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Varje år sedan 1978 har För-
eningen Golfjournalisterna 
utsett Årets Golfklubb.

Den 41:a klubben som fick 
den åtråvärda utmärkelsen 

blev Allerum GK utanför 
Helsingborg. Ingen av Skånes 
eller Sveriges större klub-
bar, men sammantaget finns 
i nomineringen och senare 

i motiveringen många vär-
defulla faktorer som när de 
vävdes samman gjorde att 
Allerum utsågs till 2019 års  
vinnare .

Press-SM din chans 
att spela Svartinge
Höstsäsongens höjdpunkter för Golfjourna-
listerna utspelas i Stockholm i slutet av sep-
tember. Först partävlingen Hemming Stens 
Minne på Sollentuna GK, där vi även genom-
för årsmötet. Dagen därpå peggar vi upp om 
Press-SM på Svartinge, en högt rankad bana 
som normalt är svårt att få tillträde till.

Nya medlemmar  
i topp på Landeryd 
Två nyblivna medlemmar snodde åt sig varsin 
titel på Landeryd GK i maj. Andreas Hanson 
skrev på Norra banan in sig på "Östsvenskas" 
ståtliga vandringspris. I lagtävlingen försva-
rade Expressen titeln från i fjol. Dagen därpå, 
på Vesterby, vann Martin Hardenberger den 
tredje upplagan av Zachrissons Pokal. 
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ÅRETS GOLFKLUBB 2019

Allerum GK – här finns det rum för alla

En bana som håller måttet. Allerum GK:s 18-hålsbana kan göras utslagsgivande med bland annat tuffa flaggplaceringar.

"Allerum GK är en klubb och en anläggning 
som fungerar i stor harmoni med platsen 

där den ligger och med människorna som 
bor där.
Från det enskilda spontana initiativ som 

innebar att en lokal lantbrukare tillfälligt fick 
klippa ruffarna den heta och torra som-
maren 2018 för att därmed få mat till sina 
djur – till diverse lokala projekt där klubben 
samarbetar med byalaget, skolan, kyrkan och 
idrottsföreningen.
Allerum GK har varit en aktiv pionjärklubb 

inom SGF:s jämställdhetsprojekt Vision 
50/50, inte minst genom sin kvinnliga ordfö-
rande Alison Dieden.
2018 arrangerade man framgångsrikt 

en LETAS-tävling (nivån under damernas 
Europatour). 2019 har den uppgraderats 
till ”PGA-championship” och målsättningen 
är att bli den tävling på svenska damtouren 
med högst prispengar.

18-hålsbanan har även använts vid flera 
kval till Nordic League för herrar. Banan kan 
sättas upp med tuffa flaggplaceringar men är 
anpassad för alla typer av golfare genom sex 
tees från 48 till 63. Dessutom finns Parkba-
nan, nio hål Pay & Play med tee 45 och 52 
och med par 36, samt en Äventyrsbana med 
sex hål för knattar.
Den stora ”Ladan” har genomgått en impo-

nerande omvandling och blivit ett modernt 
och funktionellt klubbhus. Restaurangen på 
andra våningen sticker ut med sin generösa 
takhöjd på dryga fem meter.
Med sitt stora lokala nätverk, med 1 400 

medlemmar varav 95 procent finns i närom-
rådet och med 27 + 6 golfhål som passar 
såväl elit som nybörjare lever klubben och 
anläggningen väl upp till sin stolta devis: Rum 
för alla – Allerum!
Därför har Golfjournalisterna utsett  

Allerum GK till Årets Golfklubb 2019."

MOTIVERINGEN

Samtliga klubbar  
som tilldelats 
utmärkelsen
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
2000-01Haverdal
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
2019 Allerum

Hyllad på förbundsmötet. Allerum GK:s ord-
förande Alison Dieden fick på SGF:s förbunds-
stämma ta emot utmärkelsen Årets Golfklubb av 
Golfjournalisternas ordförande Lars-Åke Linan-
der. Foto: SGF

Skånska Allerum utan-
för Helsingborg blev 
Årets Golfklubb 2019. 
En uppstickare som inte 
är mest flashig i Sverige, 
som inte använder stora 
gester. Men som har allt 
för att medlemmar och 
gäster ska trivas. 
En bra bana, en spännande 
restaurang i ett renoverat 
klubbhus, positiv personal 
med fokus på värdskapet 
och en entusiastisk ordfö-
rande i Alison Dieden.

På Svenska Golfförbun-
dets förbundsmötesmid-
dag tog hon emot Golf-
journalisternas utmärkelse 
och var mer än tacksam 
vid sitt tacktal.

– För oss i Allerum 
betyder det mycket att 
uppmärksammas så här. 
Det visar att vi satsar på 
rätt saker, att vi börjar bli 
ett samtalsämne i golf-
Sverige, säger Alison.

Ett nav i samhället
Den starka lokala förank-
ringen där golfen blivit 
ett nav i samhället och 
klubben samarbetar med 
byalaget, skolan, kyrkan 
och idrottsföreningen är 
ett framgångsrikt koncept.

– Det är ingen tillfällig-
het att det blivit så. För 
oss är det viktigt att driva 

samhällsviktiga frågor och 
bidra på det sätt vi kan. 
Det ger oss också mycket 
tillbaka i form av golfare 
och andra kunder som 
besöker oss, säger Alison 
Dieden.

Anläggningen har varit – 
och är – en aktiv pionjär-
klubb inom SGF:s jäm-
ställdhetsprojekt Vision 
50/50, inte minst genom 
sin kvinnliga ordförande.

– För mig personligen 
är det en stark drivkraft 
att ge kvinnor en möjlig-
het att synas och finnas 
i verksamheten. Det gör 
klubben bättre och det är 
lättare att behålla med-
lemmarna, menar Alison.

Tillgängligheten till klub-
ben, bussen från Helsing-
borg stannar vid 18:e 
green, underlättar. Med 
banor och träningsmöj-
ligheter blir det lätt att 
välkomna golfarna.

