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Kepsen som 
är mer än 
en keps...

Sid 8-9

Här avgörs Press-SM    
– en tuff utmaning
En sommar olik alla andra vi upplevt. 
Det mesta har kretsat kring Coronan 
och pandemin som sprider fortsatt 
skräck jorden runt. Förutom sjukdom 
och död har denna farsot påverkat 
mänsklighetens liv i form av bland 
annat karantän, stängda gränser, in-
ställda nöjes- och sportarrangemang.

I det sammanhanget har den svens-
ka golfen kommit lindrigt undan, 
banorna har varit öppna med rekord 
i antal spelade ronder. Däremot har 
tävlingsverksamheten drabbats, även 

i Golfjournalisternas program har 
allt hittills varit inställt. Men när det i 
september är dags för årets viktigaste 
arrangemang är det, i nuläget, grönt 
ljus. Intresset för Mästerskapet på 
Österåkers GK i mitten av september 
är stort. Det beror inte enbart på ett 
uppdämt behov, Press-SM avgörs på 
Öster by Stenson – en spännande och 
tuff utmaning väntar startfältet. 

Dagen innan värmer många upp i 
partävlingen Hemmings Stens Minne 
på Västerled. Sid 2-5



Här spelar vi "Par-SM" 13 september 

Jag hade nöjet att sitta i den 
första interimstyrelsen i 
Österåkers Golfklubb när 
de byggde en 36-hålsanlägg-
ning i ett svep, den första i 
Sverige att bygga 36 hål på 
en gång i slutet av 80-talet. 
Tävlingsbanan Västerled, 

medlemsbanan Österled, ett 
klubbhus, en range, en par-
kering och en maskinhall. 
I dag återstår egentligen bara 
klubbhuset, maskinhallen och just 
Västerled från ursprunget, banan för 
Golfjournalisternas prestigefyllda 
partävling Hemming Stens Minne i 
september. 

Resten är historia. Österled jäm-
nades till marken tillsammans med 
9-hålsbanan Hagby för att ge plats åt 
Öster by Stenson och en helt ny era 
för anläggningen i Åkersberga, ett 
par mil nordost om Stockholm.

Amerikanska bunkrar
Jag minns starten för Västerled, som 
byggdes först av de 36 hålen. Jag var 
ordförande i bankommittén och 
tillsammans med Stefan Cronberg, 
Christer Ahlsson och Lars Lun-
neborg, initiativtagarna, skapades 
Västerled av Sven Tumba, varsamt 
placerat i naturen av Jan Sederholm.

Det byggdes amerikanska bunkrar 
med öar i mitten, efter Långhundra-

leden, vikingarnas väg mellan Träl-
havet i Östersjön och Uppsala. En 
Västerled som ansetts som en av 
Sveriges 40 bästa banor. Så blir det 
ytterligare en säsong innan Hen-
rik Stenson med sin vapendragare 
Christian Lundin planerar att skapa 
en “fake links” som komplement 
och alternativ till Stenson-banan. 

Det sket sig för Laura
Här har många världsstjärnor vand-
rat framåt i sina karriärer, flera år 
med Compaq Open på damernas 
Europatour med Annika Sörenstam i 
spetsen. Minns ett år när Laura Da-
vies kom till tvåan på Väster, en 
kort par 4 med en tvär dogleg vän-
ster upp för backen. Hon pangade 
på en hög drawad spoon upp på 
green från gul tee och kallade banan 
för Mickey Mouse. Det sket sig när 
tävlingen började för Queen Laura. 

Här har spelats Challenge Tour 
och Lag-EM för herrar med Pe-
ter Svallin som förbundskapten. Nu 
är det vår tur. 

Banan ligger i ett öppet landskap, 
med höga svajande vackra rödsving-
elruffar mellan hålen. 

Vi som haft banan som hemmaba-
na har egentligen bara ett gott råd: 

Antingen ska du vara på fairway 
eller rejält sned på utslaget så du 
hamnar på angränsande och mö-
tande fairway. 

Västerled inleds med en nåbar par 
5:a för föreningens vassare spelare. 
Vi andra spelar in vårt tredjeslag 
med en järnnia till en lutande green 
som kan lura oss på ett lugnt öpp-
ningspar. 

