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Banan där  
trollen har 
kollen...

Press-SM-triumf 
signerad Hallberg
Efter tre inställda tvådagarsarrangemang 2020 kunde Golf- 
journalisterna i september äntligen träffas. Ett rekord-
starkt startfält kom till Press-SM på Österåker GK:s nya 
stolthet Öster by Stenson. Mats Hallberg, tidigare euro-
patourproffs och numera golfprofil på C More, gick på par 
och det räckte för att vinna Mästerskapet med två slag.

Dagen innan spelades par-tävlingen Hemming Stens 
Minne på Österåkers gamla bana och här blev det rutine-
rade duon Agne Jälevik och Tord Westlund som visste hur 
man vinner i bästboll. De kompletterade varann maximalt.

– Vi var det perfekta paret, sa Agne. Sid 2-9

Rutinerade före detta europatourproffset Mats Hallberg (t v) tog revansch på fjolårssegraren Tobias Sandén 
(t h) på Golfjournalisternas mästerskap. I mitten Jonas Berg, delad tvåa 2019 och ensam tvåa i år. 

Sid 10-11



PRESS-SM – MÄSTERSKAPET

För ett år sedan snu-
vades Mats Hallberg 
på segern i Press-SM 
på Svartinge – på sista 
hålet!

2020 tog han re-
vansch på Österåker 
GK:s nya stolthet Ös-
ter by Stenson.
Mats Hallberg blev proffs 
redan 1984 och har en 
gedigen karriär bakom sig på 
bland annat Europatouren. 

Numera är golfprofilen 
från Nyköping uppskattad 
expertkommentator på  
C More. Han gick med i för-
eningen Golfjournalisterna 
för några år sedan och tog 
nu sin första Press-SM-titel.

– En ärofylld pokal att 
ha hemma närmaste året, 
sa 55-åringen på prisutdel-
ningen. 

Starkt startfält
När Mats Hallberg 2018 
misslyckades att kvala in till 
Seniortouren i Europa lade 
han ner sin serösa satsning 
som tävlingsgolfare.

– Men jag har lyckats hålla 

en hygglig standard med +2 
i handicap. Inte illa eftersom 
jag inte alls tränar som förr. 
Nu håller jag mest igång 

med att spela 30-40 ronder 
om året, ja i år har det nog 
blivit ännu fler.

Startfältet på Öster by 

Stenson var det starkaste i 
Golfjournalisternas 45-åriga 
historia. 19 spelare hade 
spelhandicap lägre än 10.

Vinnande slaget
2019 tappade Mats Hallberg 
segern på Svartinge med 
att slå i vattnet på 18:e och 
göra något för honom så 
ovanligt som dubbelbogey.  
Tobias Sandén vann på 75, 
ett slag före Hallberg och 
Jonas Berg från Stockholms 
GK. Berg, fyrfaldig mästare 
i Press-SM, var även med 
och högg på årets titel på 
Österåker.

– Det stod och vägde lite 
mellan Jonas och mig. Då 
slog jag för långt på utsla-
get på 17:e och hamnade i 
diket. Tvingades droppa och 
slog då upp en wedge till 3 
decimeter från hål och räd-
dade par. Då var jag två slag 
före inför sista hålet och där 
delade vi. Så mitt vinnande 
slag var wedgen på 17:e, sa 
Hallberg.

Han hade 33 slag på första 
nio, 39 på vägen in.  Jonas 
Berg öppnade med 35 och 

hade även han 39 på sista 
nio. 

En dubbelbogey på hål 
11(ett korthål) följdes av 
två bogeys för Berg och 
det blev kostsamt. Men 
han spurtade därefter med 
att gå två under par på de 
fyra sista hålen, så Hallberg 
kunde inte koppla av förrän 
han ställde upp sig för en 
parputt på 18:e greenen.

Gillar snabb rull
Greenerna ja, där stortriv-
des Mats Hallberg. Han gillar 
när det rullar snabbt, för-
modligen något han fått med 
sig från alla år på Europa-
touren.