Besök Allerum i som-
mar. Ni kommer att 
uppskatta besöket!

LARS-ÅKE LINANDER

Fotnot: Åtta nomineringar 
hade inkommit. Förutom 
Allerum var de nomi-
nerade: Frösåker, Lanna 
Lodge, Upsala, Hills, Viksjö, 
Köping och Hammarö.

Satsar även på elittävlingar. Allerum GK arrang-
erade en LETAS-tävling 2018 och fortsättning följer.

Foto: ALLERUM GK



54

Vårupptakt Syd 10-11 april

Två namn 
dominerade 
Golfjournalisternas 
Vårupptakt på 
skånska PGA 
National 10-11 april. 
Båda hallänningar 
och det ena mera 
väntat: Michael 
Broström, Halmstad 
– låghandikappare 
och regerande 
klubbmästare. 
Det andra kanske 
mera otippat: Ola 
Folkesson från 
Falkenberg.
En ”missnöjd” Micke var 
bäst under torsdagens 
runda på PGA Links med 
hela 39 poäng. Då var Ola 
tvåa på 38.

Missnöjet kunde spel-
kamraterna i bollen vittna 
om och berättade om ett 
flertal grymtanden och 
besvikna utrop i samband 
med inspel, typ:

”Näej! Den duffade jag!” 
eller ”Aj, aj, vilken topp!” 
Varpå bollen flera gånger 
stannade på ”bekvämt 
birdieavstånd” och re-
sulterade i trepoängare, i 
något fall till och med en 
fyrpoängare.

EN enda kostbar miss 
noterades när vinnar-
Micke drog ett utslag 
ut mot en av banans 
Links-typiska och stickiga 
ärttörnebuskar (se bild). 
Därifrån kunde han 
endast chippa ut sig och 
det blev ”bara” en bogey 
på hålet. Ett bruttoresultat 
på två över par och en 
handikappsänkning till 3,8 
blev det ändå när dagen 
summerades.

Resultaten var överlag 
riktigt hyfsade i fältet och 
vädret ännu bättre – åt-
minstone för årstiden.

Storsatsning 
Efter genomförd torsdags-
tävling var det samling 
före middagen och till 
”snacks” bjöd PGA-an-
läggningens relativt nytill-
trädde VD, Jonas Edberg, 
på intressant information.

I samband med banor-
nas tioårsjubileum verkar 
det nu äntligen som de 
länge diskuterade byggpla-
nerna blir verklighet.

– Vi sätter inom kort 
igång med en konferens-
anläggning för upp till  
1 000 personer. Där ingår 
också ett hotell med 170 
rum och en Spa-avdelning.

–  Vi ska också bygga 
bostadshus på drygt 500 
tomter, berättade Jonas 

Edberg, som bland annat 
fått sin erfarenhet från 
”branschen golfanläggning-
ar” från Hooks herrgård 
som ägs och drivs av hans 
familj och släkt.

Därefter följde en 
utmärkt middag med 
pilgrimsmusslor följt av 
hjortstek och där den 
avslutande tallriken med 
en hel liten dessert-buffé 
tröstade, bland andra 
pappa Ingemar Stenson, 
när sonen Henrik ungefär 
samtidigt fick en trippel-
bogey mot slutet av första 
ronden på Augusta.

Odiskutabel Ola
På fredagen var det PGA 
Lakes-banan som gällde 
och där blev Ola Folkes-
son odiskutabel vinnare 
på 39 poäng och det blev 
handikappsänkning för an-
dra dagen i rad. I början av 

året lämnade Ola Hallands 
Nyheter och har fått mer 
tid för golfspel.

– Ja, det är en förklaring 
till att det går bättre. Men 
också att man tänkte för 
mycket på jobbet ute på 
banan förr i tiden, skrattar 
Ola.

Micke Broström hade 
”bara” 36 poäng på 
Lakes och sedan följde 
tre spelare från Skånes 
Golfjournalister som 
alla hade 35 poäng: Kalle 
Lööw, Ingemar Stenson 
och Lennart Holm.

Skåne – igen
I den prestigefyllda lagtäv-
lingen mellan de Skåneba-
serade deltagarna och de 
som bor i ”övriga Sverige” 
blev det för tredje året i 
rad skånsk seger.

Trots att alltså 
de spelskickliga 
hallänningarna Broström 
och Folkesson fanns i 
motståndarlaget.

Åtta resultat räknades 
i varje lag och den 
sydsvenska bredden 
triumferade när ett 
”allsvenskt skoskav” 
aldrig kom till start och 
ett ”allsvenskt ryggont” 
tvingades bryta efter nio 
hål.

Bucklan i lagtävlingen 
delades ut för första 
gången på Mölle 2017, fick 
stanna i Skåne efter Vår-
upptakten på Ljunghusen 
2018 och kommer alltså 
inte att flyttas utanför 
vårt sydligaste landskap 
den här gången heller.

BJÖRN HEDMAN

Bara hallänningar  
i topp på PGA National
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Links Course 10 april 
1. Michael Broström             39
2. Ola Folkesson             38
3. Ronny Larsson             37
4. Patrik Larson             36
5. Johan Lindeberg             35
6. Björn Hedman             33
7. Ulla Hansson             33
8. Lars-Åke Linander             32
9. Torvald Bryngård             30
10. Ingemar Stenson              29
11. Sture Carlbom                      28
12. Lennart Holm             28
13. Henrik Schöldström           27
14. Inga Norrbelius             27
15. Gert Palm              26
16. PeO Karlström             25
17. Håkan Wedin             24
18. Leif Larsson             20
19. Bertil Guslén             19

Lakes Course 11 april
Även Lagtävling: 
Skåne-Övriga Sverige 262-252 
(åtta resultat räknades)
1. Ola Folkesson             39
2. Michael Broström              36
3. Kalle Lööw (Skåne)             35
4. Ingemar Stenson (Skåne)     35
5. Lennart Holm (Skåne)          35
6. Lars-Åke Linander             33
7. Gert Palm (Skåne)             33
8. Håkan Wedin             32
9. Ronny Larsson (Skåne)        32
10. Sture Carlbom (Skåne)       31
11. Inga Norrbelius             31
12. Ulla Hansson (Skåne)         31
13. Björn Hedman (Skåne)      30
14. Eva Wetterland (Skåne)      30
15. Patrik Larsson             29
16. Mats B-Johansson (Skå)     28
17. Johan Lindeberg (Skåne)    27
18. Henrik Schöldström           26
19. PeO Karlström            26
20. Mats Pettersson (Skåne)    26
21. Leif Larsson            25

I topp, som så ofta. Michael 
Broström vann tävlingen på 
Links och blev tvåa på Lakes.

