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Frösåker är Årets Golfklubb 2020
Frösåker Golf & Country 
Club är den 42:a klubben 
som föreningen Golfjourna-
listerna har utsett till den 

prestigefyllda utmärkelsen 
Årets Golfklubb. Känne-
tecknande för Frösåker är 
att klubben alltid tycks vara 

på väg. På väg mot något 
nytt och på väg mot något 
ännu bättre. Sid 4-5

Säsongen börjar på 
Bjäre och Torekov
Golfjournalisterna rivstartar 19-20 april 
säsongen på Bjärehalvön med Vårupptakt på 
Bjäre GK och Torekovs GK. En månad senare 
är det dags för nästa träff. På Nynäshamns GK 
spelar vi om Zachrissons Pokal och Östsven-
ska mästerskapet. Och när första och andra 
halvåret möts är det dags för "landskamp" på 
Åland, 1-2 juli på nya Castle Course. Sid 8

Press-SM spelas  
på Öster by Stenson
Höstsäsongens höjdpunkt för Golfjournalister-
na utspelas i Åkersberga i mitten av september. 
För Press-SM får vi 14 september tillträde till 
omskrivna mästerskapsbanan Öster by Stenson 
på Österåkers GK. Mats Hallberg, tvåa i fjol på 
Svartinge, blir en av favoriterna. Dagen innan 
avgörs partävlingen Hemming Stens Minne på 
Österåkers andra bana, Västerled. Sid 10



ÅRET SOM GICK

Golfjournalisterna är en förening vars medlemmar återkommande produ-
cerar golf i media och som träffas för att vidareutbilda sig och nätverka. 
2019 genomfördes fem träffar och vi tävlade då på åtta banor runtom 

i landet. Dessutom representerade tio av våra medlemmar Sverige vid 
Journalist-EM i Österrike. På de här två sidorna öppnar vi Nyhetsbrevet 
med ett antal nedslag i verksamheten under 2019.  Välkomna! 

Vilken rookie! Tobias Sandén läste i Golfjournalis-
ternas nyhetsbrev om våra träffar, tyckte det verkade 
kul och anmälde sig som medlem – och till Press-SM 
på Svartinge. Och vilken debut det blev. Trots att 
tävlingen spelas som Open lyckades han sätta hela 
startfältet på plats, bl a exproffset och C More-profi-
len Mats Hallberg. Han fick nöja sig med "silvret".

Trio med sting! Det skrev vi i bildtexten om den nya 
lagtävlingen som 2018 infördes i anslutning till Öst-
svenska Mästerskapet. Repris för Expressen 2019 i 
på Landeryd med fr v Jonathan Larsson, Erik Söder-
mark och Johan Larsson. Kom igen nu Sportbladet, 
inte kan ni väl låta Expressen vinna tre år i rad!?

Pär och Johnnie! De blev ett par i handicap-
klassen i Press-SM. "Johnnie Walker Award" är 
namnet på det fina vandringspriset. Pär heter 
Fischerström i efternamn, har hcp 6, gick runt 
Svartinge på 78 och vann alltså på 72 slag.

Patrik Larson, välkänd röst i Trafikredaktionen på 

Sveriges Radio, har en säregen förmåga att själv 

hamna i utsatta situationer. Men inget är för svårt 

för denne hardhitter, som här när han slår upp bol-

len ur ett vattenhinder i tävlingen Zachrissons Pokal 

på Vesterbys golfbana.

Från vattenkaskad på Landeryd 
till rookie som tog hem Press-SM

Blott tio slag från silvret. Det var nära att Sverige nådde bästa placeringen någonsin när lag-EM för journalister avgjordes i Graz i Österrike. För två år sedan blev det brons i Mons i Belgien, den dittills bästa placeringen.Här ovan har det svenska landslaget samlats för gruppfoto, fr v: Ulf C Hellman, Gunnar Walldén, Sture Carlbom, Björn Hedman, Stig Dahlén, Johan Lindeberg, Mattias Sandberg, Peppe Eng (förbundskapten) och Kjell Martin-son. Individuellt bäst av svenskarna var SVT:s  Mattias Sandberg. 

Nye medlemmen Martin Harden-
berger var jätteglad att direkt ta en 
inteckning i det vandringspris som 
Göran Zachrisson instiftade 2017.

Golfare på heltid. 
Det kan Ola Fol-
kesson vara sedan 
han pensionerade 
sig från Hallands 
Nyheter. Och en vin-
nare direkt. Proffsig 
insats på Vårupptak-
ten på Bara, seger 
på Lakes och tvåa 
på Links.  

Skåne vs Övriga Sverige. Björn Hedman till 
höger var kapten för Skåne-baserade deltaga-
re och det syns väl vilket lag som vann lagmat-
chen i anslutning till Vårupptakten. Svenske 
kaptenen Patrik Larson är putt, men lovar 
revansch 2020. Båda ingår i Golfjournalister-
nas styrelse och det ryktas att Patrik ska locka 
över Björn till Sverige i nästa möte i april. 