Själv sätter jag korthålen som 
banans riktiga höjdpunkter. Fjärde 
hålet nerför mot en svårträffad 
bunker som lutar ner mot vattnet. 
Fegar du ligger pottbunkern till vän-
ster om greenen i spellinjen. Där vill 
du inte ligga, tro mig. 

Risk för mardrömmar
Sjunde hålet mot en ögreen kräver 
precision och mod.  Våga!! 

14:e, lätt uppför mot en långsmal 
green med elaka bunkrar på hö-
gersidan kan ge mardrömmar.  Ta 
till klubba och hoppas! 

17:e är ett signaturhål över vatten. 
Många lägger upp kort. Ett matchhål 
värdigt en riktigt bra tourbana. 

18:e spelas in mot klubbhuset, en 
par 5. Missar du paret väntar nåt 
svalkande i den härliga restaurangen. 
Namngiven efter Henrik Stensons 
vinnarscore när han vann The Open. 
Vilken siffra? Det upptäcker du. 

Välkommen till en härlig utmaning! 
LARS-ÅKE LINANDER

Medlem på Österåker sedan 1988

Västerled har gäckat världsstjärnor genom åren 

En green på en ö. Visst ser 7:e hålet spännande ut. Våga och vinn, tycker Golfjournalisternas ordförande Lars-Åke 
Linander, som spelat det här hålet oräkneliga gånger under sina drygt 30 år som medlem på Österåker GK.

Titelförsvarare. Martin Harden-
berger (t v) och och Johan Lars-
son såg till att Expressen segrade 
i 2019 års upplaga av Hemming 
Stens Minne, även kallad "Par-
SM"

INBJUDAN  
TILL PRESS-SM
Medlemmarna i Föreningen Golf- 
journalisterna inbjuds till Öster- 
åkers Golfklubb för partävlingen 
Hemming Stens Minne, årsmötet och 
Mästerskapet (Press-SM). 
13 september: Lunch på Öster- 
åkers GK följd av Hemming Stens 
Minne (”Par-SM") med första start 
kl 13:00 på Västerled. 18 hål slaggolf, 
Bästboll. Kostnad: 600 kr per person 
inkl greenfee, lunch och startavgift.
Årsmöte: På Österåkers terass 
cirka 30 minuter efter sista boll i 
partävlingen har kommit in.
14 september: Press-SM på Öster 
by Stenson med första start 08:30. 
Efteråt lunch och prisutdelning. Kost-

nad: 900 kr inkl greenfee lunch och 
startavgift. Två klasser: Mästerskapet: 
18 hål slagtävling scratch. Hcp-klass: 
18 hål slaggolf.
OBS! För deltagande i föreningens 
tävlingar krävs att årsavgiften är 
betald. Den är 200 kr och betalas på 
plusgiro 656910-7. Sista tillfället för 
dig som tänker spela 13-14 septem-
ber och ännu inte betalat årsavgiften 
är på Österåker, före tävling. Swishas 
då (med namnuppgift) till kassör PeO 
Karlström på 070-6763385.

Anmälan: Senast 30 augusti med 
golf-ID till info@golfjournalisterna.se
Vid överteckning gäller principen 
"först till kvarn."
Tävlingsledare: Michael Broström 
E-post: michael@intertec.se
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Klubbhuset på Österåkers GK. Här finns tid att slappa och att käka på restaurang med namn efter vinnarscore...
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Öster by Stenson  
är en världsklass- 
bana i vardande 

5

Detta är Henrik Stensons första designade bana. Den byggdes på två gamla banor. 

Den invigdes med KM den 
14 september 2019. Stor 
officiell invigning blev det 
litet senare. Mindre än ett 
år senare är banan redan 
rankad 8:a bland Sveriges 
alla fina anläggningar. 

Välkommen till Öster by 
Stenson, Henrik Stensons 
första designade bana i 
karriären och ett riktigt 
skötebarn.
Ni har förstås sett Peter Cordéns 
fantastiska bilder från det böl-
jande landskapet på Österåkers 
Golfklubb. En kontinental känsla 
med böljande fairways, litet upp-
höjda greener och mycket vatten. 
Skrämmande kan tyckas. Men 
sanningen är att vi pratar om en 
bandesign som egentligen passar 
medlemmarna väldigt bra. 