Broström i trubbel. Men det var också enda gången 
på Links Course. Foto: BJÖRN HEDMAN

BILDEN OVAN:
Knepiga lägen. Många 
hamnade i bunkrar och flera 
behövde flera slag för att 
komma ur. 

BILDEN TILL VÄNSTER:
Gladast av alla. Det var Ola 
Folkesson. Olas golf har fått 
ett jättelyft sedan han läm-
nade jobbet på tidningen, nu 
ligger fokuset på svingen.

BILDEN NEDAN:
Behöll lagvandringspriset. 
De Skånebaserade journa-
listerna med Björn Hedman 
som kapten var totalt tio slag 
bättre än Övriga Sverige. De 
senares kapten Patrik Larson 
tror på seger 2020.
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Foto: HÅKAN WEDIN
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Östsvenska Pressmästerskapet 19 maj

Andreas spurtade med två "örnar"!

Expressen-trio vassast – igen!
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Expressen kom med två 
starka gäng till lagtäv-
lingen i anslutning till 
Östsvenska Pressmäs-
terskapet. Det blev full 
pott.

Fjolårets vinnartrio Johan 
Larsson, Erik Södermark 
och Jonathan Larsson var 
starkast också 2019. Och 
det blev dubbelt Expres-
sen. I detta sammanhang 
nya trion Martin Harden-
berger, Pär Andersson och 
Gustav Persson spelade in 
sig på andra plats. 
På "pallen" hamnade 

även Länstidningen/
Mittmedia med Andreas 
Hanson, Jacob Sjölin och 
Andreas Lundin. 
Sex lag ställde upp i 

lagtävlingen.

Svårslagna. Trion (fr v) Jonathan Larsson, Erik Södermark och Johan Lars-
son var lagtitelförsvarare. Och visst, det blev en "back-to-back". Vem kan hota 
Expressen nästa år? Det viskas att Sportbladet debuterar med ett lag 2020...

Andreas Hanson, 
rookie i Föreningen 
Golfjournalisterna, 
skrällde och vann 
Östsvenska Press-
mästerskapet på 
Landeryds Norra 
bana.
Så här svarade An-

dreas på Nyhetsbre-
vets frågor:

 Du vann med två slag 
tillgodo på Expressens Pär 
Andersson och Jonathan 
Larsson. Brukar du vinna 
golftävlingar? 
– Haha, nej inte direkt. Jag 

trodde nog inte att jag hade 
vunnit förrän jag kallades 
upp på prisutdelningen.

 Vilket var segerrecep-
tet? Någon klubba som 
fungerade extra bra?
– Ja, min hybridfyra hade 

jag stor nytta av, den går 
relativt långt och rakt. 
Jag hamnade ofta på rätt 
avstånd för att använda den 
och lyckades med några 
riktigt fina inspel också.

 39 slag ut (netto) och 
31 på vägen in. Du lär ha 
klämt till med nettoeagle 
både på hål 15 och 16. 
Vad hände egentligen?
– Ja, jag hade problem med 

puttningen i början, men det 
blev bättre sedan. Hål 15 
var ett korthål, men på 16:e 
gjorde jag nog mitt bästa 
slag någonsin. Ett inspel med 
hybridfyran som stannade 
halvmetern från flaggan. Att 
göra birdies är inget jag är 
van vid, och två i rad har 
aldrig hänt förut.

 Många i startfältet hade 
det tufft på Landeryd, 
men inte du. Är detta en 
bana som passar dig extra 
bra och i så fall varför? 

– Det är en trevlig bana, 
men jag tror inte det var 
något särskilt med den som 
passade mig, utan jag tror 
att jag tjänade på att inte 
ha några förväntningar över 
huvud taget på att vinna, 
och kände aldrig någon 
press att spela svårare än 
jag kan. Den skillnaden 
märkte jag i alla fall själv på 
tävlingen dagen efter, när 
det inte gick lika bra.

 Visst var detta din de-
but i Golfjournalisterna!? 
Hur kom det sig att du 
blev medlem och att du 
anmälde dig till Östsven-
ska mästerskapet? 

– Ja, Patrik Larson har gång 
på gång tjatat på att vi ska 
vara med, och nu hakade jag 
på kollegorna Jacob Sjölin 

och Andreas Lidén. Jag och 
Jacob skulle ha varit med på 
Vidbynäs förra året, det är 
ju vår hemmabana, men nå-
got kom emellan. Så jättekul 
att nu äntligen ha gått med.

 Att vinna direkt antar 
jag ger mersmak, så då 
får vi väl se dig också på 
Press-SM på Svartinge i 
september!?
– Absolut!

 Du jobbar som sport-
journalist inom Mittme-
dia, bland annat för 
Länstidningen i Söder-
tälje. Blev det någon 
rubrik i tidningen eller på 
nätet om din seger i 
Östsvenska?
– Nej tyvärr, det skulle ha 

varit med på resultatbörsen 
men de strök bilden på mig 

med trofén och lade in en 
lagbild på Järna SK:s P10-
lag i stället, de hade slutat 
femma i en cup i Bollnäs. 
Jag tyckte att de kunde 
lägga in bilden på mig dagen 
efter i stället, men av någon 
anledning har det inte gjorts 
ännu...