Klassisk "landskamp", Åland mot 
Sverige. 2019 var 36:e årgången. Lasse 
Hanson (TV 4) försökte knäcka ålän-
ningarna med en unik superuppvärm-
ning. Men det funkade inte helt. Åland 
vann ännu en gång. Lasse blev i alla fall 
näst bäste svensk. Starkt jobbat Lasse! 
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Chans att testa banor. Som medlem i Golfjournalisterna får du möjlighet att 
spela spännande banor. Det hände sommaren 2019 då en kvintett medlemmar in-
bjöds att testa Österåkers nya skapelse, "Öster by Stenson". Foto: PETER CORDÉN
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– Familjen hade drivit 
jordbruk i flera gene-
rationer, men när jag 
skulle ta över i mitten 
av 1980-talet bar det 
sig inte riktigt trots att 
vi testade att odla lite 
nytt som sockermajs 
och olika grönsaker.  Av 
en slump träffade jag då 
banarkitekten Sune Linde på en 
golfmässa, berättar Christer Ral 
(bilden) markägare och mannen 
bakom Frösåker Golf & Country 
Club.
"Du måste bygga!"
Ett par veckor senare tittade 
Sune Linde förbi, fick kaffe i 
köket och studerade kartor. När 
de vandrade runt i markerna vid 
Mälaren sa banarkitekten knappt 
ett ord, så Christer trodde att 
gästen blev besviken. Men när 
de återvände till gården lät det 
annorlunda:

”Du måste bygga! Här finns 
både vatten och höjdskillnader! 
Det är ett perfekt läge för en 
golfbana!”

– Med tanke på att vi i dag har 
1 200 medlemmar och 8 000 
greenfeegäster varje år, så får 
man ju ge honom rätt, skrattar 
Christer.

Lättskötta bunkrar
18-hålsbanan invigdes 1989 och 
drygt 30 år senare får alltså 
denna allt mer kompletta anlägg-
ning utmärkelsen ”Årets Golf-
klubb”. Mycket för sin förmåga 
att ständigt utvecklas och hitta 
nya vägar.

Under säsongen 2020 kom-
mer det nya hotellet med 18 
rum och 40 bäddar att stå klart. 
Det byggs i den flera hundra år 
gamla stenladan som också rym-
mer bland annat klubbhus och 
restaurang.

Det stora arbetet med om-
gjorda, lättskötta bunkrar på 
hela banan är just avslutat. Bunk-
rarna inramas nu av återvunnet 

konstgräs vilket innebär 
att de aldrig behöver 
”kantas”. En porös 
betongbädd i botten av 
varje bunker håller både 
oönskad lera och över-
svämningar borta. 

Pierre Fulke har tagit 
över arbetet med ban-
design på Frösåker efter 

Sune Linde. Han förvandlade för 
ett par år sedan ett stycke mark 
som från början var helt platt 
till en rolig och för ögat mycket 
kuperad 9-håls ”linksbana”. 

Det moderna ridhuset kan 
även användas som eventlokal. 
Dessutom finns två padelbanor 
utomhus. 

– Jag är nog mest nöjd med 
att vi nu har ett helhetskoncept 
för både medlemmar och gäster, 
säger Christer.

– Vår pro Matz Evensson har 
till exempel många kurser i sin 
topprustade studio. Med hotel-
let kan han erbjuda övernattning 
och bygga ut den verksamheten. 
Hotellet ger också underlag för 
en ännu bättre restaurang. 

Vill ha fler juniorer
Nu när det stora bunkerpro-
jektet är i mål finns mer tid och 
kraft att satsa på banans finish. 
Man sneglar också på möjlighe-
terna att åter igen vara värd för 
någon större tävling. 

– Vi lärde oss en hel del när vi 
arrangerade Scandinavian TPC 
hosted by Annika 2008. 

En punkt som finns kvar på 
Christer Rals önskelista är fler 
juniorer. 18 km in till Västerås är 
inget ”cykelavstånd” vilket varit 
ett hinder när barn och ungdo-
mar ska ta sig ut.

– Men nu ska det byggas en ny 
stadsdel bara 3 km härifrån. Då 
hoppas vi på tillskott!

TEXT BJÖRN HEDMAN

FOTO LENNART HYSE

På väg till golfbanan kör du parallellt 
med den inbjudande linksbanan med 

nio böljande korthål. På väg till rangen 
syns den välutvecklade studion där flera 
av Sveriges unga landslagsspelare bru-
kar träna. På väg till receptionen sneglar 
du in i den ofta välbesökta restaurangen, 
och på väg ut på banan möter du alltid 
någon ur personalen på Frösåker som 
ger dig ett speltips eller bara ett glatt 
hej.

För är det något som kännetecknar 
Frösåker Golf & Country Club så är det 
just förmågan att alltid vara på väg. På 
väg mot något bättre, på väg mot något 
nytt.

Som när man började använda åter-
vunnet konstgräs för att torva bunkrarna 
på den omtyckta 18-hålsbanan. Ett 
miljövänligt projekt som skulle ta sex 
år men som går i mål redan 2020, tre år 
för tidigt. Eller som när det byggdes ett 
ridhus som också kan användas som 

utställningshall för upp till 600 personer.
Klubbens pro driver ett, av fyra europe-

iska, nationellt center för ett av världens 
största golfmärken (Titleist) och trots att 
högteknologin står i centrum är givetvis 
medelhandikapparen välkommen att 
testa utrustning. Runt 90 procent av de 
spelare som besöker studion har över 15 
i hcp. Inom kort kan de även dra nytta av 
att rangen får tak och infravärme.