Här gäller smartness
Henrik Stensons och banarkitek-
ten Christian Lundins tankar och 
idéer handlar mycket om att skapa 
en bana som passar alla. Breda 
härliga fairways, men också tuffa 
spellinjer för de som vill skapa 
en riktigt bra score. Väljer du den 
breda vägen väntar litet tuffare 
inspel. Har du längden finns stora 
chanser att scora. Från medlems-
tee är banan inte särskilt lång, men 
den kräver lika mycket strategi-
tänk som precision på inspelen. 

Men golf spelas ju lika mycket 
med smartness som med teknik, 
eller hur?

Ombyggnationen av Österåker 
är spännande. I första fasen har 
det byggts en ny golfbana ovanpå 
den gamla Österled och Hagby, 
niohålsslingan. 27 hål är skrotade 

och ny 18-hålare, en korthålsbana, 
ny range och ett häftigt tränings-
område har vuxit fram.

För mig som haft möjligheten 
att spela nya Öster by Stenson ett 
antal varv är den bestående käns-
lan att underlaget är den stora 
grejen. Fairways som kan jämföras 
med Bro Hof och Ullna, vassare 
än Drottningholm och PGA i Bara.

Redan i europatopp
Kvaliteten på gräset är makalös, 
men det blir så när man skapar ett 
sandunderlag ovanpå den uppländ-
ska leran. Layouten är spännande 
och rolig. Det är vad man hör när 
man lyssnar runt bland medlem-
mar och gäster. 

Visst, det saknas referenser på 
banan som fler strategiskt place-
rade träd, mer definierade ytor. 
Men glöm inte att banan bara är 
ett år gammal! Den känns redan 
som ett toppnummer i Europa.

Bara några siffror som rör logis-
tik och fakta för den nya banan:

70 000 lastbilar med fyllnads-
massor under knappa två år. 
Motsvarade när det var som 
intensivast, en lastbil varje minut 
under åtta timmar per dag. Lägg 
till 65 000 ton sand, 15 000 ton 
dräneringsgrus och runt 8 000 ton 
greenmaterial.

Priserna för bandesign och 
kvalitet har duggat tätt. Men för-
utsättningarna, tack vare ett hårt 
arbetande team på Österåkers 
GK, har varit väldigt bra. Betänk 
att försäljning av mark kring banan 
har gjort att medlemmarna inte 
behövt lägga in en enda krona 
utöver årsavgiften. För det får man 
en helt ny anläggning som matchar 
de bästa i Norden och Europa.

Själva banan då? Vi spelar SM 
från tee 4, medlemstee och det 
betyder att de av våra medlem-
mar som är lika vassa på att spela 
golf som att skriva om sporten 
kommer att scora ganska lågt. Jag 
gissar, om vädret blir skapligt, att 
vi får en vinnarscore runt par eller 
bättre.

För oss andra som fyller ut 
startfältet gissar jag på ett antal 
sänkningar och ett flertal som 
gärna vill ta revansch på banan. 
Som vanligt alltså.

Hål 4, ett korthål över vatten, 
hål 5 en nåbar par 5:a, 13:e ett par 
5 med vatten efter hela vänster-
sidan, men där till och med Micke 
Broström kan nå en lycklig dag, är 
hål som sticker ut på banan. Som 
gör den riktigt bra och intressant.

Vågar du på 16:e?
Avslutningen, hål 15-18, är fan-
tastisk. 15:e, ett korthål ut på en 
halvö, kan göras omöjligt om man 
backar teekulorna. 16:e är ett nå-
bart par 4 över ett vattendike om 
man vågar. 17:e kräver sin man för 
att träffa den upphöjda långsmala 
greenen och 18:e är ett spektaku-
lärt par 5 som kan ge birdie lika 
gärna som dubbelbogey runt den 
stora dammen.

Tyvärr är det här året inte likt 
något annat. Men de naturliga 
läktarna kring hål 9 och 18 är som 
gjorda att ha ett publikhav som 
jublar åt en eagleputt och suckar 
åt ett för kort inspel över vatten. 

Välkommen till en härlig spel-
upplevelse och utmaning på en 
modernt byggd bana som andas 
framtid.

LARS-ÅKE LINANDER

Inbjudande bana med böljande landskap och mycket vatten. Vilken utmaning för startfältet i 2020 års Press-SM!
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Mästerskapet/Press-SM 14 September

Tobias Sandén är re-
gerande mästare. Vann 
Press-SM 2019, ett slag 
före Mats Hallberg.