– Där brukade stimpen 
ligga mellan 11 och 11,5. På 
Österåker i dag var det lite 
långsammare, 10,0 - 10,5, 
men trots allt snabbt med 
svenska mått mätt, sa den 
sympatiske mästaren.

Han lovade på stående fot 
att komma om ett år för att 
försöka försvara titeln.

Fjolårsvinnaren Tobias San-
dén gick i samma boll som 
Hallberg och Berg. Kom 

in på 77 efter att ha gjort 
bogey på båda par 5-hålen 
på banans andra hälft. 

Lovorden från deltagarna 
om banan var många. Och 
visst är det en härlig upple-
velse att vandra runt de 18 
hålen. Men smakar det så 
kostar det. 1 500 kronor är 
ordinarie greenfee. 

Radiosportens Mats Fa-
gerström (hcp 9) tyckte att 
greenerna och avrinningsy-
torna är för svåra:

– Banan känns väl tuff för 
medelgolfaren. Stensons för-
sta banbygge verkar främst 
vända sig till elitspelare. Jag 
blev lite besviken.

Flera tyckte att Öster by 
Stenson är felslopad, åtmins-
tone från tee 4. Som exem-
pel fick en spelare med hcp 
10 dagen innan i "Par-SM" 
12 slag på Österåkers gamla 
bana, Västerled, och sedan 
endast 8 slag på "Österled".

TEXT OCH FOTO

STIG DAHLÉN

Mästare Hallberg trivdes 
på Stensons snabba greener   
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Press-SM 
Slagtävling, Open 
Top 25 bästa (av totalt 37):
1. Mats Hallberg..................72 
2. Jonas Berg........................74
3. Peter Ahnberg.................76
4. Tobias Sandén..................77
5. Martin Hardenberger....79
6. Alexander Olausson......79
7. Mattias Brännholm.........80
8. Barry Lundström............80
9. Mattias Sandberg............81
10. Björn Hedman..............82
11. Ulf Hellman...................83

12. Peppe Eng......................86
13. Lars-Åke Linander........88
14. Jakob Sjölin....................89
15. Stefan Bratt...................90
16. Henrik Schöldström....91
17. Kjell Martinson.............92
18. Mats Fagerström..........93 
19  Mats Olsson.................93
20. Lasse Hansson..............94
21. Johan Larsson...............94
22. Gunnar Walldén...........96
23. Pelle Marklund.............97
24. Patrik Larson.............100
25. Jonathan Larsson......101

Annorlunda 
tider. Peter 
Ahnberg tackar 
Golfjournalister-
nas ordförande 
Lars-Åke Linan-
der med armbå-
gen när han tagit 
emot tredjepriset 
i Openklassen. 76 
slag av Peter på 
Öster by Stenson. 

Radiosportens Mats 
Fagerström körde från 
Karlstad i ottan för att 
hinna till Press-SM. 

– 46 slag på första nio 
hålen strulade till det, 
sa "Fagge", som käkade 
lunch och styrde hemåt.

Avancerad balansakt och ett annorlunda grepp. 
SVT-sportens Peter Jonsson visade upp ett brett 
register på Öster by Stenson. Starkt gjort att ställa 
upp över huvud taget, fem veckor före Press-SM bröt 
Peter nyckelbenet.

Stilig sving! Patrik 
Larson, välkänd röst i 
Trafikradion, kom 50 kilo 
lättare än för ett år se-
dan. Gick så där i Press-
SM, men Patrik kände 
sig ändå, med rätta, som 
en stor vinnare.  

Stolt mästare. Och snart finns Mats Hallbergs namn 
inristat på Mästerskapets vandringspris. 
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Årsmötet hölls i Österåker GK:s nybyggda Half Way House intill nya Stenson-banan. Ja, "halvvägshuset" 
invigdes faktiskt samma dag som Golfjournalisterna genomförde "Par-SM". På bilden ses ordföranden Lars-
Åke Linander stående hålla hov. Vid sin sida kan han luta sig mot trygge sekreteraren Gunnar Walldén.