Med golfen som huvudnummer erbju-
der man 18 hål som håller för tävlingar 
av högsta klass men där det ändå är 
lätt för alla att känna sig ganska bra på 
spelet.

Och när man dessutom bygger klart 
ett hotell under året tycker Föreningen 
Golfjournalisterna att det 2020 är rätt att 
utse Frösåker G&CC till Årets golfklubb, 
för även om man fortsatt är på väg nå-
gonstans känns det som att just i år har 
man kommit längst hittills.

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
2020 Frösåker

Frösåker – en anläggning i ständig utveckling
från majs och broccoli till Årets Golfklubb

Gott om vatten, det finns det som sig bör på Frösåkers fina 18-hålsbana invid en vik av Mälaren. Vackra hål som kräver precisionsskytte.

Nio hål med linkskaraktär, designade av 
Pierre Fulke och Adam Mednickson. Banan 
är utmanande och populär. Här testades nya 
sättet att bygga bunkrar, som blev så lyckat 
att det nu införts också på 18-hålsbanan. 



Spel på ås med vyer 
och på links med anor

fortsättning Upptakt Syd på nästa uppslag

Centralt och högt upp på Bjärehalvön finns Bjäre GK. Banan invigdes 1990. Hålen breder ut sig i ett vackert land-
skap med böljande kullar och på sina håll en hänförande utsikt över Skälderviken och Kullaberg. 

Under Golfjournalisternas 
vårupptakt besöker vi Bjäre 
Golfklubb och Torekovs 
Golfklubb. Den ena banan är 
en behaglig parkbana högt 
uppe på Hallandsåsen med 
vackra vyer över det glitt-
rande vattnet i Skälderviken 
och Kullahalvön på andra 
sidan – den andra en links-
bana ända nere vid havet 
där golf har spelats i snart 
100 år. 

Bjäre golfklubb har alltid haft en 
rolig golfbana, sådär lagom kuperad 

för att man ska få fina vyer över 
hålen och med trevlig utsikt åt flera 
håll. Några skönhetsfläckar fanns 
dock och bland dessa var kanske 
den mest störande att man alltsom-
oftast blev av med bollen lite här 
och där. De gamla järnvägsvisslorna 
som kunde ackompanjera ett försök 
att (för en gångs skull) inte treputta 
på hål tretton är dock borta efter-
som tågen numera går igenom den 
omtalade tunneln.

Nya klipplinjer gjorde stor nytta 
både för spelglädje och speltempo, 
och tillsammans med banans redan 
från början utmanande greenom-

råden är det idag en ren fröjd att 
ta sig an Bjäres fina 18-hålare. Den 
som har lite löd i bössan kan en 
bra dag betvinga banan med våld, 
men det är finess som är det bästa 
receptet här. 

Utöver banan har Bjäre Golfklubb 
också en annan pärla – och det är 
hotell- och restaurangdelen som 
lockar många gäster. 

Det fina boendet kompletteras 
med träffsäker smakbild i Salomon 
Krogs utmärkta mat där lokala 
råvaror står i centrum. 

MICHAEL BROSTRÖM

UPPTAKT SYD 19-20 APRIL

FAKTA
Golfjournalisternas  
vårupptakt 19-20 april
Paket 1: Hela arrangemanget:  
1 845 kr (delat rum i Bjäres 
lodge – 300 kr extra för enkel-
rum). Spel på Torekov och Bjäre, 
startavgift, trerätters middag 
(exkl. dryck) samt övernattning.
Paket 2: Endast spel och mid-
dag: 1 450 kr. Golf, startavgift, 
trerätters middag (exkl. dryck).
Endast spel Torekov: 600 kr 
inklusive startavgift.
 
Varmt välkommen senast 15 
mars med din anmälan till 
info@golfjournalisterna.se

I anmälan vill vi ha golf-id, val 
av paket samt önskemål om 
boende (enkel- eller dubbelrum, 
gärna vem ni vill dela med). 
Meddela också val av tee vid 
behov.

Tävlingsledare:
Michael Broström

Eventuella frågor, maila:
michael@intertec.se

Nya klubbhuset blir en stor tillgång för klubben med sitt unika läge.

Torekovs GK bygger nytt klubbhus
I linje med visionen ”Torekovs Golf-
klubb – en unik linksupplevelse” 
beslutade klubben 2016 att satsa på ett 
nytt klubbhusområde. 

Klubben kom fram till att flera bygg-
nader var i så dåligt skick att de måste 
rivas (reception, restaurang och shop).

Sommaren 2018 röstades förslaget 
om ett nytt klubbhusområde igenom 
med stor majoritet och i augusti 2019 
påbörjades rivningen av gamla lokaler. 

Därefter har följt ett intensivt arbete 
med att bygga det nya klubbhuset och 
ambitionen är att det ska kunna öppna 
i början av sommaren 2020.

På Torekov GK:s hemsida finns 
många bilder som beskriver bygget av 
nya klubbhuset. 

Där finns även en film om banan: 
http://www.togk.se/se 

Läs mer om Torekovs Golfklubb på 
nästa sida.

Snart framme vid klubbhuset. Men först ska bollen i hål på den här greenen, avslutningen på hål 17, ett par 
5. Därefter återstår ett betydligt kortare hål, men med gott om bollslukande hinder. 