Per Fischerström vann 
hcp-klassen förra året.
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22 juli kunde äntligen För-
eningen Golfjournalisternas 
pris till "Årets Golfklubb" 
delas ut. Frösåkers GC skulle 
egentligen ha fått utmär-
kelsen i samband med för-
bundsmötet i slutet av april, 
men pandemin satte stopp.
Det var två stolta herrar – klubb-
chefen Stefan Hult och ägaren till 
hela anläggningen; Christer Ral – 
som tog emot priset av föreningens 
vice ordförande Peppe Eng.

– Det blev rätt bra tajming det 
här, sade Christer och hänvisade 
bland annat till det nya hotellet som 
står färdigt i augusti.

Hotellet med sina 18 rum är 
beläget i en gammal stenlada från 
tidigt 1800-tal. Egentligen en del av 
klubbhuset som tidigare använts 
som lagerlokal under åren. Utsik-
ten över golfanläggningen från alla 
rum är grann. Och hotellets gamla 

ytterväggar i sten är bevarade och 
ger ett magnifikt intryck.

Christer berättar att den som bo-
kat rum behöver ingen nyckel. Man 
får en kod i mobilen, bara att knalla 
in och ta sitt rum även om man 
anländer efter mörkrets inbrott. 
Smidigare kan det knappast bli. 

Annorlunda bunkrar
Sedan några år tillbaka finns också 
ett antal rum till uthyrning i ridhu-
set. En ståtlig byggnad, som snabbt 
kan göras om till utställningslokal 
för uppemot 600 personer. En kon-
ferensbyggnad som bjuder härliga, 
gemensamma utrymmen med stort 
allrum, kök och andra faciliteter.

En annan intressant detalj är de 
nya bunkrarna på banan. Förre 
storspelaren Pierre Fulke har varit 
med och designat ombyggnaden, där 
man tagit tillvara på gammalt, uttjänt 
konstgräs från fotbollsplaner.

– Vi använder också något som 

heter "capilary concrete". Lekakulor 
som blandas upp med vatten och 
cement. 

Bunkern blir liksom ett slutet kärl 
som håller fukten och dränerar på 
ett finurligt sätt. Ingen lös jord som 
läcker ner i bunkern. 

Beskrivningen i text blir kanske 
inte optimal. Bästa tipset är att själv 
göra ett besök på Frösåker och på 
plats upptäcka de nya förbättring-
arna. Ingen kommer att bli besviken. 

Årets Golfklubb vilar inte på 
gamla meriter. Stefan Hult och 
Christer Ral med personal gör allt 
för att visa upp en anläggning i stän-
dig utveckling.

TEXT PEPPE ENG

Årets Golfklubb 2020. Golfjournalisterna utsåg i våras Frösåker till denna prestigefyllda utmärkelse. I juli kunde bevi-
set överlämnas av Peppe Eng till klubbchefen Stefan Hult i mitten och ägaren till anläggningen, Christer Ral.

Frösåker en klubb  
i ständig utveckling 

ÅRETS GOLFKLUBB UPPVAKTAD

En riktig 
utma-
ning. Hål 9 
på Frösåker 
kräver både 
mod och pre-
cision för att 
nå greenen 
från tee.

BILDEN TILL VÄNSTER:
Frösåker Golf & Country Club 
satsar vidare. I den här gamla 
stenladan finns nu numera 
18 hotellrum, alla med finfin 
utsikt över banan.

BILDEN NEDAN: 
Årets Golfklubb välkomnar 
med hjärtformade bunkrar.  
Och för själva uppbyggnaden 
av bunkrarna har Frösåker 
också tagit ett ovanligt grepp.

FOTNOT: Se även presentation av 
Årets Golfklubb med motivering i 

Nyhetsbrevet Nr 1-2020. Finns att 
läsa på föreningens hemsida:  

golfjournalisterna.se

FOTO 
TORD WESTLUND
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På min golfkeps står det 
Ryder Cup 2005 Ireland. 
Men det är något som 

inte stämmer, eller hur? Just 
det, det spelades inget Ryder 
Cup 2005. Det är detta som gör 
min keps till något mer än bara 
en keps. En keps från ett Ryder 
Cup som aldrig spelats är en 
raritet.

