listerna avsked av Slottsbanan, 
som vi var med och invigde på 
80-talet. Några av våra åländska 
vänner minns det tillfället. Kjell 
Hansson satte ord på minnena. 

– Det har gått bra för oss 
och det tackar vi våra svenska 
vänner för, som skrev om golfen 
på Åland vilket gav oss många 
besökare, sa Kjell. 

På senare år märks dock en 
avmattning i besöksfrekvensen, 
vilket är anledningen till renove-

ringen och moderniseringen. 
Så vi slet ordentligt ner gamla 

Slottsbanan en sista gång. Höll 
inte igen på duffar, sneda utslag, 
torvor av Parneviksklass och an-
nat från golfens svarta lista. 

Alla förundrades vi över 
att det bland alla dessa sneda 
projektiler också presterades 
något som kunde kallas golf. 
Händelsevis blev undertecknad 
åsyna vittne till hemmasonen 
Hans Palins tjusiga runda på sitt 
eget hcp. Trots att det började 
med nolla och senare en till så 
blev slutresultatet 36 poäng. Värt 
att beundra en dag då greenerna 
var obehagligt snabba. 

Fortsättning följer
Med Palin i sådan form fick 
också svenskarna Patrik Lar-
son, Ingemar Jansson och Bertil 
Guslén sola sig i glansen av 
lagsegern. 

Landskampen vann Åland, med 
inlånad hjälp av Petter Jennervall 
med åländskt påbrå, numera 
verksam i svensk press.

På så sätt blev det lite guld-
skimmer också över vår blågula 
hemfärd. Senare samma dag 
stängdes Slottsbanan för gott. 

Utbytet mellan de svenska 
golfjournalisterna och Åland 
genomfördes nu för 35:e gången. 

– Fortsättning följer på detta 
klassiska möte. Nästa år med 
kombinationen Eckerö Golf/
Kungsbanan 4-5 juni, säger Pat-
rik Larson i tävlingskommittén.

BERTIL GUSLÉN

BILDEN OVAN:
"Forever Young". Jan Collsiöö, ny-
ligen fyllda 80, svingar som vore han 
en mjuk katt. Janne har varit en trogen 
deltagare i Ålandskampen.

BILDEN TILL HÖGER:
Hemmaseger. Ålänningen Hans Palin 
vann individuellt och tar här emot vand-
ringspriset av Patrik Larson.

BILDEN NEDAN:
Uppvärmda. Det var den här trion, som 
vann första dagens uppvärmningstäv-
ling, fr v: Petter Jennervall, Stig Hoff-
man och Lasse Hanson.

Peppe Eng, för-
bundskapten

Det här får du 
som medlem



Broströms 
84:a räckte
I regerande mästarens Ulf Hell-
mans frånvaro nämndes Michael 
Broström, Pär Fischerström och 
Martin Hardenberger i förhands-
spekulationerna inför "Press-SM" 
2018 på Kristianstads Golfklubb 
i Åhus.

Hardenberger och Fischer-
ström stod inte pall för trycket, 
utan Michael Broström blev 
mästare 2018 på 84 slag brutto.

– Jag levererade kanske inte 
hundra procent, men jag spelade 
tydligen bättre än alla andra, sa 
Michael.

Innan start nämnde Michael att 
banan såg lätt ut.

– Alltid lätt att vara stursk innan 
man går ut. Absolut ingen lätt 
bana, sa Michael.

– Tyckte det var svårt att välja 
klubba från tee. När jag valde fel 
blev jag hårt straffad. Tuff och jät-
teutmanande bana, men oerhört 
vacker.

Och solen framemot kvällen 
gjorde banan näst intill magisk.

– Vackert hela dagen, men det 
var något speciellt när man fick 
snedljus. Då var den fantastiskt fin.

Ombyggnaden har lyft Kristian-
stads Östra bana. Vattenhålen mot 
slutet blev däremot ett diskuterat 
ämne.

– Visst var det vackert, men per-
sonligen kändes det inget nöje att 
spela i och kring vattnet. I övrigt 
var banan i ett fantastiskt skick. 

Martin Hardenberger, en av 
favoriterna, hade inte någon av 
sina bättre golfdagar. Han visade 
upp ett extremt brett spel och det 
fungerade inte. Utan att överdriva 
så nyttjade Martin hela banan.

Även Pär Fischerström hade en 
tung dag och varken Martin eller 
Pär kom på pallplats. Sture Carl-
bom kom tvåa på 85 och samma 
resultat noterades på Johan Linde-
berg (sämre sista nio).

I hcp-klassen hamnade tre spela-
re på 75 netto. Sture Carlbom vann 
på bättre handicap än tvåan PeO 
Karlström och trean Ulf Eneroth.

