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Spännande möten vårsäsongen 2019
Föreningen Golfjournalisterna inbjuder till tre träffar
första halvåret 2019 med
spel på totalt sex banor.
11-12 april samlas vi till
Vårupptakt Syd på PGA

National i Bara. Spel på båda
banorna, Links och Lakes.
19-20 maj gästar vi Årets
Golfklubb 2017, Landeryds
GK. 19 maj avgörs "Östsvenska" på Landeryd Norra

Din chans att bli
landslagsgolfare

Hur många av oss har inte drömt om att få representera Sverige i ett internationellt golfmästerskap. För de som aldrig upplevt känslan kan
dröm bli verklighet 2019. Journalist-EM spelas
i höst i Österrike och förbundskapten Peppe
Eng behöver tio hungriga lirare att försvara
EM-bronset från 2017.

Sid 8

(bilden ovan), dagen därpå
Zachrissons Pokal på Vesterby. Och i början på juni är
det dags för den traditionella
landskampen på Åland.
Sid 4, 6-7

Många utmaningar
för våra golfklubbar
Golfen i Sverige står inför många utmaningar.
Golfjournalisten Johan Lindeberg funderar i
ett debattinlägg hur de svenska golfklubbarna
kan möta framtiden. Johan lyfter bland annat
fram trivsel och glädje som två viktiga framgångsfaktorer. Ökade valmöjligheter när det
gäller banlängder är ett annat måste.
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Vad sysslar Golfjournalisterna egentligen med på sina träffar?

Här är några nedslag i verksamheten förra året
Föreningen Golfjournalisterna har cirka 100
medlemmar. Flertalet deltar i minst en av årets
aktiviteter, normalt fem stycken.
2018 började med en tvådagarsträff i Skåne,
Upptakt Syd på Ljunghusen och Flommen. Längre fram på våren spelades Zachrissons Pokal på
Kallfors och dagen därpå Östsvenska Pressmästerskapet på Vidbynäs.
Traditionellt avgjordes också Ålandskampen på
Ålands GK. I augusti avslutades en annan tradition, Mediaslaget. Den spelades där det började
för 26 år sedan, på Lanna utanför Örebro. Tävlingssäsongen avslutades med Press-SM och ParSM i Åhus utanför Kristianstad.

"Jag vann!" Golfjournalisternas ordförande Lars-Åke Linander
var strålande glad efter
att ha tagit en inteckning
i Zachrissons Pokal, en
tävling som instiftades
2017 för att ära legendaren Göran Zachrisson.
Han var en av initiativtagarna till att föreningen
bildades 1976.
Foto: STIG DAHLÉN

Trio med sting! Johan Larsson, Jonathan Larsson och Erik
Södermark, alla från Expressen, anmälde sig till den nya
lagtävlingen i anslutning till
Östsvenska Pressmästerskapet
på Vidbynäs. Vann med elva slag
tillgodo på Lag Tord Westlund
och Lag Patrik Larson.

slagsmärket på
Så nära! Gunnar Walldén lagar ned
Mediaslaget i
Lannas 15:e hål i det 26:e och sista
de lika gärna
Golfjournalisternas regi. "Bollen kun
Karlström
PeO
r.
ha landat i hålet", suckade Gunna
a sin spelndr
i bakgrunden kan inte annat än att beu
partner.

Foto:KENNETH JONASSON

Peppe Eng i vårform. I Zachrissons
Pokal räckte det till en tredjeplats.
På vägen upp från Skåne till Kallfors stannade Peppe till i Vadstena
och gjorde hole-in-one!

Får hjälp med putten. Rutinerade Johan Lindeberg var bara några få slag från att vinna både
Open och hcp-klassen i "Press-SM" på Åhus.
Bertil Guslén och Ingemar Jansson hejar på.

Höjdarresa! I september arrangerade
Golfjournalisterna en
medlemsresa till Irland
och framför allt Nordirland. Där fick vi bland
annat tillfälle att spela
2019 års British Openbana Dunluce Links på
nordirländska Royal
Portrush. En upplevelse
utöver det vanliga.