Det är nu 19 år sedan i sep-
tember som man beslutade att 
skjuta fram Ryder Cup ett år, 
på grund av  terrorattacken den 
11 september. Ryder Cup som 
skulle spelas på The Belfry 2001 
sköts upp till året därpå. Detta 
innebar att även den redan be-
slutade tävlingen på The K Club 
2005 senarelades ett år. Den 
spelades som bekant 2006 och 
det var första gången Ryder cup 
arrangerades på Irland.
Inte lika exklusiva
I år har frågan om en flytt av 
Ryder Cup framåt i tiden åter 
aktualiserats. 

Ska Ryder Cup spelas trots 
Covid-19? 

Med eller utan publik? 
Åsikterna har varit många 

och gått isär, men den 8 juli 
kom det väntade beslutet, Ryder 
Cup i september på Whist-
ling Straits i USA flyttas ett år 
framåt i tiden. Det innebär att 
cupen åter spelas ojämna årtal.

Det är då andra gången som 
cupen flyttas och alldeles säkert 
finns nu ett stort antal kepsar 
med feltryckta årtal för samlare 
att lägga beslag på. Lika exklu-
siva som den feltryckta kepsen 
med Ryder Cup 2005 Ireland 
blir de dock inte. Då var det ett 
mycket begränsat antal kepsar 
som hade tryckts upp med det 

felaktiga årtalet. Att dessa sedan 
kom i svenska händer berodde 
på Golfjournalisternas besök 
på Irland våren 2002 då vi alla 
förärades varsin keps. 

Det finns personer som 
samlar på det mesta och kepsar 
är inget undantag. Vad en keps 
från ett Ryder Cup som aldrig 
spelats kan vara värd, har jag 
dock ingen aning om och det 
är heller inte särskilt intressant. 
För mig är det i första hand inte 
en raritet, utan en påminnelse 
om en mycket trevlig resa.
Mycket mer än golf
Historien om kepsen från ett 
Ryder Cup som aldrig spelats 
börjar alltså med Golfjourna-
listernas resa till Irland i april 
2002. Vi var ett illustert gäng 
där framförallt Tord Westlund, 
Märt Metslov och Peppe Eng 
stod för underhållningen. Jag 
återkommer till detta.

På Irland mötte vi generösa 
värdar som inte bara såg till att 
vi fick med oss en historisk keps 
utan även upplevelser av det 

minnesvärda slaget. 
Vi inledde vår golfturné på 

fantastiska parkbanan Adare 
Manor för att därefter först 
besöka den då nybyggda 

linksbanan Doonbeg ritad av 
Greg Norman och därefter den 
betydligt äldre Lahinch, som är 
en av de mer berömda linksba-
norna på Irland.

Nu handlar Golfjournalister-
nas resor inte bara om att spela 
golf och att lära om golf utan så 
mycket mer. Den sociala sam-
varon är en stor del av behåll-
ningen. Låt mig nämna några 
exempel på underhållning som 
etsat sig fast från just den här 
resan.

Vi bor på ett stort hotell 
med spa och egen golfbana 
(Woodstock) och därtill en 
mysig pub. Första kvällen sitter 
vi ett gäng på puben och unnar 
oss en Guinness eller två när 
aftonens bartender plötsligt bär 
in mer av den irländska natio-
naldrycken. Han nämner att en 

man i rosa skjorta som sitter i 
baren är den som bjuder. 

Så småningom kryper det 
fram att det är han som äger 
hela stället och att han “älskar 
att ha besökare från Sverige”. 
När, lite senare, Tord Westlund 
börjar hamra på pianot och 
sjunga “Far jag kan inte få upp 
min kokosnöt” är mannen i den 
rosa skjortan med och gungar 
loss runt pianot. Vi bjuds även 
på lite riverdance eller i alla fall 
något som liknar riverdance.
Jubel över treputt
Sista dagens spel på golfbanan 
Nenagh och framförallt den 
sista putten på 18:e green leder 
till nästa historia. Det är där 
som numera bortgångne med-
lemmen Märt Metslov kommer 
in i bilden. Han har nämligen 
en slingrande gummiorm med 
sig i bagaget och den ska den 
som slår sista treputten på 18:e 
green, därefter ha hängande 
på sin bag. Jag lyckas förstås 
treputta på 18:e green, men det 
blir ändå inte sista treputten där 
den dagen, så jag slapp ha or-
men med mig till nästa tävling. 