– Det känns väldigt bra, men jag 
är oerhört överraskad, sa en glad 
Sture.
Lovord från Sture
Och Sture hade bara lovord att 
säga om banan:

– En av de absolut bästa i Sve-
rige. Skicket är hur bra som helst 
och jag tycker renoveringen varit 
lyckad. Banan var en stor behåll-
ning.

Sture är en kille som vet vad han 
talar om. Innan Åhus hade han 
spelat 106 rundor – du läste rätt – 
på olika banor i Sverige.

Totalt kom 21 spelare till start. 
Tyvärr var det manfall från 
Värmland då Gunnar Walldén 
(ryggskott) och Staffan Lindström 
(hälsporre) tvingades till återbud. 
Förmodligen första gången ingen 
värmlänning deltog i Press-SM.

Som vanligt händer det ett och 
annat när golfjournalisterna spelar 
golf och umgås, exempelvis: 

– Peppe Eng tappade bollhåven 
i vattnet och miste både boll och 
håv. Peppe är med andra ord inget 
ämne till storfiskare på ålderns 
höst. 

FOTNOT: Tävlingens offici-
ella namn Är Scandinavian Press 
Open, men kallas vanligen Press-
SM.

TEXT: PEO KARLSTRÖM

FOTO: KENNETH JONASSON

Resultat Handicapklassen
1. Sture Carlbom Flommen 75
2. PeO Karlström Dalsjö 75
3. Ulf Eneroth Köping  75
4. Johan Lindeberg Ljunghusen  77
5. Carsten Corp Köping 77
6. Michael Broström Halmstad  79
7. Peppe Eng Ystad 80
8. Ingemar Jansson Ekerum 80
9. Johan Larsson Huvudstaden 82
10. Inge Gamming Ringenäs 82
11.Pär Fischerström  Drottningholm 83
12. Björn Hedman  Hinton GK 83
13. Göran Bäckström A& GK 84
14. Martin Hardenberger Ljunghusen 85
15. Patrik Larson,  Husby 85
16. Stig Hoffman Lidingö 86
17. Lars-Åke Linander Österåker 87
18. Kenneth Jonasson Ringenäs 88
19. Bertil Guslén Gräppås 88
20. Bo Steffensen Chalmers GK 92
21. Göran Ohlsson Nässjö 93

MÄSTERSKAPET 7 OKTOBER

Redo för Åhus Östra. Delar av startfältet samlat före start på den ombyggda banan. De förväntansfulla är (fr v): Ingemar Jansson, Carsten Corp, Stig Hoffman, 
PeO Karlström, Inge Gamming, Björn Hedman, Göran Bäckström, Lars-Åke Linander, Patrik Larson, Sture Carlbom och Bo Steffensen.

Resultat Scandinavian Press Open 
1. Michael Broström  Halmstad  84
2. Sture Carlbom  Flommen 85
3. Johan Lindeberg Ljunghusen  85
4. Martin Hardenberger  Ljunghusen  88
5. Pär Fischerström  Drottningsholm  88
6. Johan Larsson Huvudstaden  92

Marginalen på sin sida. Michael Broström trodde aldrig att 84 skulle 
räcka till seger i Mästerskapet. Men Åhus omgjorda Östra bana är tuff 
och 84 betydde seger, ett slag tillgodo på Sture Carlbom och Johan Lin-
deberg. Här gratuleras Broström av Patrik Larson i tävlingskommittén.

Sture Carlbom tog en inteckning 
i Johnnie Walker Award (hcp-
klassen) i Press-SM. Han gjorde 
det i kraft av bättre handicap.
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Årsmötet  
halverade  
årsavgiften
Föreningens årsmöte 
hölls söndag kväll 7 
oktober på Åhus Gästis 
och avverkades på 32 
effektiva minuter. Mest 
uppseendeväckande 
var kanske beslutet att 
medlemsavgiften sänks 
från 400 kr till 200 kr 
per år.

Utgifterna har minskat 
och ekonomin stabilise-
rats under de senaste åren. 
2017/18 gav ett överskott 
på drygt 24 000 kronor. 

Eftersom Golfjourna-
listernas huvudsyfte inte 
är att samla pengar på ett 
föreningskonto röstade 
mötet enhälligt för kas-
sörens förslag att halvera 
intäkterna. Förhoppningen 
är förstås att fler ska lockas 
att bli medlemmar även om 
man bara kan vara med på 

enstaka evenemang.
I övrigt omvaldes Lars-

Åke Linander som ordfö-

rande på ett år, medan sty-
relsemedlemmarna Peppe 
Eng, Gunnar Walldén och 
Patrik Larson omvaldes 
på två år. Även sittande 
valberedning och revisorer 
fick förnyat förtroende.

Styrelsen har sju ledamö-
ter. Förutom ovan nämnda 
och omvalda ingår Björn 
Hedman, Michael Bro-
ström och PeO Karlström 
(de valdes på årsmötet 
förra hösten på två år).