Patrik Larson, styrelseledamot i Golfjournalisterna
med särskilt ansvar för
tävlingar. Här även prisutdelare på Vidbynäs.
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Upptakt Syd 11-12 april

Foto: PGA SWEDEN NATIONAL

Golfjournalisterna återvänder
till PGA of Sweden National

Åtta nomineringar till
Årets Golfklubb 2019
Varje år sedan 1978 har Föreningen
Golfjournalisterna utsett Årets
Golfklubb. Första klubben som vann
den prestigefyllda utmärkelsen var
Vasatorp. 2018 blev Sölvesborg Årets
Golfklubb.
Vem blir Årets Golfklubb 2019?
Golfjournalisternas styrelse sliter
sedan årsskiftet med frågan. Åtta
nomineringar kom in i tid och vinnaren offentliggörs i samband med
föreningens säsongsupptakt på PGA
Sweden National 11-12 april.
De nominerade är:
• Hammarö
• Hills
• Allerum
• Viksjö
• Köping
• Upsala
• Lanna Lodge
• Frösåker

Risk för dropp. Utmanande avslutning på Lakes Course, som här på 17:e hålet och längre fram 18:e in till klubbhuset
Vi välkomnar alla medlemmar i Golfjournalisterna till vårupptakten
som i år spelas på "nationalarenan" PGA of Sweden National. Boende och
mat i toppklass utlovas
– golfens kvalitet ansvarar
ni själva för!
Vi möts på PGA of
Sweden National i Bara
den 11 april där vi efter
incheckning inleder med
lunch i den utmärkta
restaurangen.
Därefter går vi ut på
Links Course, löpande i
tre- eller fyrbollar, beroende på antal deltagare.
Första start är 12:50.
Efter golfen snyggar
vi till oss i de utmärkta
rummen (få rum så dela
gärna) alternativt det
ombonade omklädningsrummet för de som inte
bor över.
Till middagen arrang-

erar vi ett eller ett par
intressanta föredrag samt
förrättar prisutdelning för
första dagens spel.
När morgonen gryr den
12 april bjuds de som
bor över på en utsökt
frukost varefter vi tar oss
an Lakes Course med
första start 08:00. Som
brukligt är det ett samarrangemang med Skånes
Golfjournalister och i år
hoppas vi på en chans till
revansch eftersom Skåne
vunnit två år i rad.
Efter golfen avrundar vi
arrangemanget med lunch
och prisutdelning.
Paket 1: Hela arrangemanget: 2 495 kr (3 045
kr i enkelrum). Följande
ingår: golf, startavgift,
luncher, tvårätters middag
(exkl. dryck) och övernattning.
Paket 2: Endast spel,
lunch och middag: 1 840

kr Här ingår: golf, startavgift, luncher, tvårätters
middag (exkl. dryck) utan
övernattning.
Lunch och spel en dag:
715 kr.
Lunch och spel en dag
samt middag: 1 050 kr.
Ingår gör även vagn,
banguider och rangebollar.
Varmt välkommen med
din anmälan till info@
golfjournalisterna.se –
senast 7 mars!
I anmälan vill vi ha
golf-id, val av paket samt
önskemål om boende
(enkelrum eller dubbelrum, gärna vem ni vill dela
med). Meddela också val
av tee vid behov.
MICHAEL BROSTRÖM
Tävlingsledare
Eventuella frågor, maila:
michael@intertec.se
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Vy över Skaftö GK. Den klubben utsågs 2016 till Årets
Golfklubb. Såväl stora som små klubbar har alla möjlighet
att utses, bara motiveringen är den rätta. De senaste tio
åren (från 2009) har följande blivit Årets Golfklubb: Idrefjällen, Kalmar, Österåker/Hagby, Hofors, Visby, Karlstad,
Sigtuna, Skaftö, Landeryd och Sölvesborg.

Klart med komplement till Mästerskapet på Svartinge:

Hemming Stens Minne på Sollentuna GK

Foto: PGA SWEDEN NATIONAL

Rekordtidig vårupptakt. Traditionellt
börjar Golfjournalisternas träffar varje
år i södra Sverige. I år redan den 11-12
april, då föreningen återvänder till PGA
i Bara i Skåne. Förra gången var 2011
och då vann Mattias Bäckman på Lakes
och Sture Carlblom på Links.