 Golfen i alla ära, men 
hockey lär vara ett speci-
alintresse hos dig. När får 
vi se SSK i SHL? 
– När SSK får ordning på 
sin organisation och lyckas 
rekrytera en bra sportchef 
så borde de börja vara med 
och nosa på det. Det är i 
alla fall inget snack om att 
supportrar och näringsliv 
vill ha upp laget, men de har 
inte fått ut sin fulla potential 
på flera år nu.

 Något annat du vill 
nämna om tävlingarna 
och arrangemanget 
utanför Linköping?
– Jag passar på att tacka 

Patrik Larson för att han 
tjatat på oss att vara med, 
och alla som ligger bakom 
arrangemanget – allt var 
väldigt bra anordnat. Hat-
ten av.

 TEXT OCH FOTO: 
STIG DAHLÉN

Resultat "Östsvenska"  Landeryd Norra
1. Andreas Hanson Vidbynäs  70 
2. Pär Andersson Bro Bålsta   73 
3. Jonathan Larsson  Huvudstaden   73 
4. Gunnar Walldén  Karlstad   76 
5. Erik Södermark  Huvudstaden   76 
6. Mats Fagerström  Karlstad   77 
7. Ingemar Jansson  Ekerum   77 
8. PeO Karlström  Dalsjö   78 
9. Lars-Åke Linander  Österåker  79 
10. Kjell Martinson  Karlstad   79 
11. Lasse Hanson  Täby   80
12. Martin Hardenberger  Ljunghusen   81 
13. Petter Jennervall  Bro-Bålsta   82 
14. Tord Westlund  Gävle   82 
15. Jacob Sjölin Kallfors   84 
16. Andreas Lidén  Sundsvall   84 
17. Gustav Persson  Bokskogen   85 
18. Johan Larsson  Huvudstaden   85 
19. Bertil Guslén  Gräppås   86 
20. Agne Jälevik  Nacka   87 
21. Carsten Corp  Köping   87 
22. Peppe Eng  Ystad   88 
23. Patrik Larson  Husby   88 
24. Ulf Eneroth  Köping   89 
25. Stig Dahlén  Karlstad   98 

Stolt vinnare. Andreas Hanson får kommande året 
vårda ett av föreningens äldsta vandringspris

Namn: Andreas Hanson
Ålder: 34.
Hemort: Solna.
Yrke: Sportjournalist 
Handicap: 22,1.
Har spelat sedan: 2013, 
tror jag.
Klubb: Vidbynäs 
Favoritspelare: Henrik 
Stenson och Jacob Sjölin.
Vem vinner British 
Open: Om ingen svensk 
kan ta det, så kan Dustin 
Johnson få vinna.

Proffsvibbar. Agne Jälevik och övriga startfältet 
möttes på Landeryds drivingrange av bollar upplag-
da i pyramider. "Här får man ju för en gångs skull 
känslan av att vara på proffstouren", tyckte Agne.
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Bäste golfaren vann – Martin Hardenberger!
Zachrissons Pokal 20 maj:

Martin Hardenberger avgjorde 
på Vesterby med birdies på de 
två avslutande hålen. 
Nyblivne medlemmen Martin 

var under försommaren utan 
tvekan bästa golfaren i Sveri-
ges Golfjournalisters skara. 
Det visade han med bravur genom 
dubbla segrar i bruttoklassen i Öst-
svenska Mästerskapet och i Zachris-
sons Pokal. I den senare räckte hans 
77 brutto och 75 netto även till seger 
i nettoklassen.

Det var en suverän avslutning med 
birdie birdie på Vesterbys 17:e och 
18:e som avgjorde. Det innebar att 
han kom ikapp Johan Larsson och 
sedan vann tillställningen på bättre 
handicap. Stort grattis till Expressens 
flitiga och duktiga golfkrönikör.

– Ett härligt arrangemang och jät-
tekul att få spela fina banor och träffa 
alla trevliga golfare, såväl bekanta som 
nya ansikten i föreningen. Tack också 
till mina spelkamrater i bollen, sa en 
mycket nöjd Martin efter att ha tagit emot Zachrissons Pokal ur tävlingsle-

daren Patrik Larsons hand.
Det var alltså en stark avslutning 

som grejade segern för Martin som 
därmed lyckades vinna trots massivt 
strul och en kvadrupel (fyra över) på 
det sjätte hålet. Hans runda innehöll 
dock inte mindre än fem par och fem 
birdies och det räckte till vinst. Impo-
nerande.

Enkelt hål kostade segern
Tvåan Johan Larsson spelade också 
mycket stabilt, men tappade segern på 
16:e där han noterade åtta i. En förhål-
landevis enkel par 4 med index 17 kan 
alltså ställa till det rejält om bollen 
försvinner i tjockruffen. 

Det var även så för skrivaren av 
dessa rader som var med i seger-
striden fram till 16:e. Där blev det 
blev nio i efter besök i tjockruffen. 
Avslutande par par räddade dock 
pallplatsen, thank you very much. Även 
näst bäste värmlänning, Karlstad GK:s 
Kjell Martinson, var med och högg på 
segern. Hans motigheter dök upp på 
hål 15, ett par tre där Kjell tvingades 
notera en förarglig åtta i scorekortet. 

Vesterby var annars i stort en 
mycket trevlig spelupplevelse med sina 
upphöjda greener och bunkrar som 
gav karaktär av inland links. Med väl 
tilltagna fairways var det runt green-
erna som svårigheterna började för 
de flesta av deltagarna i denna tävling 
arrangerad av Golfjournalisterna. 

Sänkt medelålder
Det var nu tredje året som tävlingen 
arrangerades som en del i ett tvåda-
garsarrangemang tillsammans med 
Östsvenska Mästerskapet. Glädjande 
är att många av deltagarna är relativt 
nytillkomna medlemmar och inte 
minst att de bidrog till en rejäl sänk-
ning av medelåldern i startfältet.