Efter en avslutning med 
godkänd verksamhetsplan 
och fastställd budget vän-
tade Gästis bästa trerät-
tersmiddag som byggdes 
kring en fin hjortstek.

Verksamhetsplanen och 
Verksamhetsberättelsen  
finns att läsa på hemsidan, 
www.golfjournalisterna.se  
(klicka på "Om oss")

Kenneth och PeO krossade 
startfältet med en 59-a!

När titelförsvarande paret 
Torvald Brynggård/Leif Lars-
son inte kunde ställa upp för 
att försvara titeln i Hemming 
Stens Minne skulle det bli ett 
spännande race om segern. 
Sture Carlbom och Ingemar 
Jansson hade flest vinnartips 
inför tävlingen, men när sista 
putten var slagen var det ett 
dalaskånskt par som stod 
överst på pallen.

– Vilken vinnarboll vi blev. 
Från första till sista hålet var 
vi supertaggade, säger Ken-
neth Jonasson, som var den 
ena i paret.
Drog åt bandaget
Den andre var föreningens 
kassör PeO Karlström som 
verkligen hittat spelet den 
här säsongen med flera fina 
placeringar.

För Kenneth Jonasson var 
det en härlig triumf efter en 
säsong där en tumme krånglat 
ända sedan Upptakt Syd.

– När vi startade i Åhus 

drog jag åt mitt stödbandage 
och gav mig fan på att spela 
toppgolf, säger Jonasson.

Banan var precis som sin 
östliga granne alldeles ut-
märkt, och lite regn i början 
av rundan störde inte spelar-
na. Jämfört med tävlingarna 
2017 har vi golfjournalister 
haft ett toppenår när det gäl-
ler vädret på våra tävlingar.

Åhus västra 18-hålare är in-
spirerad av hedlandsbanorna 
i Skottland och har sina första 
nio hål medsols och de sista 
nio motsols.

– Vi avslutade i sol, säger en 
lycklig segrare.

PATRIK LARSON

FOTNOT: Hemming Sten 
gick bort 1989 och var under 
sitt yrkesliv redaktionschef på 
FLT, kulturredaktör på Norr-
köpings Tidningar och TV-
krönikör på både Expressen 
och Svenska Dagbladet. 1988 
gav han ut Stora Golfboken, 
ett lexikon på 257 sidor.

Hemming Sten var drivande 
vid bildandet av Föreningen 
Golfjournalisterna 1976.

”PAR-SM” 8 OKTOBER ÅHUS VÄSTRA

Hemming Stens Minne, Åhus Väs-
tra bana 8 oktober 2018. Bästboll, 
slagspel.

1. Kenneth Jonasson/PeO Karlström  59
2. Carsten Corp/Ulf Eneroth  66
3. Ingemar Jansson/Sture Carlbom  68
4. Göran Bäckström/Göran Ohlsson  70
5. Björn Hedman/Peppe Eng  71
6. Bertil Guslén/Bo Steffensen  71
7. Johan Larsson/Martin Hardenberger 74
8. Inge Gamming/Stig Hoffman  74

Vilket par! PeO Karlström (t v) och Kenneth Jonasson gjorde inte enbart par (fem närmare bestämt) utan 
framför allt 13(!!!) nettobirdies för en 59:a. Sannolikt den lägsta segerscoren i föreningens historia.

Med ett tight bandage 
gick allt vägen för 
Kenneth Jonasson. En 
säsong som började i 
moll slutade i dur när 
han och PeO Karl-
ström spelade dröm-
golf i Åhus.
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Gillar att slå! Det gör 
Lars-Åke Linander, både 
på golfbollar och som 
ordförande i Golfjourna-
listerna.

Kvällssittning. Årsmötet genomfördes på söndag kväll, efter Mästerskapet och 
klarades av på drygt en halvtimme. Foto: KENNETH JONASSON
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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 kollegor 
som du tror är intresserade av innehållet. 

För gratis prenumeration – alternativt uppsägning 
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Press-SM på Svartinge och 
Östsvenska på Landeryd 
(Årets Golfklubb 2017). 
Det blir en häftig tävlings-
säsong för Golfjournalis-
terna 2019. Det är redan 
nu dags att pricka in dagar 
i almanackan.
Den 30 september avgörs vårt 
mästerskap (Press-SM) på exklu-
siva Svartinge i norra Stockholm. 
En bana som många medlemmar 
säkert varit nyfikna på att testa. 
Nu får vi chansen att spela den, 
och som det verkar får vi också 
en pratstund med Peter Nordwall 
som stått för designen på den 
dolda godbiten.