Foto: BJÄRE GK

Foto: BJÄRE GK
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Torekovs gamla bana invid havet för tankarna till de klassiska linksbanorna på de brittiska öarna. Men Torekovs GK bjuder på både links- och 
hedkänsla under de 18-hålen. Som sig bör blåser det till rejält ibland och då gäller det att hålla bollarna lågt.  

På strandängarna längst ut 
på udden norr om Torekov, 
det gamla fiskeläget som 
numera blivit ett riktigt 
"rikemansghetto", ligger en 
av Sveriges äldsta golfbanor. 
Torekovs Golfklubb firar 
snart hundraårsjubileum.

Här har många spelare kunnat njuta 
av den klassiska banan med sin 

links- och hedkaraktär. 
En större ombyggnad och re-

novering samt nedtagning av ett 
stort antal träd har placerat havet 
i blickfånget på många hål samt 
givit banan en betydligt mer uttalad 
linkskaraktär. Som på alla linksbanor 
är det klokt att hålla bollen lågt när 
vindarna friskar i och det är inte 
alltid så klokt att rycka upp drivern 
på tee. 

Banan premierar den tänkande 
golfaren som spelar med fantasi och 
ser till att välja rätt inspelsvinklar. 
De djupa bunkrarna kräver finess 
med sandwedgen och greenerna 
ser platta ut, men har på en del 
ställen förrädiska unduleringar där 
det kan vara klokt att läsa linjen lite 
extra noggrant. 

Just nu bygger man ett helt nytt 
klubbhus och att döma av de bilder 

som visats bland annat i sociala me-
dier verkar det bli mycket charmigt 
och med stort fokus på havsutsik-
ten. I samband med detta har även 
greenen på det artonde hålet flyt-
tats – men lugn bara, avslutningen 
är fortfarande en rejäl utmaning 
i form av ett långt par 3-hål, inte 
sällan in i både en och två klubbor 
vind.

MICHAEL BROSTRÖM

Torekovs strandängar premierar 
den tänkande golfspelaren...

Press-SM på  
Öster by Stenson
– Jag räknar iskallt med att Mats 
Hallberg är revanschsugen. Det 
här blir spännande.

Det konstaterar regerande 
mästaren Tobias Sandén när han 
får höra att årets Press-SM spe-
las på Öster by Stenson.

Hallberg gick banan på 75 slag 
från backtee 2019. Vilken vin-
narscore får vi i år?
2019 års Press-SM på exklusiva Svartinge 
GK blev en succé när det gäller deltagar-
antalet. Över 40 spelare mötte upp och 
slogs om titeln. I år hoppas vi på något 
liknande när tävlingen flyttar till Öster- 
åkers GK och Öster by Stenson med 
kanonstart 14 september. På Svartinge 
blev det en hård kamp om slutsegern, 
men golfpoddaren Tobias Sandén var 
iskall på slutet och besegrade favoriten 
Mats Hallberg, CMore.

– Vi kan nog räkna med ett stort 
startfält. Spelar vi från tee 4 gissar jag på 
en vinnarscore på 69 slag, säger Sandén, 
som ännu inte provat banan.

Risk och reward
Hemmaspelaren Henrik Schöldström, 
Stockholms Idrottsförbund, har hunnit 
med fler ronder och han har ett tips till 
tävlingsledningen.

– Om jag fick sätta upp banan skulle 

jag nog välja en blandning av tee 4 och 
tee 5 och komma upp till en längd på  
5 800 - 6 000 meter.

Schöldström med hcp 4,7 beskriver 
banan så här:

– Alla fyra par 5-hålen är nåbara på två 
för den som slår långt, men alla innehål-
ler tydliga inslag av risk and reward, så 
birdiejakt kan också resultera i bogey 
eller värre. Banan är generös från tee, 
men biter ifrån runt greenerna. Redan 
mot slutet på förra säsongen märktes 
också att greenerna liksom växt till sig, 
vilket gör att puttar faller mer än vad 
det ser ut.

"Par-SM" på anrika Västerled
Dagen innan Press-SM avgörs partäv-
lingen Hemming Stens Minne på Österå-
kers andra bana, anrika Västerled. Där är 
Martin Hardenberger, Kvällsposten, och 
Johan Larsson, Expressen, titelförsvarare 
efter segern på Sollentuna GK 2019.

Öster by Stenson öppnade i augusti 
2019 och har formen av en amerikansk 
parkbana. Det är mycket vatten på banan 
och en del träpalissader runt greenerna. 
Bunkersanden är vit och rent visuellt är 
den läcker.  

Västerled öppnades 1988 och är känd 
för sina snabba greener.

PATRIK LARSON
Foto: MICKAEL TANNUS

Visst ser det inbjudande ut. Och i september blir Öster by Stenson verklighet för 
de medlemmar i Golfjournalisterna som anmäler sig till Press-SM.
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UTMANINGAR PÅ SÖDERTÖRN 17-18 MAJ:
10 11

Två raka Expressen-segrar 
i Zachrissons Pokal. Vilket 
tremannalag sätter stopp 
för de giftiga getingarna? 
Och vem tar hem segern i 
föreningens, näst Press-SM, 
äldsta tävling, Östsvenska 
mästerskapet? Svaren får vi 
i maj när Golfjournalisterna 
åker till Körunda. Förutom 
golf bjuds vi på OS-snack 
och spa.
Det blir en utflykt till Södertörn för 
de medlemmar som vill delta i årets 
upplaga av Zachrissons Pokal och 
"Östsvenska". 