Forts Press-SM + årsmötet

2020 är året som kan 
sammanfattas med – inte 
mycket har varit sig likt. 
Undantag finns förstås, 
som Golfjournalisternas 
årsmöte. Det gick snabbt 
och styrelsens samman-
sättning ser likadan ut 
efter som före mötet.

Det betyder att Lars-Åke Linander 
fortsätter ett år till på posten som 
föreningens ordförande och ansikte 
utåt. I övrigt blev det omval på 
Peppe Eng, vice ordförande, Gun-
nar Walldén, sekreterare och Patrik 
Larson, övrig ledamot. Kvarstår gör 
PeO Karlström, kassör samt övriga 
ledamöterna Michael Broström och 
Björn Hedman.

Det har varit ett arbetsår för 
styrelsen med stora begränsningar 
på grund av Coronapandemin. Innan 
det hela bröt ut hann i alla fall 
styrelsen med att utse Frösåker till 
Årets Golfklubb. 

Arbetet med att dra igång verk-
samheten med en tvådagars vårupp-
takt i Skåne på Bjäre och Torekov 

kunde dock inte slutföras. Förhopp-
ningsvis är ändå inte det arbetet 
förgäves då ambitionen är att kunna 
genomföra samma upplägg 2021.

Samma förhoppning gäller i 
princip för tvådagarsarrangemanget 
Östsvenska Mästerskapet och 
Zachrissons Pokal i Nynäshamn, 
även om ingenting är klart. 

Likaledes ser styrelsen fram emot 
att kunna genomföra Ålandskampen 
nästa år och äntligen få testa den 
nya Slottsbanan som ska vara något 
alldeles extra. 

Linander fortsatte att svinga klub-
ban med fart på årsmötet och det 
innebar bland annat att följande val 
kunde genomföras.

Revisorer: Agne Jälevik och Stig 
Dahlén samt Stefan Bratt som revi-
sorssuppleant.

Valberedning: Göran Ohlsson, 
Mats Olsson och Kjell Martinson.

Protokolljusterare: Stig Dahlén 
tillsammans med Lars-Åke Linander.

I övrigt godkändes årets verk-
samhetsberättelse och verksam-
hetsplanen för 2020-21. Kassör 
PeO Karlström informerade om 
att föreningens kassa uppgår till 
57 281 kronor och att föreningens 
medlemsantal varit förhållandevist 
stabilt trots pandemin. 

Föreningen har i dagsläget 92 
medlemmar och medlemsavgif-
ten ska fortsatt vara 200 kronor. 
Revisionsberättelsen godkändes och 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 24 
medlemmar närvarade på årsmötet.

GUNNAR WALLDÉN

Stora delar av 2020 års 
program genomförs 2021

ÅRSMÖTET

Vatten är ständigt närvarande.  Här slutet på 13:e hålet, som Henrik Stenson själv utsett till ett av banans signatur-
hål. På vänstra sidan vattnet byggs bostäder, som en del av finansieringen av Österåkers GK:s storsatsning. 

Ulla Walldén, mångårig journalist på Sveriges 
Radio, är något så ovanligt som ny kvinnlig 
medlem i Föreningen Golfjournalisterna. Som 
sådan är hon extra välkommen, föreningen 
eftersträvar en jämnare könsfördelning i med-
lemsförteckningen. 

Ulla blev för övrigt enda dam i årets Mäster-
skap på Österåker GK:s båda banor. På pris-
bordet hittade Ulla en Håkan Nesser-bok och 
blev så här glad. Och så sa hon:

– Nästa år hoppas jag få träffa fler tjejer som 
medlemmar och deltagare i tävlingarna. 

Två av TV-sportens största 
profiler är numera medlemmar i 
Golfjournalisterna och spelade i 
samma boll, Mats Nyström och 
Peter Jonsson.