Det blir kanonstart, vilket de 

flesta brukar gilla. Svartinge har 
lite hårdare trivselregler än andra 
så det kan vara läge att önska sig 
en tröja med krage i julklapp:-)

Svårbemästrad pärla
Dagen innan avgörs Hemming 
Stens Minne ("Par-SM") på någon 
bana i närheten. Det brukar inte 
vara svårt att hitta lockande höst-
banor i huvudstaden.

I slutet av maj spelar vi Östven-
ska mästerskapet och Zachris-
sons Pokal. Den senare både 
individuellt och med en spän-
nande lagtävling.  Allt tyder på att 
både Östsvenska och Zachrissons 
Pokal avgörs på Landeryds norra 
bana respektive på Vesterby. 

Vesterby är en fantastiskt rolig 

bana med linkskaraktär där alla 18 
greenerna har rejäla utmaningar. 
Både boende och mat på Vesterby 
är förstklassigt. Landeryds norra 
är en svårbemästrad pärla.

Nästa års Ålandskamp har om-
getts av frågetecken eftersom ena 
banan på Ålands GK (Slottsbanan) 
byggs om. Men nu har frågeteck-
nen rätats ut: Efter ankomst med 
färja 4 juni väntar 18 håls "inspel" 
på Eckerö Golf. Själva landskam-
pen avgörs på Kungsbanan 5 juni. 
En natt på hotell och plats för 16 
glada deltagare från Golfjournalis-
terna.

När det gäller Upptakt Syd till 
våren pågår förhandlingar.

PATRIK LARSON

2018 fick Sölvesborgs Golfklubb 
utmärkelsen Årets Golfklubb för 
att man skapat en multifunktio-
nell idrottsarena med bibehål-
let fokus på golfen där fokus på 
medlemsnytta kombinerats med 
engagemang för elitgolf, miljöam-
bitioner och en ekonomi i balans 
är grundstenar som gör såväl 
medlemmar och gäster nöjda.

Föreningen Golfjournalisterna har 
nu inlett arbetet med att hitta Årets 
Golfklubb 2019. Det står ALLA fritt att 
nominera en golfklubb, även den klubb 
man själv är medlem i. Vi vill gärna att 
du i samband med nomineringen ger 
en kortfattad skriftlig motivering samt 
nämner övrig information som kan 
vara värdefull. Alla golfanläggningar i 
Sverige, bolagsdrivna såväl som ideella 
föreningar, kan nomineras.

Senast vid årsskiftet måste nomine-

ringen ha inkommit och den sänds till 
Golfjournalisterna på e-postadressen 
info@golfjournalisterna.se 

Golfjournalisternas ansvarige i denna 
fråga är Michael Broström, som gärna 
svarar på eventuella frågor. Sprid gärna 
denna information i era respektive 
organisationer. Och kom ihåg att alla, 
såväl föreningar som enskilda medlem-
mar får nominera! Årets Golfklubb 
2019 offentliggörs i mars.

Golfjournalisterna har sedan 1978 
utsett Årets Golfklubb. Utmärkelsen 
tilldelas en klubb som bidragit med 
insatser och nytänkande till glädje och 
nytta för golfare och en positiv utveck-
ling av golfen i Sverige.

MICHAEL BROSTRÖM 
mail: michael@intertec.se 

mobil 0706-683090

Se även föreningens hemsida: 
www.golfjournalisterna.se

Press-SM på Svartinge
Nästa års program börjar klarna:
Spännande utmaning, det väntar alla golfjournalister som tänker spela Press-SM på Svartinge 2019.

Vilken klubb vinner 2019? 
Nominera din egen favorit!

ÅRETS GOLFKLUBBAR
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

Ur Nyhetsbrevet Nr 1-2018

Lyckad medlemsresa till Irland kan få efterföljare
I verksamhetsplanen för 
2018/19, som besluta-
des på årsmötet, betonas 
vikten av att sprida infor-
mation om föreningens 
verksamhet och locka fler 
att bli medlemmar. För-
utom de återkommande 
träffarna med tävlingar 

betonas hemsidan, nyhets-
brevet och Facebook som 
viktiga kanaler. 

Den enskilt viktigaste 
frågan är utnämningen av 
Årets Golfklubb. Fören-
ingens medlemmar deltar 
också i omröstningen av 
Årets Golfare. 

2018 arrangerades en 
lyckad medlemsresa till 
Irland/Nordirland (se sid 
12-19 i detta nyhetsbrev). 
Styrelsen ska under verk-
samhetsåret fundera på en 
fortsättning med resor till 
vilka föreningens medlem-
mar inbjuds att delta till 

självkostnadspris. 
Hösten 2019 deltar 

Sverige i Journalist-EM i 
Wien. 2021 arrangeras EM 
i Prag. Två år senare kan 
det bli aktuellt för Sverige 
att arrangera Journalist-
EM. I så fall en grannlaga 
uppgift för vår förening.
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Golfen framför allt när den gröna ön 
gästades. Åtta olika banor var bokade 
när åtta medlemmar i Golfjournalisterna 
styrde kosan till Irland och Nordirland i 
början av september. Sex dagar fyllda av 
golf, det var hektiskt och det var fantas-
tiskt.
Det stora målet för resan var nästa års Open-
bana Royal Portrush som är Nordirlands kron-
juvel i golfsammanhang (se särskild artikel). 
Det finns dock mycket mer än så, runtomkring 
ligger en rad exklusiva golfpärlor som Portste-
wart, Castlerock och Ardglass som också 
testades.