En söndag i Sollentuna i
höst. Kan det vara nå´t?
Såklart, för där spelas
Hemming Stens Minne 29
september.
Banan ligger intill Rotebroleden
på väg mot Stäket. Eller så ligger
den där invid Stäketleden på väg
mot Rotebro. Länsväg 267 är
ofta förekommande i trafikrapporterna i Sveriges Radio, för
den är väldigt ofta fylld med bilar
som vill åt samma håll. Och nu
dessutom under kraftig ombyggnad.
Efter vägen ligger också tre
golfbanor, och två av dem ska vi

alltså spela i september. Som vi
presenterade i förra nyhetsbrevet spelas Mästerskapet ("PressSM") på Svartinge måndag den
30 september. Och Hemming
Stens Minne ("Par-SM") alltså
dagen innan på Sollentuna GK.
Det är en bana som så sent

som 1987 var kommunal och
som ända fram till 1995 erbjöd
kommunens invånare rabatt på
spel.
Banan i sig är från 1967 och
ritad av Nils Sköld. Den beskrivs
som en medelsvår parkbana.
Vi ska försöka fixa ett bra
hotell i närheten, men det är inga
problem att hitta boende i trakten för den som vill ordna något
eget. Sollentuna GK ligger bara
en knapp kilometer från E4, och
runt 15-20 min från Arlanda.
Svartinge ligger 10 minuter
därifrån.
PATRIK LARSON
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Östsvenska och Zachrissons Pokal 19-20 maj

Frestelser på Vesterby – och på
Landeryd räcker det med en trepack...
Fakta

Gillar du linksgolf? Då
har du verkligen kommit rätt. För på Vesterby får man spela
golf på ett sätt som
sätter hjärnan i arbete
från första tee till sista
green.

Det är upphöjda greener med
avrinning som i blåsigt väder
är närmast omöjliga att få fast
bollen på.
Korta par 4:or som frestar de långtslående att gå
för green, men som straffar
obönhörligt om slaget inte är
perfekt.
Våga använda fantasin
Den som spelar konservativt
och har tålamod kan vinna
mycket, men den som vågar
använda fantasin brukar slutligen belönas bäst. Kameran
åker upp på många hål eftersom man vill ta med sig ett
minne hem.
Apropå belöning är miljön på Vesterby en lisa i sig.
Krokiga östgötska vägar leder
fram till den slottslika miljön
där man sover gott och äter
mumsigt.
Den upphöjda rangen får en

Östsvenska Pressmästerskapet söndag 19 maj
Landeryd Norra

11:00-12:00 Lunch och uppvärmning
12:00 Första start
17:00-19:00 After Golf med
bastu
20:00 Grillbuffé (ett glas öl eller
vin ingår)

Zachrissons pokal
måndag 20 maj Vesterby
08:00 Frukost
09:00 Första start
15:00 Prisutdelning

Kostnader:

Linkskänsla. Ja, åtminstone "inlandslinks" är det som möter deltagarna i tredje upplagan av Zachrissons Pokal, som speFoto: LANDERYDS GK
las på Vesterby. Här greenområdet på det 18:e hålet.
morgontrött golfare att tro
utsedd till Årets Golfklubb
Det är lite smalt på sina
träningsmöjligheter så var
att det blir en dag med långa
av oss häromåret är en mer
ställen, men en trepack bolgärna där i tid och värm upp
slag.
traditionell bana.
lar räcker långt. Och drivern
dig ordentligt.
plockas
upp
på
många
hål,
Och missa inte räkmackan i
En fantastisk finish
Men de gånger jag spelat där
dock
inte
det
första.
serveringen!
Landeryd Norra, som tillsam- har banan imponerat med sin
Landeryd erbjuder suveräna
mans med sin granne, blev
fantastiska finish.

- Pris per deltagare inklusive
greenfee en dag: 800 kronor
- Pris per deltagare inklusive
greenfee två dagar 1 150 kr
- Boende i länga 450 kr
- Del i dubbelrum 750 kr
- Enkelrum 950 kr
- Enbart spel: 500 kr.
Sista anmälningsdag: 20 april
För mer information: patrik.
larson@golfjournalisterna.se

"Östsvenska" välkomnar även icke medlemmar till lagtävlingen
Först skulle det läggas ner. Men då
kom protester, så vi behöll det. Nu
är det snart dags igen för ärevördiga
Östsvenska Pressmästerskapet. Föreningens äldsta tävling.
Det har varit lite si och så med förutsättningarna för just Östsvenska de senaste åren. 2016
på Bro-Bålsta höll tävlingen på att regna sönder.
2017 på Salem snöade det. Och 2018 på Vidby-

näs var banan ganska hårt plågad av vintern.
Det var rutinerade segrare 2016, Tord Westlund, och 2017, Stig Dahlén, men förra året bjöd
färske medlemmen Erik Södermark på en överraskning när han fick greppa bucklan.
Lagvinnarna får resa till Litauen
I samband med Östsvenska mästerskapet spelar
vi också en lagtävling precis som vi gjorde förra
året. Då vann Expressens tremannalag och fick
åka till Litauen som belöning.