Förutom golf blev det också god mat 
och mycket trevlig social samvaro. His-
torieberättande veteraner som Peppe 
Eng,  Agne Jälevik, PeO Karlström och 
Tord Westlund bidrog starkt till hög 
trivselfaktor. 

TEXT GUNNAR WALLDÉN
FOTO: STIG DAHLÉN

Resultat Zachrissons Pokal: 
1. Martin Hardenberger.....75 
2. Johan Larsson.................75 
3. Gunnar Walldén.............76 
4. Kjell Martinson..............76 
5. Jacob Sjölin.....................77
6. Agne Jälevik....................77
7. Lasse Hanson..................79
8. Andreas Hanson.............80
9. Jonathan Larsson............80
10. Bertil Guslén.................81
11. Andreas Lidén..............82
12. Stig Dahlén...................82
13. Ulf Eneroth...................83
14. Mats Fagerström..........84
15. PeO Karlström..............84
16. Patrik Larsson...............85
17. Carsten Corp................86
18. Peppe Eng.....................87
19. Ingemar Jansson...........87
20. Tord Westlund..............89

Stolt vinnare. Martin Hardenberger, ny medlem i Golfjournalisterna, tog 
tredje inteckningen i Zachrissons Pokal. Martin är inte bara en ledande 
golfskribent i Sverige, utan också en spelare som kan rada upp birdies.

Ingen vattenskräck. Tävlingsledaren Patrik 
Larson slår utan att tveka upp bollen när den 
hamnat i ett vattenhinder på Vesterby. Mod, 
kraft och precision i samma golfrörelse.

BILDEN NEDAN:
17:e hålet på Vesterby. Ett 
vackert och utmanande 
korthål. Och nyckelhål 
för Martin Hardenberger. 
Birdie här. Och på 18:e. 
Det gav Martin segern. 

Tjock, gulgrön ruff. Det kunde 
ställa till det på Vesterby, men Ra-
diosportens Mats Fagerström hade 
inga problem, den här gången...

Namn: Martin Harden-
berger
Ålder: 31.
Hemort: Malmö.
Yrke: Sportjournalist 
Handicap: 2,6.
Golfidol: Arnold Palmer
Klubb: Ljunghusen 
Favoritbana i Sverige: 
Ullna
Favoritbana utomlands: 
Augusta National

Vad hände egentligen på 
sjätte hålet på Vesterby?
– Efter birdie på femman 
fick jag hybris och bjöd 
mina medspelare på en 
birdie-whisky. Det fick inte 
riktigt önskad effekt och 
jag slog både min förstaboll 
och min provisoriska in i 
stenrösen till vänster om 
fairway. Jag hittade första-
bollen och räddade den där 
åttan tack vare en tvåputt 
från långt utanför green, 
ungefär 30 meter från hål.
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Ålänningarna krossade oss, igen
Åländsk seger, för-
stås. Men resulta-
tet är inte det allra 
viktigaste, det är att 
vi är där och spelar. 
För som vanligt blev 
det en resa full av 
minnen.
Det finns så mycket roliga 
saker att berätta från en 
Ålandstripp med Golf-
journalisterna. Som hur 
män i den absolut senare 
delen av medelåldern kan 
ringa 15 oroliga samtal 
bara för att reseledaren 
råkar vara några minuter 
sen till Grisslehamn. 

Märkligt att de inte litar 
på att en man som nor-
malt jobbar som trafikre-
porter på Sveriges Radio 
vet exakt när man bör 
åka för att undvika onödig 
väntan. Vi (jag, Ingemar 
Jansson och Agne Jälevik) 
lämnade stan 8:00, båten 
går 10, för att också ta en 
tur över Täby där Lasse 
Hanson väntade.
Körberg nobbade
Eller som att samma tra-
fikreporters bil fick pole 
position på hemresan och 
därmed var först av samt-
liga fordon av båten. En 
ynnest när man ska köra 
krokiga vägar till Norrtälje 
en sen kväll.

Man kan också be-
rätta om hur Stig Hoffman 
några dagar innan lands-
kamp ringer och säger 
att han har lite priser i en 
väska, och hur kul det är 
att öppna den där trunken 
och hitta bagar från anno 
dazumal.

Det går att uppehålla sig 
en stund vid Tord West-
lunds berättelser om låtar 
som nobbats av Tommy 
Körberg och Christer 

Sjögren, eller om Lars-Åke 
Linanders armhävningar 
i baren mitt i natten. Fast 
mest vill man förstås helst 
berätta om golfspel.

– Vi kör väl nästa år 
igen, var den mest domi-
nerande frågan när två 
dagars spel sammanfat-
tades på restaurangen på 
Ålands GK.
700 järnsjuor...
Då hade Sverige som 
vanligt åkt på storstryk. 
Trots att vi bestämde att 
bara de fem bästa i varje 
tiomannalag skulle räknas 
var vår åländska värdar 
hysteriskt överlägsna. De 
lade beslag på hela pris-
pallen i singeltävlingen.

Allra duktigast var 
Jockum Sourander som 
nu vann för andra gången 
på bara några år. 65-åring-
en som tillbringar halva 
året i Thailand visade att 
träning lönar sig när han 
samlade in 37 poäng på 

Kungsbanan.
– Jag slog 700 bol-

lar med järnsjuan förra 
veckan, sade Sourander.

Han hade en sån där 
dag när alla bollar gick 
rakt, och med lite mer 
tur i puttandet hade han 
kommit en bra bit över 40 
pinnar.

– Och så fick jag bra 
stöd av spelarna i min boll, 
konstaterade Sourander 
vars gäng tog hem lag-
tävlingen för fyrmannalag 
överlägset.

Bäste svensk var Lars-
Åke Linander som kom 
på fjärde plats individuellt. 
Även Stefan Bratt fanns 
med högt upp efter att ha 
hittat spelet efter fikapau-
sen.