Båda gjorde sina första ronder 
på Öster by Stenson. De konsta-
terade att banan var bättre än 
deras eget spel, men stortrivdes 
trots det. Peter är den rutinerade 
golfaren av de två. Har spelat 
sedan 1987 och som bäst på hcp 

12.  Mats Nyström däremot hit-
tade till golfen först på senare år, 
men blev helfrälst direkt.

– Det är så jäkla kul. Men jag 
behöver nog träna bunkerslag, 
konstaterade han efter nio hål 
och flera tuffa besök i de vita 
"sandlådorna".

Mats stärkte sig i pausen med 
en banan, kämpade på och kom in 
på 20:e plats i Hcp-klassen bland 
37 startande. 

SVT-sport-profiler trivdes på Press-SM

Nya medlemmen Ulla 
glad över Nessers bok 



Så nära Peppe! Birdieputten på sista hålet var på väg i hål på den snabba greenen, men orkade inte riktigt ända fram. 
Om bollen rullat i hade Peppe Eng tagit sin första inteckning i Johnnie Walker Award. Det gjorde i stället Kjell Martinson. 
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Martinson lämnade 
drivern hemma – det 
blev segerreceptet
Kjell Martinson 
från Karlstad hade 
läst om Öster by 
Stenson. Mycket 
vatten, det gällde 
att hålla bollen i 
spel.

– Därför gjorde 
jag som vi ofta 
sett Henrik Sten-
son själv göra, 
satsa på spoon i 
stället för drivern.

Kjell Martinson lämnade 
drivern hemma och det 
visade sig bli ett seger-
recept i Press-SM-ets 
nettoklass. 37 medlem-
mar i Golfjournalisterna 
gjorde upp om segern och 
en inteckning i det häftiga 
vandringspriset Johnnie 
Walker Award. 

– Med spoon som 
längsta klubba slapp jag 
många bekymmer från 
tee och lyckades för det 
mesta hålla bollen i spel, 
säger Kjell, som nyligen 
gick i pension efter en 
lång karriär som stjärn-
reporter på Nya Werm-
lands-Tidningen.

– Med en eagle, fyra bir-
dies och tio par – vi pra-
tar netto! – hade jag råd 
med några misstag som 
att tvingas fylla i maximala 
8 slag på ett par 3-hål.

När Kjell räknade ihop 
scoren landade han med 

stöd av 19 i spelhandicap 
på 73 slag. 

– Jag trodde att de 
skämtade när de sa att jag 
leder i klubbhuset efter 
rundan. Och att jag skulle 
vinna, det var en högodd-
sare, sa den ödmjuke 
segerherren.

Knallhård tätstrid
Frånsett Kjell Martin-
son (19) och Peppe Eng 
(12) klarade spelare med 
singelhandicap den nya 
Stenson-banan bäst. 11 

av de 13 bäst placerade i 
nettoklassen hade spel-
handicap under 10.

Det blev knallhårt om 
tätplatserna. Björn Hed-
man tog andraplatsen på 
74. För honom hade det 
i kraft av lägre hcp räckt 
med 73 för att vinna. 

Trean Peppe Eng var 
också blott ett slag från 
att putta(!) ner Martinson 
från segertronen.  Peppe 
gick i bollen efter Kjell 
Martinson och det hade 

räckt att hans birdieputt 
(för en nettoeagle) på 
18:e hålet rullat lite till... 
Kolla bilden härintill!

Peppe Eng kommente-
rade så här:

– En bild säger mycket. 
Och den här bilden från 
18:e green på Stensons 
nya skapelse säger ALLT. 
Hade ju ingen aning om 
att min missade birdieputt 
skulle avgöra toppstri-
den om Johnnie Walker 
Award-trofén.  

Heders åt Kjell
Peppe tyckte att banan 
var ganska lättspelad med 
undantag för greenerna. 

– De gäckade säkert 
många i startfältet. Så 
jag var inte ensam om 
att missa puttar den här 
dagen. Men visst svider 
det lite när jag ser bilden. 
Så nära. Men heders och 
Grattis till Kjell Martinson. 