Söndag 17 maj och måndag 18:e 
gästar vi Körunda och Nynäshamns 
GK för de två tävlingarna som inne-
håller både lagspel och singelspel.

Vi börjar med lagtävlingen för 
tremannalag på söndagen, en tävling 
där vi också bjuder in mediefolk 
som inte, ännu, är medlemmar i vår 
förening.

Regerande mästare är Expressens 
trio Johan Larsson, Erik Söder-
mark och Jonathan Larsson som 
två år på raken vunnit inte bara äran 
utan också en golfresa till Litauen. 
2018 åkte de till Klaipeda och 2019 
till Vilnius. Ett land de ännu inte hun-
nit tröttna på.

– Absolut inte. Vi börjar känna oss 
hemma i såväl den litauiska myllan 
som i storstaden Vilnius. Även om 
vi börjar drömma om att fullborda 
en baltisk trippel och drömmer oss 
bort till Estland så småningom, säger 
Jonathan Larsson. 

Årets förstapris är inte klart ännu, 
men att det blir något i resväg vågar 
tävlingsledaren lova. Och Expressen 
lovar närvaro.

– Vi går naturligtvis för tredje raka 
viktorian. Lagmoralen har aldrig 
varit högre och det viskas om nya, 
tunga investeringar i utrustningen 
för att säkerställa segern även i år, 
säger Jonathan.

På söndag kväll får vi besök av den 
svenska förbundskaptenen Katarina 
Vangdal som berättar om läget 
inför OS i Tokyo i juli.

– Vi har kanonkoll inför OS. Både 
Ola (Lindgren) och Patrik (Jonsson) 
har varit på plats och sett banan, 
säger Katarina Vangdal.

Glöm inte badbrallorna
På måndagen spelar vi sedan singel-
tävlingen Östsvenska mästerskapet, 
vår äldsta tävling. Där såg vi debu-
tanten Andreas Hanson, LT, som 
segrare på Landeryd 2019.

Körunda har tre likvärdiga 
niohålsslingor och vi har ännu inte 
bestämt hur vi kommer att fördela 
hålen under tävlingarna. Men räkna 
med att vi spelar ”sjö-berg” åtmins-
tone en av dagarna.

Och ta med badbrallor till tävling-
en. Spa-avdelningen på Körunda är 
alldeles utmärkt och vi disponerar 
den efter söndagens tävling.

PATRIK LARSON

Nynäshamns GK ligger namnet till trots i 
Ösmo, cirka fem minuter från riksväg 73. Klub-
ben har tre 9-hålsslingor som ligger intill sjön 
Muskan. Förutom de 27 hålen finns en kort-
hålsbana som kallas Sjögärdet.
Körunda är ett gammalt säteri som drevs av Björn Bark-
man. Carin Berggren, som jobbar som trafikreporter på 
Sveriges Radio, växte upp i en av flyglarna på Körunda 
Gård där hennes föräldrar arbetade.

– Vi flyttade därifrån 1972, då hade man ingen aning om 
att det skulle bli en golfbana där, säger Carin.

Hennes föräldrar hade grönsaksland där nionde greenen 
på sjöslingan ligger. På femte hålet har man fin utsikt över 
sjön Muskan.

 – Där fiskade vi kräftor innan pesten gjorde slut på det 
nöjet.

Körunda finns omnämnt i Engelbrektskrönikan från 
1434. Det är historiska trakter, med rötter från 400 f Kr, vi 
kommer till i maj. Närliggande Ösmo kyrka invigdes på 
1100-talet och delar av tornet och en mur finns kvar från 
den tiden.

I början av 70-talet köpte Nynäshamns kommun marken 
eftersom man trodde att man skulle behöva utveckla sam-
hället för att komplettera marinens Musköbas.

Den gamla ladugården och stallet är i dag klubbhus på 
anläggningen, och i området har man byggt en rekonstruk-
tion av ett långhus från Vikingatiden.

Golfbanan invigdes 1977 och hotellet drog igång verk-
samheten 1986.

PATRIK LARSON

Klassiska Östsvenska mästerskapet och 
fjärde upplagan av Zachrissons Pokal

FAKTA om tävlingarna
Plats: Körunda (Nynäshamns Golfklubb)

Tid: 17-18 maj med första tävlingsstart 17 maj 
kl 13:00. 18 maj tävlingsstart cirka 09:30.
Spelform: Zachrissons pokal är singeltävling 
och dessutom lagtävling för tremannalag. Öst-
svenska mästerskapet är enbart singeltävling.
Middag: Trerätters middag på söndag kväll. 
Kostnad: 1 595 kr per/person för del i dub-
belrum på Körunda, två greenfee och middag. 
Enbart spel: 475 kr på söndag och 375 kr på 
måndag. Enbart middag men inget boende 225 
kr. Föreningen bjuder på lunch på söndagen.
Bonus: På relaxavdelningen finns varmbastu, 
ångbastu, bubbelpool, isdusch och en härlig 
lounge till vårt förfogande.
Anmälan: Skickas senast 10 april till  
info@golfjournalisterna.se  Ska innehålla golf-
id, vilka tävlingar du ska spela, önskemål om 
eventuellt boende samt deltagande i middag.
Separat inbjudan mejlas till Golfjournalisternas 
medlemmar.
Mer info: patrik.larson@golfjournalisterna.se

Här spelar vi på  
historiska marker
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Resa i Rhendalen:

Tyskland nämns väldigt sällan 
som en golfdestination. Kon-
kurrensen från mer kända 

golfdestinationer är helt enkelt för 
stor. Linksälskarna åker till brit-
tiska öarna och soldyrkarna vill till 
Medelhavsländerna. Dock ska det 
sägas efter en golftur i tyska Rhen-
dalen – det är en resa som står sig 
väl i konkurrensen. 