Vem som slog den sista tre-
putten kommer jag inte ihåg, 
men aldrig har väl en treputt 
mötts av så mycket jubel och 
applåder som denna.

Sista kvällen är det så mid-

dag och prisutdelning med 
Leffe Engberg som totalvinnare. 
Kvällen blir lång och avslutas 
inne i staden på en pub där en 
avdragen strumpa och en puss 
på foten blir en del av under-
hållningen. 
Peppe en av nio i Fiat
Ni har förstås redan räknat ut 
att det är Peppe Eng som spelar 
huvudrollen i det dramat. Mer 
romantiskt än så blir det dock 
inte och lite senare får vi skjuts 
till hotellet av damen ifråga. Vi 
klämmer in oss nio stycken i 
hennes lilla fiat, glatt vinkandes 
åt den lokala polisen som står 

och ser på.
Vad kan man då dra för lär-

dom av detta? 
Ja naturligtvis att ett medlem-

skap i Sveriges Golfjournalister 
är betydelsefullt på många sätt. 
Inte bara kan man få med sig 
värdefulla souvenirer hem, ri-
kast blir man av alla upplevelser 
tillsammans med kamraterna i 
föreningen. 

Golfjournalisterna är ju en 
förening som är mer än bara en 
förening.

TEXT: 
GUNNAR WALLDÉN
FOTO: STIG DAHLÉN

En golfkeps som är
mer än bara en keps
...och en golfförening som är mer än bara en förening

Då (2002) som nu smakar en Guinness bäst på Irland. Det 
tyckte i alla fall tre fjärdelar av den här kvartetten, fr v Sture 
Carlbom, Tord Westlund, Kjell Martinson och Leif Engberg.

Studiebesök. Golfjournalisterna gjorde flera sådana under re-
san till Irland 2002, bland annat till nybyggda Doonbeg.

Rock n´Roll. Det blev det när trivselgubben Tord Westlund tog 
över pianot på puben Woodstock. Allt från Great Balls of Fire 
till Danny Boy, ja även "Far, jag kan inte få upp min kokosnöt". 

Artikelförfattaren 
Gunnar Walldén 
med det som är så 
mycket mer än en 
vanlig "kepa". Fo
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Dåligt omen att döda en orm  
på golfbanan – det vet Tordan... 

Helvete!
Huggormen har lagt sig runt 
bollen och jag törs inte ta 
bort den. Bollen alltså. Or-
men höjer sitt huvud och ser 
aggressiv ut.
Som kriminalreporter under 30 år – 
vid sidan av golfskrivandet – har jag 
klart för mig vad det kan kosta att 
döda ormen.  Ett artbrott som kan 
ge upp till två års fängelse då ormar 
är fridlysta i vårt land. I det läget 
känns två slags plikt lindrigare så jag 
slår en ny boll och låter Titleistbol-
len stanna hos huggisen.

Detta hände på Gävle golfbana 22 
april i år. Se bilden här nedan!  Visst 
kan man skratta åt detta men det 
finns lite allvar runt det också. 

I Gävle kommer dessa slingrande 
varelser och dyker upp på våra 
banor när våren infunnit sig.  Vissa 
ryser av åsynen medan andra tycker 
det är spännande att vi har dessa 
oberäkneliga och farliga ormar runt 
oss i ett annars rätt snällt land vad 
gäller djurlivet. 

Jag tror säkert att huggormarna 
ringlar sig fram på andra golfbanor i 
Sverige också.  

Gäller att tänka sig för
De flesta spelare tänker nog att 
ett bra slag inte ska få straffas av 
en orm och höjer klubban för att 
agera.  Men det gäller att tänka sig 
för.  Att skada eller döda ormen är 
ett lagbrott så tänk till.

Det gjorde inte jag 1975. Men det 
har ju gått 45 år sedan dess så jag 
är ganska säker på att mitt brott 
är preskriberat – om det nu var 
olagligt då.

Vi spelade NM (Norrländska 
mästerskapet) på Högbo Golfklubb 
utanför Sandviken. Jag var i fin form 
och inledde med fem par.  På sjätte 
hålet skulle det hända saker som et-
sat sig fast i mitt minne sedan dess.

Jag gick fram emot tee när jag fick 
se en stor huggorm ligga precis vid 
bänken där vi spelare kunde vila 
oss inför slagen. Jag ville agera och 
hämtade järntrean. Mina kompisar 
frågade vad jag tänkte göra.