Reseledaren Michael Broström och Tourism 
Ireland hade satt ihop ett fullspäckat program 
med golfen framför allt. Förutom en rad links i 
Nordirland blev det spel på tre fina parkbanor, 
Warrenpoint, Kilkeel och Galgorm Castle samt 
Portmarnock links i Dublin. Två av deltagarna, 
undertecknad och Stig Dahlén stannade ett par 
extra dagar och fick också möjlighet att spela 
den fina Eddie Hacket-banan Malahide i norra 
Dublin.

Det var oftast tidiga morgnar 
och därför inte så sena kvällar 
för att orka med det digra pro-
grammet. Redan ankomstdagen 
till Dublin styrdes kosan norrut 
mot den än så länge osynliga 
gränsen mot Nordirland. Hur 
det blir efter Brexit återstår att 
se. Resan gick vidare till en av 
Nordirlands många fina parkba-
nor Warrenpoint och därefter 
till en behaglig, men också 
utmanande blandning, av park- 
och linksbanor, alla mycket 
spelvärda. Här en högst person-
lig reflektion av vad som bjöds:

Warrenpoint är en klassisk 

parkbana kantad av stora träd i lätt kuperad ter-
räng. Hålen går i sitt eget rum och det enda som 
egentligen stör bilden är närheten till motorvä-
gen. Banan inleder med tre par femmor på de 
fyra första hålen och det hade ingen av delta-
garna stött på tidigare.

Världens äldsta klubbhus
Killkeel från 1922 är en likaledes mycket klas-
sisk parkbana men avsevärt mer kuperad och 
med större variation. Många fina golfhål där 
rejäla höjdskillnader i sig är en utmaning när 
det gäller att välja rätt klubba. Ett antal blinda 
hål drar ner slutbetyget något.

Ardglass med världens äldsta klubbhus från 
1405 har en riktigt utmanande inledning på 
kanten av Irländska sjön. Det sägs att man kan 
se över till Isle of Man en riktigt klar dag. De-
finitivt kan man känna saltstänket på första tee 
om vinden ligger på och ett besök i klubbhuset 
och stenterassen ovanför första tee är en upple-
velse i sig.

Portstewarts The Strand innebär en skön-
hetsupplevelse på första tee som är svårslagen. 

Du står högt och blickar ut över 
havet till höger och rakt fram 
över ett imponerande landskap 
av sanddyner. ”The most beau-
tiful opening hole in Ireland”, 
menar klubbens Irene Murray 
som guidade runt. Första nio är 
häftigast.

Castlerock är mindre om-
talad men definitivt en härlig 
spelupplevelse. Banan är från 
1901 och närmaste granne med 
Portstewart, endast en bäck och 
några sanddyner skiljer dem 
åt. Något märklig placering av 
tryckluften för rengöring dock. 
Den låg nämligen alldeles intill 
18:e green och ett pssssssss när 

sista putten ska sättas är ju inget man vill ha.
Royal Portrush med Dunluce links är kron-

juvelen som är mäktig och imponerande. En 
utmaning alla dagar i veckan även när det inte 
blåser. Med de ändringar som gjorts har en av 
världens bästa linksbanor lyft sig ytterligare 
och är nu en mycket värdig British Open-bana. 
1951 stod den värd för The Open förra gången.

Portmarnock Links strax norr om Dublin är 
ytterligare en utmanande linksbana i klassisk 
stil, även om dynerna inte håller Nordirland-
klass. Enda anmärkningen är väl att det är lite 
trångt på vissa ställen och i synnerhet om vin-
den ligger på gäller det att hålla koll på eventu-
ella FORE!!! Från omgivningen.

GOLFJOURNALISTERNA PÅ NORDIRLAND

Kronjuvel och flera 
linkspärlor testades

Portstewart och första utslagsplatsen på banan The Strand. Hål 1 kallas ibland ”The most beautiful opening hole in Ireland”.

Ressällskapet samlat för lagbild på Ardglass, från vänster: Martin Harden-
berger, Ola Axelsson, Gunnar Walldén, Håkan Wedin, Johan Lindeberg, Stig 
Dahlén, Michael Broström och Sture Carlbom. 