Det är en härlig blandning av 
slott, pils och golf. Här finns många 
välskötta parkbanor som är lätta att 
komma ut på. Golf har, inte ännu 
i alla fall, blivit en folksport som i 
Sverige. Det här innebär lågt tryck 
på banorna och greenfee är över-
komlig, 50-75 euro för en 18-håls-
runda.

Resan startar i Kiel efter en natt på 
färjan ner från Göteborg. Från Kiel 
når man smidigt ner mot Rhenda-
len. 

Första etappmålet är Münster, en 

trevlig stad med en vacker medelti-
da stadskärna och en sevärd mark-
nad intill den gigantiska domen. 
Massor av alternativ
Vår första golfbekantskap blir Golf-
Club Aldruper Heide strax norr om 
staden. Vi ringer och får beskedet 
att vi inte behöver boka någon tid, 
det är bara att komma ut och spela. 
För 60 euro i greenfee får vi en 
mycket trevlig spelupplevelse på en 
lätt kuperad och rikt varierad och 
välskött parkbana. En currywurst 
och en pils efter rundan har aldrig 
smakat bättre.

Efter Münster fortsätter vi ner 
i Rhendalen där vi hittar massor 
av alternativ som erbjuder såväl 
golfpaket med övernattningar som 
välkomnande till spel över dagen. 

Vi stannar till i Köln för att se Köl-
nerdomen och hinner också med 
en stor Picassoutställning. Förutom 

golf är det nämligen tätt mellan 
attraktioner och sevärdheter och 
bara att färdas på småvägar längs 
Rhen är en upplevelse i sig. Hotell 
bokar vi på efterhand med mobilen. 
Så smidigt det har blivit att resa på 
egen hand i egen bil med de egna 
klubborna i bagaget.

Det är tätt med slott och i Königs-
winter tar vi oss upp till ett som är 
smått sagolikt. Vi parkerar bilen och 
åker tåg uppför den branta slutt-
ningen till Schloss Drachenburg och 
den likaledes sagolika utsikten. Ini-
från slottet blickar vi på den norra 
sidan upp mot Bonn och söderut 
ner mot Koblenz där floderna Mosel 
och Rhen rinner samman.
Bra golf och gratis godis... 
Nära Koblenz bokar vi också in oss 
ett par dagar på Golfanlage Jakobs-
berg, en högklassig anläggning med 
en spektakulär golfbana högt ovan 
Rhen. Bakom anläggningen står den 
tyska godiskoncernen Haribo och 
det ser man inte minst på flaggorna 
på banan. På hotellet finns också 
godis stående lite överallt. 

Banan lades ut av Robert Trent 
Jones jr 1990 och är en härlig 
spelupplevelse. Det är lite upp och 
ner, en hel del tuffa utmaningar och 
stundtals en ljuvlig utsikt ner över 
Rhendalen. 

Första rundan får vi sällskap av 
det danska paret Klaus och Solveig 
och det ger oss en alldeles speciell 
upplevelse. På 16:e hålet, ett par 3 på 
178 meter från gul tee, laddar Klaus 
med sin rescue. Träffen blir bra och 
bollen rullar in på green och rakt 
i hål. Klaus gör sitt livs första HIO 
och vi får vara med och fira i klubb-
huset efter rundan. Dejligt.

Vi spelar två rundor på banan 
och som hotellgäster betalar vi 65 
euro i greenfee och det känns som 
väl använda pengar. Hotellet har 

En härlig blandning
av slott, pils och golf

På håll är det lätt att bli lurad av två som fiskar i dammen framför green 
på Jakobsbergs sjunde hål. När man kom närmare insåg man att man inte 
behövde skrika fore.

Fina greener kombinerat med hänförande utsikt över Rhendalen på Golfanlage Jakobsberg sydväst om Koblenz.

restaurang som serverar kvällsbuffet 
och även á la carte. Frukostbuffen 
är toppklass liksom utsikten från 
matsalen eller altanen nedanför. På 
Rhen under oss går pråmarna tätt 
i båda riktningarna, det ser ut som 
pråmarnas autobahn.
Granne med lyxbilar
Vi får också veta att anläggningen 
lockar till sig en del så kallade hög-
djur. På frågan varför det flyger in 
helikoptrar till Jakobsberg får vi veta 
att det är inkommande hotellgäster. 
Det förklarar alla Rolex- och Breit-
lingklockor på de manliga gästernas 
handleder. Alla tar dock inte flyget 
till banan, när vi lämnar parkering-
en står vår lilla Golf granne med två 
Porschar.