”Litauen, baby. Here we come”, skrev Johan
Larsson på Twitter.
Tävlingsledningen har glädjen att meddela att
vi även i år kommer att tävla om en resa till den
baltiska pärlan Klaipeda när det gäller lagtävlingen.
I lagtävlingen får för övrigt även lag med
sportjournalister och annat mediefolk deltaga.
Ett sätt för oss att knyta kontakter och kanske
också värva medlemmar.

På måndagen spelas Zachrissons pokal. En
singeltävling som har Lars-Åke Linander, klubbens ordförande, som regerande mästare.
Nu kan mästaren golfa på heltid
Linander hade ett grymt 2018, och som numer
ledig på heltid har han alla möjligheter att bli
ännu vassare.

PATRIK LARSON

Åland 4-5 juni
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Spel på
Kungsbanan och
Eckerö

Som ni såg i en rad i förra
Nyhetsbrevet är den årliga
Ålandskampen planerad till
juni i år.
Den 4 juni slår vi ut, i en uppvärmningstävling, på Eckeröbanan vid
14-tiden. Även i år åker vi dit med
Eckerölinjen.
Eckeröbanan blir en ny bekantskap för flera av oss. En skogsbana
som nyinvigdes 2015, den är cirka
5 500 meter lång med par 73.
Därefter käkar vi och sover på
Park Alandia. Ni som var med i fjol
vet att det är ett helt nyrenoverat
hotell med sköna sängar och bra
mat.
Sedan den 5 juni spelar vi den
riktiga landskampen, nummer 36
i ordningen, på Ålands GK. I år
blir det på Kungsbanan eftersom
Slottsbanan är under stor renovering.
Vi har plats för 14 svenskar den
här gången och hoppas på stort
intresse för deltagande. Nu måste
vi ta tillbaka bucklan från ålänningarna.
Tävlingen ligger perfekt måndagtisdag med helg före och nationaldag efter. Man kan alltså passa på
att lira lite golf i Stockholmstrakten i samband med resan, kanske
kan vi hitta på nån kul tävling även
den 3 juni.
Pris för båtresa (med bilplats och
mat) och boende är ungefär 100
Euro. Resa till och från båten samt
mat (vid sidan av båtresan) betalar
vi själva.
Sista anmälningsdag: 10 maj.
Mer info kommer i den officiella
inbjudan, som skickas per mail till
medlemmarna.
PATRIK LARSON

INSPEL:

Ge alltid en missnöjd gäst
en gratis greenfeebiljett
H
De här tog chansen att bli landslagsmän 2015. Vartannat år spelas EM för journalister och Sverige brukar finnas med. Laget på bilden representerade Sverige vid EM i Italien. Laget slutade på sjunde plats, men
Michael Broström vann individuellt. Laget från vänster: Michael Broström, Sture Carlbom, Torvald Brynggård, Christer Ulfbåge, Peppe Eng, Ulf Hellman, Björn Hedman, Tord Westlund och Kjell Nilsson.

EM-brons i Mons 2017
och nu höjer Peppe ribban

Tiden går snabbt och
i höst är det dags
för ännu ett Europamästerskap för oss
golfjournalister.
Den här gången är
det Österrike som
svarar för värdskapet.
Tävlingen spelas på Golf
Club Murhof. Banan är
belägen strax norr om
staden Graz. Det är i huvudsak en parkbana, som
första gången ritades och
projekterades 1963.
1996 renoverades
anläggningen och ritades
delvis om av en herre vid
namn Michael Pinner, som
inspirerats av legendaren
Jack Nicklaus. Allt stod
åter färdigt år 2000. Man
talar med stor respekt om
hålen 5-11, där endast ett
av hålen är kortare än 500
meter!
Tävlingen spelas 6-10
oktober, alternativt 7-11
oktober. Definitivt datum
spikas längre fram i vår.