Jag skulle dock vilja 
travestera Galenskaparna 
som en gång i en sketch 
som härmade Sportnytt 
konstaterade:

– Det viktigaste är 

inte vem som vinner, det 
viktigaste är att det finns 
sport.

Jag säger samma sak om 
vår golf. Det viktigaste är 
att den finns.
Eckerö fick ett lyft
Dagen före landskam-
pen värmde vi upp med 
scramble på Eckerö GK. 
En bana som var en ny 
bekantskap för många 
av oss. Entreprenören 
Tomas Sundberg har gjort 
ett gott jobb med banan 
som ligger väldigt nära 
färjeläget. Mjuka gungande 
fairways och jämna fina 
greener, och även om ser-
vicedelen var av det kan-
ske mest spartanska slaget 
kände man sig verkligt 
välkommen. Anläggningen 
har haft ett litet lyft i år 
när Ålands GK bygger om 
sin ena bana, men även 
när den nya är klar kom-
mer Eckerö GK att fylla 
sin plats på kartan.

Sen två år tillbaka är 
Ålandskampen ett eve-
nemang där vi bara sover 
en natt på ön. Det kom 
en del önskemål om att 
gå tillbaka till det gamla 
upplägget med två nätter 
för att undvika stressen 
den första dagen.

– Jag fick gå upp 5:30, 
suckade Leif Engberg.

Vi får se hur det blir 
nästa år. Men vi vet att 
det blir. Det är vackert 
så, konstaterade jag och 
Janne Collsiöö när vi tog 
adjö på nedre däck 

PATRIK LARSON  
(som tror jag nämnde 

samtliga svenska spelare i 
texten)

fortsättning Åland nästa sida

ÅLANDSKAMPEN 4-5 JUNI:

RESULTAT 
Landskamp: 
Åland-Sverige 158-127

Individuellt:
1. Jockum Sourander (Å)      37 
2. Hans Palin (Å)                    32 
3. Hasse Laksonen (Å)           31 
4. Lars-Åke Linander (S)       30 
5. Roger Småros (Å)               30
6. Lasse Hanson (S)                28
7. Stefan Bratt (S)                    28
8. Martti Rajamäki (Å)           28
9. Fredrik Björklund (Å)        26
10. Stig Hoffman (S)               26
11. Agne Jälevik (S)                25
12. Kjell Hansson (Å)             25
13. Tobben Eliasson (Å)        24
14. Jan Collsiöö (S)                24
15. Ingemar Jansson (S)        24
16. Gunnar Helén (Å)           23
17. Patrik Larson (S)              21
18. Leif Engberg (S)               21
19. Tord Westlund (S)           20
20. Hans Ekebom (Å)           18

Svensk specialuppvärmning hjälpte inte... 
Det väckte viss förvåning och förtjusning bland ålänningarna när delar av 
svenska laget plötsligt började värma upp och på ett sätt som sällan skådats 
på ön. Särskilt Lasse Hansons avancerade övningar borde ha skakat om det 
åländska laget. Men icke. Ålänningarna bara skrattade och gick sedan ut och 
gjorde processen kort med sina svenska gäster. Noteras ska att just Lasse Han-
son blev näste bäste svensk på en sjätteplats, så viss nytta hade kanske övning-
arna.

Överlägsen. Jockum Sourander vann individuellt 
före två andra ålänningar. Men prisutdelaren Patrik 
Larson var lika glad trots det. 

 Foto: TORD WESTLUND

 Foto: JAN COLLSIÖÖ

Tradition sedan 1984. I 35 år har utbytet mellan Åland och Sveriges Golfjournalister pågått och även om medelål-
dern sakta med säkert ökar hos lagen så snackar man och ser redan fram emot en fortsättning 2020.
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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 kan vara intresserade av innehållet. 

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

Golfjournalisternas Nyhetsbrev Nummer 2,  Juli 2019

Fem golfbilar på utflykt. Så 
ser det ut när vårt svenska 
gäng får en visning av den 
bana som invigs 2020. Och 
som kommer att skrämma 
och locka spelare som spelat 
den så många gånger.
Det är nästan omöjligt att förstå att 
en bana ska stå helt klar redan i maj 
2020. För det är massor av grävsko-
por, grundlagda greenområden och 
tilltufsad skog som möter ett gäng 
nyfikna golfjournalister som i början 
av juni fick en detaljerad visning av 
det som ska bli Slottsbanan 2.0 på 
Ålands Golfklubb.

I stort sett samtliga hål byggs 
om, de flesta helt och hållet när 
det gäller tee och green. Två hål 
behåller sin gamla sträckning och 
layout, men fräschas upp i den stora 
ombyggnaden.

– Man kommer att känna igen 
1 och 9. Men nian blir den nya 
femman i och för sig, säger Johan 
Englund som begåvats med titeln 
course manager.

Från de hålen har man inte så 
mycket kontakt med havsviken och 
slottet, men när man kommer ner 

till de mer ombyggda hålen öppnar 
sig en helt ny värld för den som 
är van vid de vyer vi så ofta spelat 
landskamp på.

– Blir det verkligen klart till maj, 
undrar både Lars-Åke Linander 
och Agne Jälevik som var med på 
rundturen.

Johan Englund låter säker på sin 
sak och hävdar att så blir det. Han 
vill inte berätta hur många timmar 
i veckan han jobbar för tillfället, 
men att det är mer än åtta timmes 
arbetsdag är helt solklart.
Nordens största tee?
Det är en häftig upplevelse att få 
åka ut sådär över alla 18 hålen 
på ett nybygge. Och märkligt att 
känna igen sig eftersom nästan alla 
fairways blir kvar, men kommer att 
spelas åt andra håll än man brukar. 
Och sen är det det här med vattnet. 
Det är korthål över vatten, par 4 
över vatten och par 5-utslag som i 
alla fall slickar det våta, det på det 
18:e hålet som verkar bli en utma-
ning i hästväg.