Nu bär det i alla fall av norrut och 
hemåt. Det blir lite golf i Holland 
också innan vi åter tar oss till Kiel 
och färjan mot Göteborg. Vi är en 
golf- och reseupplevelse rikare och 
Rhendalen som golfdestination kan 
vi rekommendera å det varmaste.

Text: GUNNAR WALLDÉN

FOTNOT: Namnet HARIBO kom-
mer från grundaren HAns RIegel 
aus BOnn. 

Ulla och Gunnar Walldén 
kunde äta sig mätta på godis. 
Överallt på hotellet hade 
godistillverkaren Haribo ställt 
ut skålar till gästerna.
Och Haribos ägare anlitade 

Robert Trent Jones Jr som 
banarkitekt för byggandet av 
Golfclub Jakobsberg.

Sagolika slott 
finns att besöka 
i Rhendalen. Här 
ser vi Schloss 
Drachenburg, känt 
från bland annat 
tv-serien Babylon 
Berlin.

FOTO
ULLA O GUNNAR 

WALLDÉN



ÅLANDSKAMPEN 1-2 JULI

Föreningen Golfjournalisterna bildades 
1976. Vi är cirka 100 medlemmar. Många 
deltar i en eller flera av de träffar som ar-
rangeras varje år, normalt fem stycken. 
Flertalet är på två dagar, från lunch till 
lunch och genomförs oftast på golfklubbar 
som utmärkt sig med spännande innova-
tioner 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 tävling-
arna. Tidigare i det här nyhetsbrevet kan du 
läsa om 2020 års program.

Som medlem får du även chansen att 
kvala in till svenska landslaget till EM för 
journalister, som spelas vartannat år.  

Golfjournalisterna utser varje år Årets 
Golfklubb. 2020 sker det för 42:a gången.

Medlemmarna deltar också i omröstning-
en om Årets Golfare. 
Grundkrav för medlemskap 
Alla som återkommande producerar golf i 
media kan bli medlemmar. Förutom jour-
nalister och fotografer är kommentatorer, 
redigerare, tekniker med flera som återkom-
mande 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.wallden@hotmail.com  

Årsavgiften är 200 kronor.

"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

I Golfjournalisternas styrelse 
ingår sju personer. 
Ordförande: L-Å Linander. 
Vice ordförande: Peppe Eng. 
Sekreterare: Gunnar Wall-
dén. 
Kassör: PeO Karlström. 
Ledamöter: Björn Hedman, 
Patrik Larson och Michael 
Broström.

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

Föreningens styrelse 2019/20

Vi får spela nya Castle 
Course redan i sommar
Nej, rubriken ljuger inte. 
Det blir landskamp mot 
ålänningarna i år igen. Och 
den kommer att avgöras på 
totalrenoverade Slottsbanan 
redan 1-2 juli. Häng på för 
en unik upplevelse!

Slottsbanan på Åland är ett minne 
blott. När de första slagen slås 
på den nya banan, som kostat 25 
miljoner kronor att renovera, går 
den under namnet Castle Course. 
Och nu kan Föreningen Golfjour-
nalisterna glädjande meddela att vi 
får chansen att spela banan redan 
1-2 juli, två dagar innan den officiella 
invigningen 4 juli.

Vi åker från Kapellskär på kvällen 
den 30 juni, spelar Castle Course 
den 1/7 och klassiska Kungsbanan 
den 2/7, innan vi åker hem till Sve-
rige med ankomst till Grisslehamn 
på kvällen.

Ett besked som gläder den svens-
ke veteranen Tord Westlund som 
varit med sen starten på 80-talet.

– Låter trevligt. För närvarande är 

jag i Spanien på en tvåmånadersresa, 
sa "Tordan" i mitten av februari och 
såg fram emot golfsäsongen hemma 
i Gävle och resan till Åland.

Det blir många förändringar i 
samband med att Castle Course 
öppnar. Klubben ser över sin gra-
fiska profil med skyltar, flaggor och 
scorekort. Dessutom satsar man på 
en helt ny bilpark med GPS till hjälp 
för spelarna.

Tordan tycker att svenskarna har 
chans. 

– Absolut. Och så tror jag att den 
omgjorda banan blir en höjdare.

Hjälp av milda vintern
I arbetet med den nya banan har 
man haft mycket hjälp av den ovan-
ligt milda vintern.

– Banan har mått bra. Gräset 
fick växa ända in i december, säger 
Henrik Nordström, VD för Ålands 
Turist och Konferens AB och också 
den som under alla år varit värd för 
vårt boende på Åland.

De senaste åren har ålänningarna 
dominerat överlägset och plockat 
hem landskamp efter landskamp. 

2019 var Lars-Åke Linander bäste 
svensk individuellt med en fjärde 
plats. Hur vi ska göra för att för-
bättra oss i år är väl egentligen 
oklart, men en omgjord bana borde 
vara en fördel för oss som gäster. 
Även om hemmaspelarna förstås 
fortsatt har bäst koll på vindarna.

– Jag tror alla gånger att vi kan 
vinna, säger Ingemar Jansson, en av 
de flitigaste Ålandsresenärerna.