EM för journadetta pris ingår
lister spelas vartallt, frukostar,
annat år. För två
middagar, greenår sedan notefees och såna
rade vårt svenska
saker. Tillkommer
lag sin främsta
gör förstås resan,
insats så här
som också pyntas
långt, när vi knep
ur egen börs.
bronsplatsen i
Laget får
Peppe Eng, för- innehålla max tio
Mons i Belgien.
bundskapten
spelare, där de
Nu siktar vi
åtta bästa resultaännu högre och
ten
på
varje
runda räknas
därför vädjar jag till alla
in
i
lagscoren.
Det spelas
medlemmar att ta sig en
två
träningsvarv
och två
ordentlig funderare.
tävlingsvarv. Det har alltid
Ett unikt tillfälle
varit poängbogey som
Detta är ett unikt tillfälle
gäller, med reducerat hcp,
att bli landslagsman i golf
där maxgränsen varit 18.
och representera Sverige i Föreställer mig att samma
ett EM. Ta den chansen!
ordning gäller också i
Det är inte gratis, var
höst.
och en betalar sin egen
Som kapten vet jag att
resa och uppehälle. Ardet brukar vara svårt att
rangörerna brukar ta fram få ihop tio spelare, ibland
olika boende-alternativ
har vi varit åtta, senast
i närheten av respektive
fick vi ihop nio. Det är
anläggning. Ett singelrum
alltså inte så att folk
för fyra nätter brukar gå
brukar stå i kö för att få
på 350-400 Euro. Något
vara med. Förvisso brukar
billigare om man delar
en del tidigt anmäla sitt
rum med en lagkompis. I
intresse, för att sedan

hoppa av i sista stund.
Skulle mot förmodan
fler än tio vilja haka på,
så ligger resultaten i våra
tävlingar på vårkanten och
i sommar till grund för uttagningen. Detta i nuläget
om höstens EM. Mer info
kommer under våren i
mailutskick till Golfjournalisternas medlemmar.

"VM" i Spanien

Det flaggas också för ett
"World Championship"
öppet för alla journalister
(heltids), pressfotografer och kamerapersonal
redan i sommar. Mellan
den 2-7 juli spelas denna
tävling i Katalonien på två
banor; Panoramica Golf,
signerad Bernhard Langer
och Bonmont Golf, som
ritats av Robert Trent
Jones. Denna tävling är
individuell och mer info
kan fås om man går in på
www.worldmediagolf.com
PEPPE ENG

ur ska de svenska golfklubbarna utanför storstäderna möta
framtiden?
Frågan kan tyckas lite märklig nu när
golfspelet ökar och nyttan av golf får
allt större genomslagskraft över hela
landet. Utvecklingen innebär framför
allt förbättrad ekonomi som ofta återinvesteras i anläggningarna.
Så är inte fallet med de brittiska
öarnas och Irlands golfspel. Totalt har
under 2017 antalet spelare minskat
med cirka 55 000 netto och så många
som 40 banor har avvecklats. I dessa
länder är dessutom endast 12 procent
av aktiva spelare kvinnor och bara 7
procent är juniorer.
Dessutom är jag övertygad om att
de senaste årens kampanjer kring folkhälsan och att idrottsavdraget numera
även gäller golfspel varit en avgörande
faktor för att vi i Sverige har en nettoökning av golfspelare.

Ett antal varningssignaler

Personligen kan jag dock se ett antal
varningssignaler, när nu klubbarna runt
om i Sverige börjar modifiera sina
anläggningar. I samband med att teknik
och material utvecklas kommer ett
av de stora framtida bekymren vara
skillnaden mellan låghandicapparen
och de framför allt äldre motionärer
som utgör majoriteten av spelare (64
procent av svenska golfspelare är över
40 år).
Det finns risk för att banorna blir
svårare och att spelet tar längre tid på
banan när de unga söker nya utmaningar. Det finns redan i dag exempel
på att ronder tar över fem timmar. Då
ges det inte tid att umgås och softa
på klubben efter rundan. Golfens själ
ligger i umgänget på och utanför själva
spelet på banan.