Peppe Eng har varit för-
bundskapten för svenska 
laget till Journalist-EM, 
som är en lagtävling som 
spelas med hcp (max 18). 
Notabelt är att i laget 
som deltog i Österrike 
2019 återfanns fyra av de 
tio lagmedlemmarna bland 
de fem bästa i Nettoklas-
sen på Österåker, 1:a, 2:a, 
3:a och 5:a.   

 TEXT OCH FOTO

STIG DAHLÉN

PRESS-SM – HCP-KLASSEN:

– Det finns många tunga namn på vandringspriset 
Johnnie Walker Award. Jag är ödmjuk. Och stolt, sa 
Kjell Martinson vid prisutdelningen.

Björn Hedman jublar för fotografen efter ett snyggt 
inspel på 15:e hålet. En försmädlig dubbelbogey på 
13:e blev kostsam för den annars stabilt spelande 
Hedman, tvåa i slutprotokollet. 

Nettoklass
Slaggolf med handicap 
(Inom parentes anges aktuellt 
spelhandicap.)
1. Kjell Martinson..............73 (19)
2. Björn Hedman...............74 (8)
3. Peppe Eng.......................74 (12)
4. Peter Ahnberg................75 (1)
5. Ulf Hellman.....................76 (7)
6. Mats Hallberg.................77 (-5)
7. Jonas Berg.......................77 (-3)
8. Alexander Olausson.....77 (2)
9.  Mattias Brännholm......77 (3)
10. Mattias Sandberg........77 (4)
11. Barry Lundström........78 (2)
12. Tobias Sandén..............79 (-2)
13. Lars-Åke Linander......79 (9)
14. Stefan Bratt..................79 (11)
15. Jan Collsiöö.................79 (14)
16. P-H Johansson............ 80 (29)
17. M. Hardenberger.........81 (-2)

18. Gunnar Walldén..........81 (15)
19. Jonathan Larsson........81 (20)
20. Mats Nyström.............81 (21)
21. Ulla Walldén................81 (24) 
22. Mats Olsson................82 (11) 
23. Jakob Sjölin..................83 (6) 
24. PeO Karlström...........83 (13) 
25. Mats Fagerström........85 (8) 
26. Lasse Hansson............86 (8) 
27. Stig Dahlén..................86 (19) 
28. Henrik Schöldström..87 (4) 
29. Johan Larsson..............87 (7) 
30. Pelle Marklund............87 (10) 
31. Ulf Eneroth..................87 (20) 
32. Anders Lindblad......... 87 (20) 
33. Patrik Larson...............88 (12) 
34. Peter Jonsson..............88 (18) 
35. Jacob Bjurström       90 (14) 
36. Göran Ohlsson        93 (9) 
37. Sture Carlbom         98 (9)
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Fick rycka in! I sista stund saknades en tävlingsledare 
och Björn Hedman med erfarenhet på området ryckte 
in. Efter att själv ha spelat försöker Björn få i sig en bit 
mat, samtidigt som han förbereder prisutdelningen.

32 spelare var tävlings-
sugna i den extremt sena 
säsongsstarten. Två av 
klubbens mest erfarna 
lirare klarade utmaningen 
bäst. Agne Jälevik och Tord 
Westlund var inte äldst i 
fältet, men rutin i mängd 
hjälpte dem till seger.
När Golfjournalisternas första 
tävling för säsongen äntligen blev 
av var det ett antal veteraner som 
stod i centrum. Förutom vinnarna, 
som vi såklart snart återkommer 
till, ställde den äldsta duon som 
någonsin äntrat scenen i ”Hemming 
Stens minne” upp med glatt humör. 
Janne Collsiöö och Stig Hoffman, 
165 år tillsammans, spelade dess-
utom bra golf men var inte helt 
kompis med de svåra greenerna på 
Västerled.