Castlerock är granne med mer kända Portstewart, men absolut värd ett 
besök. På bilden ses en fyrboll på väg upp mot 18:e hålets green.

TEXTEN fortsätter på nästa uppslag

   

Ardglass Golf Club ståtar med 
”det äldsta klubbhuset i värl-
den”. Från 1405. Respekt!

”Enjoy your game” säger startern på Ardglass fina 
Links-bana till golfjournalisten Johan Lindeberg.



Malahide från 1892 är en bana där en 
av Irlands flitigaste golfarkitekter Eddie 
Hacket står som designer. Den har tre nio-
hålsslingor som lagts ut i ett kuperat park-
landskap där de stora träden och några fina 
vattenhinder är ett bestående minne. Banan 
är väl skött och du hittar i stort sett alltid 
bollen även om du råkar vara lite sned från 
tee. Lite av Lannalodge för att ta en svensk 
jämförelse.

Carlbom sänkte sig på Portrush
Under veckan tävlades det och när resul-
tatet från sju banor räknats samman stod 
Michael Broström som segrare med Martin 
Hardenberger som tvåa och Värmlandspôj-
ken Stig ”Dallas” Dahlen på bronsplats. 

Bästa artonhålaren lyckades Sture 
Carlbom slå till med på självaste Royal 
Portrush. Nyckeln var stabilt spel och lite 
tur med bolletandet när dagens snedaste 
utslag på 17:e landade utom synhåll. När 
bollen hittades räddade Sture upp det hela 
och avslutade sedan på bästa sätt när han 
sänkte putten på 18:e för att notera 37 pin-
nar och förbättrat handicap. Helnöjd var 
bara förnamnet.

Bästa enskilda niohålaren stod Martin 
Hardenberger för när han gick sista nio på 
Castlerock på imponerande fyra under ba-
nans par. Martin var också den utan tvekan 
mest långtslående i sällskapet. Sista hålet 
på Warrenpoint är värt ett omnämnande. 

Johan, Håkan, Gunnar och Stig hade 
spelat hålet färdigt och väntade på utslagen 
från tee av gruppen Michael, Ola, Sture 
och Martin. Hålet som mäter 305 meter 
från högt belägen klubbtee, har dels vat-
ten rakt över fairway och även alldeles 
framför green. Inget hinder för Martin som 
slog över båda och landade bollen på en 
liten kulle till höger om green. Ibland är 
dock inte långt det bästa alternativet, bollen 

studsade olyckligt nog in i en tät häck till 
höger om green. Martin tvingades droppa 
och det som var tänkt att bli en eagle eller 
åtminstone en birdie blev en bogey. Tuff 
luck, men imponerande var det ändå.

60 miljoner år sedan
Det kan nämnas också att deltagarna fak-
tiskt hade en förmiddag fri från golf. Då 
passade vi på att ta en titt på fantastiska 
Giants Causeway. Det är lämningar från ett 
underjordiskt vulkanutbrott för 60 miljo-
ner år sedan och väl värt ett besök för den 
som är i trakterna av Bushmills. Det nya 
besökscentret som berättar historien lig-
ger endast en wedge från Causeway Hotel 
och sedan kan man gå ner till lämningarna 
alternativt ta shuttlebussen. Området är 
fullt av upprättstående stavar av lavasten 
som går ut i havet. Det har gett upphov till 
allehanda skrönor som den om jätten från 
Skottland som kom över för att slåss med 
jätten från Irland, därav namnet Giants 
Causeway.

Att sätta sig en bit ut på de märkliga 
formationerna och låta vinden och havet 

dela med sig av sin uppfriskande sälta ger 
själen ro och tar bort tankarna från duffar 
och sneda utslag. 

Till sist ett litet tillägg om vädret. Jag 
har varit på Irland och spelat golf ett antal 
gånger nu och varje gång har vädret över-
raskat positivt. Den här gången var inget 
undantag. Endast en eftermiddag slog det 

dåliga vädret till och då med starka vindar 
och tvärgående regn som tvingade oss av 
Portstewarts andra nio när det inte gick att 
hålla i klubborna längre. Att vi skulle spela 
18+18 dagen därpå och behövde lite tid 
att torka det som blivit genomblött bidrog 
till beslutet. Trots detta blev resan till den 
gröna ön ett mycket soligt livsminne att 
bevara.

TEXT: GUNNAR WALLDÉN
FOTO: STIG DAHLÉN

”Martin drev det 305 meter långa 
hålet och gjorde en – bogey...”

BILDEN TILL VÄNSTER:
Letar boll och hittar den. Martin Harden-
bergs utslag på Warrenpoint, 305 meter 
långt och nedslag i höjd med flaggan fick 
en snedstuds och försvann in i buskaget. 

BILDEN TILL HÖGER:
Håkan Wedin svingar vilt i höggräset 

halvägs upp på en sanddyn på Castlerock. 
På något mirakulöst sätt landade bollen på 

greenen och Håkan räddade sitt par.