Vänligt bemötande

Det finns också starka skäl för klubbar och föreningar att tänka till när
det gäller hur man skapar trivsel och
glädje kring klubben och anläggningen.
De flesta vet att medlemsavgifterna
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Fokuserar på framtiden. Golfjournalisten Johan Lindeberg, med stor erfarenhet av svensk och internationell golf, diskuterar i detta Inspel hur klubbarna runtom i landet kan möta framtiden.
inte betalar kostnaderna och att
slut om banans utformning för det är
andra inkomster är nödvändiga för
ett faktum att om den stora massan av
att klara ekonomin i klubbarna. Däräldre personer slutar spela golf finns
för är vänligt bemötandet av gäster
det inga banor alls att spela på för alla
absolut nödvändigt eftersom när du
de som söker större utmaningar.
blir vänligt bemött har du överseende
Till yttermera visso kan alla banor,
med eventuella missöden. Ett tips är
även de som inte modifieras, bara
att alltid ge en missnöjd gästspelare
genom att införa hektometertees i
en gratis greenfeebiljett, oavsett om
stället för alla färgglada kombination av
orsaken är befogad eller inte. Om en
färger skapa flera alternativa slopade
missnöjd persons åsikter sprids blir
banlängder genom att mixa tees på
det en negativ stämpel som är svår att olika hål. Den större valmöjligheten
bli av med. Ett annat tips är att rabatger alla golfspelare möjligheter att
tera greenfeen när man har dressat
hitta ”sin” banlängd att spela.
greenerna eller har andra orsaker som
JOHAN LINDEBERG
påverkar banans kvalitet.

Öka valmöjligheten

När det sedan gäller hur banorna bör
modifieras och utformas, till exempel
hur långa hålen ska vara är en fråga
med en oändlig mängd parametrar och
att alla medlemmar i en klubb, så gott
som alla i alla fall, har synpunkter på
hur banans layout ska vara.
Medlemmar och/eller ägare av
golfanläggningar bör tänka långsiktigt
efter två linjer.
Utmaningar och trivsel – för vem?
Majoriteten eller eliten?
Det gäller att tänka efter inför be-

Vad tycker du?
Hur ska golfklubbarna möta
framtidens utmaningar? Johan
Lindeberg förmedlar flera tips
här ovan. Lufta dina åsikter du
också. Skriv max 3 000 tecken
och maila så publicerar vi i
kommande nyhetsbrev. Deadline för nästa nyhetsbrev är
5 maj.Välkommen! Mailas till:
stig.dahlen@hotmail.com

KOLUMN:

Nya reglerna ger även
proffsen huvudbry

"Golfjournalisterna är en förening vars
medlemmar återkommande producerar
golf i media och som träffas för att
vidareutbilda sig och nätverka."

Det här får du
som medlem

Föreningens styrelse 2018/19
I Föreningen Golfjournalisternas styrelse ingår sju personer.
Ordförande: Lars-Åke Linander.
Vice ordförande: Peppe Eng.
Sekreterare: Gunnar Walldén.
Kassör: PeO Karlström.
Ledamöter: Björn Hedman,
Patrik Larson och Michael
Broström.

På föreningens hemsida
golfjournalisterna.se presenteras nyheter om verksamheten.
Där kan du även tanka hem
tidigare nyhetsbrev. Klickar
du på fliken "Om oss" och
därefter på "Arkiv", länkas du
till gamla hemsidan med massor av historik och text och
bilder från 2015 och bakåt.

ick de första vårkänslorna
häromdagen och plötsligt gled
tankarna över på den kommande
golfsäsongen. Planeringen för egen
del är i full gång precis som vad som
kommer att hända i Golfjournalisternas regi. Det blir en ny supersäsong!
En tidig vårupptakt på PGA
National i Bara i april blir en perfekt start för 2019 års event. Och
suget verkar stort. Många har redan
anmält sig.
I slutet av april är det också dags
att dela ut priset till Årets Golfklubb
på Golfförbundets förbundsmöte.
Och spänningen är olidlig. Vi har
gott om riktigt bra kandidater och
utvärderingen är noggrant gjord.
Diskussionerna före beslutet blev
livliga och samtidigt upplyftande.
Vi kan bara konstatera att det
finns en rejäl gnista på många
golfanläggningar i Sverige. Vilken
anläggning/klubb blev det då? Tja,
vi får hålla er på halstret lite till. Vi

släpper "bomben" i samband med
vårupptakten på PGA National 1112 april. Stay tuned.