– Jag tror det blir den största 
teen på en par 5:a i Norden, säger 
Englund om det faktum att gamla 17 

blir utslagsplats på avslutningshålet.
Och vatten är alltså en havsvik 

som är mycket utsatt för vind, en 
blåst man både kommer att ha i 
ryggen och ansiktet under en runda.

– Här utanför har vi grävt undan 
vass och öppnat vattenytan, det är 
runt en meter djupt, förklarar Johan 
Englund när vi är nere vid strand-
linjen på det som förr var det 12;e 
och 13:e hålet. 

13 brukade vara en ganska enkel 
par 3:a, nu ser det mest läskigt ut.

Banan blir relativt kort, men 
bunkrar och avrinningsytor kom-
mer att kräva sina offer ändå. Och 
den som gillat gamla Slottsbanan 
för att man kunde hamna lite var 
som helst men ändå ha ett hyfsat 
bra läge för inspel kommer få ändra 
sin känsla. Här gäller precision och 
mod i fortsättningen.

Gamla hål 2 ändras rejält och 3:an 
försvinner helt och hållet. 

– Fasen vad läckert, vilken grej att 
få se en bana byggas så här, konsta-
terar Lasse Hanson och blir med 
det talesman för hela vår grupp.

Längtan till 2020 är igång. 
PATRIK LARSON
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"Fasen vad läckert!"
SLOTTSBANAN BYGGS OM

Nya banans ädlaste pärla blir hål 9. En par 3:a som spelas över Slottssundet, oftast med vinden i ryggen. 
Det kommer att dykas en hel del efter bollar tror banchefen Johan Englund.

Journalist-EM i Österrike:

Nu börjar saker och ting klarna 
när det gäller höstens EM för 
golfspelande journalister. Som 
tidigare nämnts är det Österri-
ke som står för arrangemanget 
den här gången och tävlingen 
spelas på en av Europas vack-
raste banor; Golf Club Murhof. 
Banan öppnades 1964 och har stått värd 
för flera stora evenemang, senast förra 
året då de europeiska amatör-mäster-
skapen för damer spelades på anlägg-
ningen som ligger cirka 15 minuters 
bilresa från Graz.
Sverige har brons att försvara
Journalist-EM arrangeras vartannat år. 
Detta är den tionde upplagan. I år spelas 
mästerskapet 7-11 oktober. Spelarna 
bor på Hotel Nova Park, som lär ligga 
rätt nära banan.

10-11 nationer deltar och Sverige 
har en bronsplats från Belgien 2017 att 
försvara.

Tanken är att de deltagande lagen 
anländer måndag 7/10, då vi checkar in 
på hotellet och bjuds på guidad tur med 
middag inne i staden Graz.

Tisdag 8/10 ägnas åt inspel på banan 
med middag och festivitas på klubben, 
där också lagen presenteras. 

Onsdag 9/10 första tävlingsdagen och 
middag på klubben.

Torsdag 10/10 andra och sista täv-
lingsdagen med avslutande middag och 
prisutdelning.

Fredag 11/10 Utcheckning och hem-
resa.

Vill man komma dit redan på sönda-
gen, så lär det finnas möjlighet att spela 
banan då. Men då blir det till att pröjsa 
en extra natt på hotellet.

För detta paket betalar var och en 
490 Euro per person i dubbelrum (plus 
eventuell extranatt för ankomst söndag).
Vill man bo själv, så kostar det 80 Euro 
extra. Paketet inkluderar fyra nätter 
med frukost, tre rundor golf, kvälls-
arrangemangen plus transport mellan 
hotellet och banan varje dag. Tillkommer 
gör flygbiljetten. 

Varje nation får ställa upp med max 
tio spelare. Några "gamla uvar" har 
redan anmält intresse, men det vore kul 
att också se yngre talanger, gärna damer.

Tävlingen spelas som poängbogey, med 
reducerad hcp. Ingen spelare får tillgo-
doräkna sig ett högre hcp än 18. De åtta 
bästa resultaten i respektive lag räknas 
ihop. Så för att ha en chans bör vi vara 
minst åtta spelare...
Hoppas att ni hakar på
Det går utmärkt att kika in på arrangö-
rens hemsida www.emgj2019.at för att 
se mer av bana, hotell etc.

Senast 31 augusti måste vi meddela 
namnen på våra spelare. Men jag ser ju 
helst att ni anmäler er till mig via mail 
så tidigt som möjligt. Så ta chansen att 
spela ett EM, det är få förunnat i våra 
kretsar...

Min mailadress: 
peppe.sportsnack@gmail.com
Hoppas ni hakar på!

PEPPE (stolt lagkapten)

Kapten Peppe 
söker tio som 
vill ta chansen Peppe Eng, kapten.

Vill du bli medlem 
– läs det här!
Föreningen Golfjourna-
listerna bildades 1976. Vi 
är cirka 100 medlemmar. 
Många deltar i en eller 
flera av de träffar som ar-
rangeras varje år, normalt 
fem stycken. 

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

Alla som i någon form 
”återkommande produ-
cerar golf i media” kan 
bli medlem. Det kan, 
förutom journalister och 
fotografer, vara kom-
mentatorer, redigerare, 
tekniker med flera. 

Är du inte redan med-
lem, välkommen med 
ansökan om medlemskap! 
Den mailas till Golfjour-
nalisternas sekreterare 
på denna adress: gunnar 
walldén@hotmail.com  

Årsavgiften är 200 kr.

"Golfjournalisterna är 
en förening vars med-
lemmar återkomman-
de producerar golf i 
media och som träffas 
för att vidareutbilda 
sig och nätverka."
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Det finns hopp för golf-Sverige.
Den känslan har jag efter att ha 

spankulerat runt på Henrik Sten-
sons och Christian Lundins nya 
bana på Österåker, som öppnar i 
början av augusti och har en pampig 
invigning i mitten av september. 