   "Ormen kan ju hugga någon som 
sätter sig på bänken och inte ser 
den. Jag slår ihjäl den med järntre-
an", sa jag.

"Det är ett dåligt omen att döda 
en orm och du som spelar så bra", 
sa en av mina medspelare.

Ormen landade på bröstet
Jag lyssnade inte och drog till ormen 
med full kraft. När jag lyfte upp 
klubban efter slaget hade ormen 
fastnat runt klubbhuvudet och 
släppte i luften så jag fick den i 
bröstet. Jag blev ju rädd och ryckte 
till så våldsamt att jag fick ett rejält 
ryggskott och tvingades att direkt 
bryta tävlingen.

Efter fem fina par och en ormdu-
ell var NM-dagen slut för mig. 

Den som hade varnat mig sa dock 
aldrig ”Vad var det jag sa”. 

Det såg ut som om mina medspe-
lare led med mig.

TORD WESTLUND

GOLFJOURNALISTER OCH ORMAR

Huggorm 
utmanade 
Cobra i  
Karlstad
Intill greenen på röd 
slinga hål 8, Karlstad GK, 
mötte vi en ovanligt stor 
huggorm. Året var 2015.
Denna enda svenska giftorm är 
fridlyst och jag hade förstås ald-
rig en tanke på att skada den.
Men jag kunde inte låta bli att 

ge ormen chansen att spegla sig i 
min nyinköpta driver. En Cobra!
Ormen närmade sig oförskräckt 

och intog direkt anfallsposition. 
Cobran och huggormen stirrade 
på varandra en god stund. När 
Cobran drog sig tillbaka vände 
huggormen och gled iväg i rikt-
ning mot intilliggande buskage.
Skräckslagen, nej knappast. Dä-

remot darrade Cobran. Utslaget 
på "nian" försvann rakt ner till 
vänster i höggräset...

Afrikansk släkting
Cobrans "reaktion" kändes över-
driven, huggormen är ju ganska 
harmlös, åtminstone i jämförelse 
med en sydafrikansk huggorm vid 
namn puff adder. Jag hade spe-
lat flera varv på banan Pinnacle 
Point i Mossel Bay och varnats 
för att kliva alltför mycket ute 
i ruffen, där puff addern brukar 
hålla till. Såg aldrig någon, men 
när vi en sen eftermiddag när-
made oss klubbhuset låg den där 
och solade sig, mitt på vägen. 
Vacker och respektingivande 

var den. Inte läge att skoja med 
den och sticka fram drivern så 
som jag gjorde på Karlstad GK 
2015. Men jag hann få upp ka-
meran innan puff addern gled av 
vägen och in i fynbosen.

TEXT OCH FOTO
STIG DAHLÉN

Somliga straffar 
Gud... Det fick Tord 
Westlund erfara i 
sitt möte med en 
huggorm när kar-
riären var ung.

Berätta om ditt 
möte med ormen
 Har även du haft ett möte 
med orm på golfbanan som 
du sent ska glömma? 

I Sverige eller utomlands?
Berätta för Nyhetsbrevets 

läsare. Maila texten till  
stig.dahlen@hotmail.com



Föreningen Golfjournalisterna bildades 
1976. Vi är cirka 100 medlemmar. Många 
deltar i våra träffar med tävlingar. Normalt 
handlar det om fyra-fem tillfällen per år – 
tyvärr inte 2020 av kända skäl. Pandemin 
har gjort att årets arrangemang april-augusti 
ställts in. Men som framgår tidigare i detta 
nyhetsbrev hoppas föreningen kunna ge-
nomföra Press-SM, Hemming Stens Minne 
("Par-SM") och årsmötet på Österåkers 
Golfklubb.

Många medlemmar värdesätter möjlig-
heten att mötas, knyta nya kontakter och 
utbyta tankar om golf och media. Som 
medlem får du även chansen att kvala in till 
svenska landslaget till EM för journalister, 
som spelas vartannat år.  

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 presen-
teras nyheter om verksam-
heten. Där finns även tidigare 
nyhetsbrev som pdf-er. Klickar 
du på fliken "Om oss" och 
därefter på "Arkiv" länkas du 
till gamla hemsidan med mas-
sor av historik och text och 
bilder från 2015 och bakåt.