Resultat efter gruppens sju del-
tävlingar, poängbogey, 90 hål:
1. Michael Broström  151
2. Martin Hardenberger 140
3. Stig Dahlén   140
4. Sture Carlbom  134
5. Håkan Wedin   130
6. Johan Lindeberg  124
7. Gunnar Walldén  112
8. Ola Axelsson (fyra deltävl)   58

”Guinness doesn’t travel well.” Irlands och Nordirlands ”nationaldryck” smakar bäst 
när den dricks på den gröna ön. Och allra bäst smakar den efter 18 hål på en links-
bana. En som vet är artikelförfattaren Gunnar Walldén.

Lätt som en plätt! Det tyckte hur som helst Michael Broström, när han slog upp sig från 
en av de många bunkrarna på nästa års Open-bana, Royal Portrush. Det mesta var 
enkelt för Broström på denna turné – han stod där som klar vinnare efter 90 hål.



Royal Portrush i nordligaste 
Nordirland är värd för den 

148:e upplagan av The Open, som 
2019 återvänder till den gröna ön för 
första gången sedan 1951. Intresset 
är enormt för tävlingen och det talas 
redan om utsålt.

Royal Portrush har delvis byggts 
om, fått två nya hål och därmed en 
ny och betydligt mer krävande och 
spännande avslutning jämfört med 
tidigare. På Golfjournalisternas resa 
och test av flera utmanande linksba-
nor var just Portrush och Dunluce 
Links kronjuvelen, en av världens 
bästa linksbanor.

Två nya hål
Det var alltså 1951 som The Open 
för första och faktiskt enda gången 
arrangerades på den gröna ön. Seg-
rade då gjorde Max Faulkner från 
England som gick de 72 hålen på 
285 slag, det vill säga tre under par 
totalt.

Till nästa års Open har banan väs-
sats med två nya hål där ett av dem 
är det mycket fina sjunde hålet, en 
par femma där proffsen utmanas att 
nå green på två. Då krävs förstås 
att man undviker jättebunkern på 
högersidan. Det andra nya hålet är 
det åttonde som är en par 4, dogleg 
vänster, där de djärva kan gena över 
dynerna till vänster med precision 
och samtidigt försöka undvika hö-
gersidans bunkrar. 

18:e green nu puttinggreen
De nya hålen är integrerade i banan 
och man ansluter senare till den 
gamla sträckningen. Det innebär att 
bland annat de tidigare 17:e och 18:e 
hålen är borta. Greenen på gamla 18 
är numera puttinggreen vid första 
tee. Det tidigare avslutande hålet var 
ett tämligen mediokert golfhål och 
den nya avslutningen är avsevärt 
bättre och mer utmanande när det 
hela ska avgöras den sista speldagen 

söndagen den 21 juli.
Hål 16 är ett par 3 på nästan 215 

meter från backtee och 185 från 
klubbtee och där par för amatörer är 
en framgång och för proffsen ett helt 
okey resultat.

Hål 17 har en dramatisk avslutning 
där fairway sluttar kraftigt nerför sis-
ta biten mot greenen. I princip skulle 
man kunna putta sista hundrametern. 
Fel linje ger dock bunkerbesök och 
att hitta linjen från hundra är för-
stås en utmaning, om man nu skulle 
komma på tanken.

Hål 18 är ett par 4 på 425 meter 
med en smal ingång och flera bunk-
rar i spel för de långtslående och 
där alla inspel för långt till vänster 
rinner av. Flaggplacering långt upp 
till vänster alternativt kort bakom 
bunkern till höger är finaldagsalter-
nativen.

Den här avslutningen blir verk-
ligen något att bita i för våra bästa 

Efter 68 år återvänder The Open till Royal Portrush

Fortsättning på nästa uppslag

Havet hela tiden närvarande. Så är det på The Dunluce Links, liksom på andra äkta linksbanor. Ordet Links 
kommer från de sanddominerade områden som "linkar samman havet med fastlandet".



golfare och det ska bli spännande att se 
hur Stenson och Norén hanterar utma-
ningen. Även om nu banan är riktigt 
tuff för medelgolfaren är den en fan-
tastisk upplevelse genom sin skönhet 
och variation. Det man behöver göra 
är förstås att njuta av banan och inte 
fundera så mycket på scoren.

Full kommers i shopen
Hur som helst är intresset redan nu 
stort för att spela banan och i shopen 
är det full kommers med försäljning av 
The Open-handdukar, pins, greenlaga-
re, markeringsknappar, souvenirbollar, 
kepsar, mössor, piké- och lammullströ-
jor med mera. 