Det finns en vilja bland stora och 
små golfklubbar att förbättra kvali-
teten och utmaningarna på sina an-
läggningar för att vara konkurrens-
kraftiga och stå sig i konkurrensen i 
det extrema utbud av aktiviteter som 
vi översköljs av varje dag numera.

Likaså efter att som hastigast tittat 
till utbyggnaden på Kallfors, tagit 
del av Magnus Sunessons spän-
nande banrenoveringar med enkla 
medel, sett Visby GK i Pierre Fulkes 
och Adam Mednicksons händer 
utvecklas till något extra. Att ha 
noterat renoveringen i Åhus, att se 
satsningen på Skövde GK och på vil-
ket sätt Hills GC utmärker sig med 
modiga och kreativa lösningar.

Möjligen är jag mer intresserad av 
banor och layout och golfklubbars 
utveckling än de flesta andra. Men 
det ger mig tillfredsställelse att se 
våra ”lekplatser” hålla hög kvalitet. 
Lika mycket som att se det egna spe-
let utvecklas, eller avvecklas…
Ta med extra bollar
I vår förening har vi ett årligt utbyte 
med gänget på Åland och i början 
av juni hade vi nöjet att se den stora 
pågående renoveringen av Slottsba-
nan på Ålands GK. Det blir häftigt 
och ett utnyttjande av vattenkon-
takten som vi med svenska strand-
skyddsregler bara kan drömma om. 
Något strandskydd existerar inte. 
Nästa år, när banan öppnar, rekom-
menderar jag att ta med extra bollar!

För Golfjournalisterna är det 
högsäsong. Ett gäng finns ute och 
bevakar de största tourerna, andra 
spelar våra egna event. I år hittills på 
PGANational i Bara och Landeryd/
Vesterby utanför Linköping. I höst 

på Svartinge och Sollentuna. Endast 
det bästa är gott nog…

För övrigt är det påtagligt hur 
snabbt golfare i Sverige anammar de 
nya reglerna. Alla pliktområden och 
dropptekniker.

Eller som Claes Grönberg, regel-
gurun på Golfförbundet berättade: 
”Vissa besvärar sig med att kontakta 
oss centralt för att t ex ifrågasätta 
nya droppregeln med att de inte når 
ner till knähöjd. Då brukar jag fråga 
om de kan böja sig och ta upp bol-
len i hålet. Vilket alla kan...”

Låt oss hoppas på litet framgångar 
i sommarens och höstens Majors på 
herr- och damsidan. 

Själv tillhör jag numera skaran av 
mer än 900 husbilsgolfare i Sverige. 
Och många golfklubbar tar den 
stora gruppen på allvar. Det borde 
fler göra!
Ha en go golfsommar!

LARS-ÅKE LINANDER
Ordförande Golfjournalisterna

KOLUMN:

Lars-Åke  
Linander

Här på Svartinge spelas Press-SM den 30 september. Dagen innan är det 
årsmöte på Sollentuna GK och där spelar vi "Par-SM". 

Press-SM unik chans 
att spela privat bana

FAKTA: 
Hemming Stens Minne
Söndag 29 september
Plats: Sollentuna GK
Första start: 12:10
Spelform: bästboll/slaggolf.
Kostnad: 400 kr per spelare
Press-SM
Måndag 30 september
Plats: Svartinge Golf Club
Kanonstart: 10:00
Spelform Mästerskapet:  Slagspel 
scratch. Det finns även en hcp-klass 
(slagspel).
Kostnad: 750 kr. I det ingår vagn, 
banguide, rangebollar och startkit. 
Golfbil med kiosk/service finns ute på 
banan.
På Sollentuna äter vi tvårätters mid-
dag och håller årsmöte. Föreningen 
sponsrar middagen, så priset avgörs av 
antalet deltagare. Inbjudan till årsmöte 
kommer separat.
Föreningen har bokat ett antal rum 
på Scandic Infracity i Bredden, intill E4. 
Kostar 1160 kr söndag till måndag.
Anmälan senast 20 augusti till  
patrik.larson@golfjournalisterna.se 
Kom ihåg att uppge ditt golf-id. Skriv 
också om du vill boka rum på Scandic.

Klubbarna visar vilja 
att satsa på kvalitet

Nya passionen! Lars-Åke Linander har gett sig ut på en riktig resa – beta av golf-Sverige med husbilen.

Föreningen Golfjournalis-
ternas medlemmar får i år 
chansen att uppleva något 
unikt. Detta eftersom årets 
singelspel i Press-SM spelas på 
privata Svartinge Golf Club i 
norra Stockholm. 
Normalt får man bara spela där om 
man är medlem eller gäst till medlem. 
Svartinge brukar oftast rankas högt 
när det görs listor över de bästa ba-
norna i Sverige.

– Svartinge bjuder på lugn och ro, 
och en bana som är väldigt rolig från 
tee till green. Peter Nordwall har de-
signat banan, så den som har spelat till 
exempel Bro-Bålsta kommer att känna 
igen sig när man väl är framme vid 
de stora greenerna. Förvänta dig fler 
greenträffar än vanligt, men sannolikt 
också fler treputtar än vanligt, säger 
Golfjournalisternas medlem Henrik 

Schöldström, som spelat banan flera 
gånger.

I Kristianstad i höstas blev Michael 
Broström mästare.

Dagen innan Svartinge blir det 
Hemming Stens Minne på Sollentuna 
GK. Sollentuna firar 40-årsjubileum ef-
tersom man utsågs till årets golfklubb 
1979. Regerande mästare i ”Par-SM” 
är PeO Karlström och Kenneth Jonas-
son.

Båda banorna ligger längs Stäket-
leden som binder ihop E4 med E18. 
De är mycket lätta att ta sig till med 
bil, och för den som vill bo bra un-
der tävlingarna har vi bokat rum på 
Scandic Infracity. Hotellet med både 
inomhusträdgården och penthouse 
med otrolig utsikt.

Inbjudan har gått ut per mail och all 
fakta om priser finns i rutan här intill.

PATRIK LARSON

Foto: ULF BLOMBERG