Tillbaka till den nya banan. Den 
innebär inga högre kostnader för 
medlemmarna. Men man inför en 
ny medlemsform, där man bara får 
spela Kungsbanan i fortsättningen. 
Den nya Castle Course kräver 
en del andra maskiner och annan 
skötsel än tidigare. I april och maj 
ska man skära bunkerkanterna och 
lägga i sand.

Och i sommar står den alltså 
klar. Håll utkik i mailkorgen under 
andra halvan av mars – då skickar vi 
ut inbjudan till Golfjournalisternas 
medlemmar med all info om priser, 
tider och annat.
 PATRIK LARSON

Hål 13 på Castle Course. En illustration hur greenområdet på detta par 3-hål ser ut (tidigare hål 10).

Peter Ellqvist ny klubbdirektör  
på Ålands Golfklubb
Ett välbekant namn i 
golfkretsar tar i som-
mar över som klubb-
direktör på Ålands 
GK, Peter Ellqvist.

På sidan härintill kan 
du läsa om att Ålands 
GK är hetare än någonsin. 
Därmed blir det ett spän-
nande skede för Ellqvist att 

komma in och ta över 
chefsrollen. Han efter-
träder Åsa Nordström, 
som går i pension. 

Peter Ellqvist är en 
hängiven golfare, som 
tidigare haft liknande 

roller i tre svenska klubbar. I 
flera år var han ansvarig för 
Solresors golfverksamhet.

Lars-Åke 
Linander

Gunnar  
Walldén

PeO  
Karlström

Björn  
Hedman

Patrik Larson Michael  
Broström

Peppe Eng

Redaktör Nyhetsbrevet: STIG DAHLÉN     E-post: 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
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Kikuyugräs. Det tillhör famil-
jen Borstgräs. Pennisetum 
clandestinum på latin. Ni har 

nog hört herrarna Hallberg och Bill-
berg prata om det svårspelade grä-
set. Bollen ser ut att ligga skapligt, 
men det är en chimär. Försöker du 
landa kort och rulla upp på greenen 
nyper bollen och dör. Längdkontroll 
på wedgarna är skillnaden mellan 
att vinna eller försvinna.

Varför skriver jag om det här? 
Jo, har haft nöjet att tillbringa tre 
februariveckor hos goda vänner i 
Sydafrika. Spelat ett antal fina banor 
från Pezula i Knysna-området, Gary 
Players banor i Sun City, 116 år 
gamla George GC och Paarl GC i 
vindistrikten norr om Kapstaden. 

Alla har de Kikuyugräs i ruffar och 
på fairways. Tar du inte bollen först 
är det ett missat slag. Erfarenheten 
gör också att respekten för proffsen 
ökat ytterligare.

Favoriten blev Lost City Golf 
Course i Sun City, ett par timmars 
resa från Johannesburg. En spekta-
kulär och fantastiskt rolig bana att 

spela. Inget för den som inte "car-
rar" bollen minst 150 meter över 
bush och vatten hela tiden. Men 
mästerskapsbanan intill, där Ned-
bank Challenge spelas varje år och 
där både Henrik Stenson och Alex 
Norén vunnit, landar på 10-i-topp 
bland mina 300 spelade banor.
Sverige står sig gott
Man kan ha många perspektiv på 
golf. För egen del konstaterar jag när 
det byggs spännande anläggningar 
i Sverige, som exempelvis Öster by 
Stenson på Österåker, så står de sig 
gott i internationell konkurrens. 

Våra svenska toppbanor kommer 
förvisso kanske aldrig att hamna i 
tätskiktet på de årliga rankningarna 
av världens bästa golfbanor. Men det 
förtar ju inte glädjen att spela våra 
moderna anläggningar på hemma- 
plan. De blir allt bättre. Själv längtar 
jag till att Avan-slingan på Gävle GK 
öppnar. Numera min hemmabana. 

För oss golfjournalister blir 2020 
en spännande säsong som vi kom-
mer att tillbringa på några av våra 

bästa banor. Torekov, Bjäre, Nynäs-
hamn, Österåker och Ålands nya 
Castle Course vid Kastellholm.

Du som ännu inte hoppat på som 
medlem – gör det. En välinvesterad 
200-krona för att kunna vara med 
och byta erfarenheter, få litet mer 
kunskap och nöjet att trivas med 
nya och gamla mediamänniskor.

Slutligen ett stort grattis till Frös- 
åker G&CC och familjen Ral med 
Christer i spetsen. Jag minns för 
en massa år sedan när Christer Ral 
träffade Sune Linde och de tillsam-
mans såg till att skapa en naturskön 
och spännande golfanläggning ett 
par mil från Västerås. Sedan har 
anläggningen fortsatt utvecklas. 
Nu blev Frösåker enhälligt vald till 
Årets Golfklubb 2020. På nåt sätt för 
lång och trogen tjänst. Kan avslöja 
att de funnits med i slutsnacket de 
senaste åren.
Vi ses på greenerna.

LARS-ÅKE LINANDER
Ordförande Golfjournalisterna

KOLUMN

Lars-Åke  
Linander

Nu har jag träffat  
familjen Borstgräs...

Lost City Golf Course Sydafrika. Spektakulär och rolig, tycker Lars-Åke Linander. Och ännu ett möte med 
det svårtyglade kikuyugräset. Intill klubbhuset ligger greenerna på hålen 9 och 18 och väntar på spelarna.
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