Föreningens styrelse 2019/20

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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Förslag till ärenden på årsmötet 

Corona-pandemin har legat 
som en våt grå filt över vårt 
sätt att leva det här året. Pa-

radoxalt nog har det givit golfen i ett 
rejält uppsving. För första gången på 
många år har vi över en halv miljon 
klubbanslutna medlemmar. 

Första halvåret spelades 4,6 miljo-
ner ronder i Sverige en ökning med 
1,2 miljoner. Rekordet på en dag är 
80 352 ronder. Ofattbara siffror.

Men allt är såklart inte guld som 
glimmar. I huvudsak handlar det om 
att medlemmarna spelar fler ronder 
på sin hemmaklubb. Greenfee-
intäkterna ökar marginellt i ge-
nomsnitt. Belastningen på banorna 
ökar, tiden att sköta om banan blir 
knappare och på sikt krävs nog en 
del stängda 9-hålsslingor för att 
banpersonalen på våra banor ska 
hinna ikapp.
Vi är privilegierade
När man lyssnar runt kan man 
konstatera att många av de golfare 
som kommer till är sådana som inte 
spelat på ett antal år, men som nu 
bildat familj, har ungar som blivit 
tonåringar och plötsligt får man 
med sig flera i familjen ut. Sånt som 
gör golfsporten unik.

Samtidigt förundras man över 
hur världen totalt stängde all idrott 
under flera månader. Där man sakta 
vevat igång fotbollen och golfen, 
men utan publik, utan den nerv som 
är en del av idrottens själ.

Bättre än att låta bli. Då är vi pri-
vilegierade som sysslar med utom-
husidrott. Och är det i nåt samman-
hang social distansering är tydligt så 
är det väl i golf när vi slår bollar åt 
olika håll större delen av tiden…

För vår Golfjournalistförening 
har året varit mer eller mindre 
vilande. Det är först nu i septem-
ber som vi kör aktiviteter i form av 
Mästerskapet och Hemming Stens 
Minne liksom ett utomhusårsmöte 
på Österåker, norr om Stockholm. 
Men självklart med de restriktioner 

och förbehåll som gäller. Välkom-
men till ett par sköna dagar. Men 
visa respekt och avstå om du känner 
symtom.
Redan rankad topp 8
Valet var givet. Nya Stenson-banan 
med Christian Lundins signatur 
är en spännande nykomling. Efter 
mindre än ett år rankad topp 8 i 
Sverige och idel lovord när Match-
SM spelades för någon vecka sedan.

Vi har redan många anmälningar 
men det finns fortfarande ett fåtal 
extra platser kvar. Se annan plats i 
detta nyhetsblad.

I övrigt har aktiviteterna legat 
nere. Vi har många i riskgrupper 
och har valt att ligga lågt för att 

ta nya tag nästa säsong. Då finns 
mycket att ta igen. Inte minst nöjet 
att åka och testa nya Slottsbanan på 
Åland.

Själv har jag haft nöjet att rulla 
runt i mellan-Sverige i husbilen och 
gästspelat på ett antal banor. Hagge 
utanför Ludvika toppar sommarens 
lista. Åk dit!

Vi har också kunnat dela ut pla-
ketten till Årets Golfklubb, Frösåker, 
på plats på klubben när SGF:s för-
bundsmöte blev digitalt. En anlägg-
ning som blir alltmer komplett för 
varje år. Åk dit också! 

LARS-ÅKE LINANDER
Ordförande i Golfjournalisterna

KOLUMN

Lars-Åke  
Linander

Pandemin gav golfen  
i Sverige ett uppsving!
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Golfjournalisternas årsmöte genomförs på Österåkers Golf-
klubb söndagen den 13 september efter tävlingen "Hemming 
Stens Minne". Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet 
ska inlämnas till styrelsen minst en månad före mötet.
Utdrag ur stadgarna: 
"Rätt att inge förslag att behandlas av årsmötet har såväl sty-
relsen som medlem som betalt årsavgiften i tid. Förslag skall 
ha inkommit till styrelsen minst 30 dagar före mötet. Förslagen 
föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande. Fråga, som väcks 
under mötet, skall avgöras genom beslut med minst 2/3 majo-
ritet."

Rekord. Pandemin har slagit hårt mot människor och aktiviteter. Men golfba-
norna i Sverige har varit öppna och aldrig har det spelats så många ronder.