Att få British Open tillbaka till Nord-
irland är något som Tourism Ireland 
vill utnyttja på bästa sätt och golfen 
på Nordirland promotas fullt ut nu och 
framöver. Förhoppningen är förstås 
att The Open ska öppna ögonen hos 
bland annat svenska golfare för spel på 
Irlands och Nordirlands banor. En än 
stridare golfström till såväl links som 
de många fina parkbanor som finns där 
är målet.

TEXT: GUNNAR WALLDÉN
FOTO: STIG DAHLÉN

Stora avrinningsytor på många greenområden på Dunluce Links. Det gäller verkligen för världens bästa 
spelare att välja rätt landningsområden när de 2019 kommer hit i jakten på golfens mest åtråvärda titel. 

Knepigt läge. Redan på andra hålet biter den blivande Open-banans bunkrar ifrån. Bollen djupt begravd. Men 
Martin Hardenberger visade sitt breda register, vänder klubbladet tvärtom och lyckas på så sätt slå upp bollen.
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"En sån vill jag ha!" 
Sture Carlbom är på 
köphumör när han bo-
taniserar runt i klubb-
husets shop på Royal 
Portrush. 

Trots att det vid vårt 
besök var nästan ett år 
kvar till det stora mäs-
terskapet dominerades 
shopen helt av Open-
prylar och kläder.

"De vet att ta betalt, 
men något måste man ju 
handla när man råkat 
hamna här. Om inte an-
nat för att kunna stila 
bland polarna på Flom-
men i juli 2019."



Ett lyckat event avslutade Golf-
journalisternas verksamhetsår i 

Åhus i början av oktober. Vi korade 
föreningens slagspelsmästare – grat-
tis Micke Broström – och genom-
förde årsmötet. 

Vi lägger ett aktivt år bakom oss 
med flera spännande evenemang, 
en golfresa till brittiska öarna och 
ett par lyckade föredrag. Vi noterar 
också en liten tillströmning av nya 
medlemmar vilket gör att vi nu är ett 
knappt 100-tal i föreningen. Kul!

Själv sitter jag och tänker på Ryder 
Cup-helgen på Golf National i Paris. 
Svenskarna fick definitivt en central 
roll i Thomas Björns Europa. På nåt 
vis kändes det självklart när Alex 
Norén dunkade i en långputt på 
18:e i sista singeln inför en jättepu-
blik. Visserligen var matchen redan 
avgjord men en hyfsad punkt när 
amerikanerna återigen inte levere-
rade utanför amerikansk mark. Det 
var på något vis Europas tur och det 
blev enkelt när Tiger, Phil och ett 
par av de andra återigen visade att 

lagsammanhållning inte är amerika-
nernas paradgren.

Tävlingsmässigt tittade vi med 
intresse på hur en torr Hills skulle 
klara av att hantera Scandinavian 
Masters. De gjorde det bra. Men 
ärligt, visst finns det bättre alterna-
tiv när det gäller bana och logistik? 
Arrangörsmässigt var det dock en 
fullträff. Engagemanget på Hills är 
fantastiskt under Mats Sterners led-
ning. Bra jobbat!
Tröskeln är helt borta
Själv gläds jag åt att vi fattade ett i 
vårt tycke bra beslut när Sölvesborgs 
Golfklubb blev Årets Klubb 2018. 
Inte minst för att vi numera är väl-
digt noggranna i våra val genom en 
bra research och med kloka inspel 
från golfens övriga intressentorga-
nisationer. Det ger oss en bra grund 
att fatta beslut ifrån. Arbetet med att 
hitta Årets Golfklubb 2019 är i full 
gång. Har du en egen kandidat som 
är värd epitetet? Tveka inte att höra 
av dig till info@golfjournalisterna.se 
med en bra motivering. Vem vet?

För att återknyta till årsmötet på 
Gästis i Åhus togs beslutet att sänka 
årsavgiften från 400 kr till 200. Det 
handlar inte om att det är särskilt 
dyrt att vara med, men en ändrad 
policy kring våra event har gjort att 
vi helt enkelt har en hyfsad kassa i 
föreningen och det bästa sättet att ge 
något tillbaka till alla medlemmar 
är att sänka avgiften. Kassören PeO 
Karlström fick ihop kommande års 
budget ändå. 

Det gör också att tröskeln att vara 
med hos oss i Golfjournalisterna 
är helt borta. Ett par hundralappar 
kan man lägga för den fina informa-
tion vi sprider, inte minst via detta 
nyhetsblad, och för möjligheten att 
delta i våra tävlingar och andra en-
gagemang, oavsett om man är med 
vid ett eller flera tillfällen. Jag ser 
redan nu att vi kommer ha mycket 
spännande att se fram emot 2019 när 
det gäller val av spelplatser för våra 
tävlingar.

LARS-ÅKE LINANDER
Ordförande Golfjournalisterna

Mycket spännande  
att se fram emot 2019
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