Inte lätt droppa i knähöjd
För många av oss blir det en intressant spelstart med nya golfregler.
Inte lätt att lära en gammal hund att
sitta. Bara det att knäböja lätt för att
droppa i knähöjd. Når ju knappt ner
så långt…
Har noterat att även proffsen så här
i inledningen haft en del huvudbry.
Läste en krönika av vår medlem
Martin Hardenberger kring de
nya reglerna. Intressant vinkel och
läsvärd. Du hittar den på Golfjournalisternas Facebooksida om du
scrollar. För egen del tror jag det
kommer att underlätta och förhoppningsvis snabba upp spelet och alla
nymodigheter kommer att ta lite tid
att inkludera.
När det gäller Golfjournalisternas
verksamhet ser vi ett långsamt ökat
intresse från våra kollegor i media.
Vi får förfrågningar om medlem-

skap vilket är trevligt och bra på
många vis. För att kunna vara medlem hos oss krävs att du publicerar
dig inom golfens värld. Kommenterar i TV-rutan, skriver texter lokalt
i tidningar, författar golfrelaterade
ämnen i branschmedia. Det kan
vara allt från bevakning av de lokala
golfklubbarna, till ämnen som tangerar sporten. Mode, miljö, utrustning, golfresor, golfbloggar. Häng på
om du känner dig träffad och delta
i våra träffar med golf, föreläsningar
och annat bra för att hålla sig uppdaterad i golfens värld framöver.
För egen del är plötsligt inte tid
längre en issue. Det betyder betydligt mer tid på banan, på rangen, på
resor runt landet för att känna av
golfpulsen. Plötsligt kom jag på mig
själv att läsa om H60 Senior Tour i
en lätt överoptimistisk förhoppning
av att spelstandarden ska bli stabil
på en högre nivå. Vi får väl se.
LARS-ÅKE LINANDER
Ordförande Golfjournalisterna

Grundkrav för medlemskap:
Alla som i någon form ”återkommande
producerar golf i media” kan bli medlem.
Förutom journalister och fotografer är kommentatorer, redigerare, tekniker med flera
som återkommande bidrar till att golf publiceras i media kvalificerade för medlemskap.
Är du inte redan medlem, välkommen
med ansökan om medlemskap! Den mailas
till Golfjournalisternas sekreterare på denna
adress: gunnar walldén@hotmail.com
Årsavgiften är 200 kronor.

Foto: STEFAN BRATT

Tack och bock! När golfjournalister träffas i någon av årets
aktiviteter tävlas det också. Oftast är konkurrensen tuff och
glädjen stor när någon tar en inteckning i ett vandringspris,
som Tord Westlund när han vann på Åland 2015.

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 är på två dagar, från lunch till
lunch och genomförs oftast på golfklubbar
som utmärkt sig med spännande innovationer och nya grepp. Många medlemmar
värdesätter möjligheten att mötas, knyta nya
kontakter och utbyta tankar om golf och
media. Och inte minst att delta i tävlingarna.
Som medlem får du även chansen att
kvala in till svenska landslaget till EM för
journalister, som spelas vartannat år. Nästa
EM spelas i Graz i Österrike i början av
oktober 2019.
Golfjournalisterna utser varje år Årets
Golfklubb. 2019 sker det för 41:a gången.
Medlemmarna deltar också i omröstningen om Årets Golfare.

F

Lars-Åke
Linander

Golfjournalisternas Nyhetsbrev Nummer 1, Februari 2019
Nyhetsbrevet mailas till Golfjournalisternas medlemmar och till personer med koppling till golf i media.
Vidarebefordra gärna brevet till bekanta och kollegor
som du tror kan vara intresserade av innehållet.
Redaktör Nyhetsbrevet: STIG DAHLÉN

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

Golfjournalisters vårkänslor kan ta sig olika uttryck, som under Upptakt Syd i Ystad för några år sedan.
Lätt hänt att en förlupen kula hamnar i vattnet, mer sällan att också bagen följer med. Göran Ohlsson får
hjälp av Johan Lindeberg att fiska upp sin bag. Spelarna klarade sig trots allt från ofrivilliga vårbad.