– Det hade kunnat gå ännu bättre, 
muttrade Collsiöö efter att ännu en 
gång inte ha fått betalt för sitt fina 
spel från tee till green.

"Det perfekta paret"
Desto vassare var då alltså Agne Jä-
levik, 77, och Tord Westlund, 76. Där 
pratar vi inte om herrarnas score 
utan ålder. Ännu ett par grand old 
gentlemen alltså i denna ärofyllda 
tävling, som de tog hem på 65 slag 
totalt. 

– Det var sannerligen kul att 
vinna ”Hemming Stens minne”. 
Hemming var en mycket korrekt 
person , speciellt när det gällde golf. 
Min första kontakt med honom för 
en jäkla massa år sedan blev en till-
rättavisning – man slår inte övnings-
svingar på tee, berättar Agne Jälevik.

Agne och Tord fick till det där 
perfekta spelet i bästbollen där den 
ene räddar den andre: En duff från 
Jälevik följdes av ett perfekt inspel 
från Westlund. På ett halvkasst slag i 
bunkern från ”murveln från Gävle” 
kontrade sportgurun från (numer) 

Södermalm med en känslig chip.
– Tord och jag var i det avseen-

det det perfekta paret, säger Agne 
Jälevik.

Hela partävlingen blev mycket 
jämn med fina resultat. Sista pa-
ret i resultatlistan landade på två 
över par. Då ska man ändå veta att 
Västerled på Österåkers GK som 
vanligt bjöd på halv storm och 
snabba greener. 

16 par ställde upp i årets tävling, 
några tog den kanske mest som 
uppvärmning för press-SM dagen 
efter. Men de flesta spelade med 
den där perfekta blandningen av 
prestige, allvar, social samvaro (på 
avstånd) och många leenden. Det 
märktes verkligen att vi tyckte det 
var kul att ses igen, och äntligen få 
tävla.

PATRIK LARSON

HEMMING STENS MINNE

Erfarenhet betalade sig 
i "Par-SM" på Västerled

Ett välkänt hål på Västerled. Österåkers GK har arrangerat Europatouren för damer på denna bana och korthålet 
på bilden har förstört många scorer. Men Ulla Walldén på bilden landade bollen säkert på green.

Två veteraner i Golfjournalisterna kompletterade varann och segrade 
i Hemmings Stens Minne, Agne Jälevik till vänster och Tord Westlund. 

165 år tillsammans! 

Hemming Stens Minne (slaggolf 
lag, bästboll) 13 september 
Österåkers GK /Västerled 
1. Agne Jälevik/Tord Westlund  65
2. Henrik Schöldström/Jacob Sjölin  68
3. Peppe Eng/Mats Olsson  68 
4. Lars-Åke Linander/Stig Dahlén  68 
5. Lasse Hansson/Ulf Eneroth  68
6. Alexander Olausson/J. Larsson  69
7. Barry Lundström/Björn Hedman  70
8. Kenneth Jonasson/PeO Karlström  70
9. Ulla Walldén/Gunnar Walldén  70
10. Johan Fredholm/Jonas Berg  72
11. M. Hardenberger/Johan Larsson  72
12. Patrik Larson/Ingemar Jansson  72
13. Göran Ohlsson/Kjell Martinson  73
14. Stig Hoffman/Jan Collsiöö  73
15. Ulf Hellman/Sture Carlbom  74
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Ett strävsamt par på bilden till hö-
ger har precis signerat scorekortet,  
till vänster 83-årige Stig Hoffman 
(f d Expressen) och Jan Collsiöö 
(legendarisk fotograf) 82 år. 165 år 
ihop under "Par-SM.  Janne fyllde 
förresten 83 i början av oktober.

Duon har jobbat mycket ihop 
under yrkesåren och även spelat 
många golfrundor tillsammans på 
Lidingö Golfklubb. Numera bor Stig 
Hoffman i Halmstad, så det blir inte 
lika ofta de träffas.  
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Osannolika möten på Idrefjällens GK
När du passerar den 
vackra infartsportalen får 
du en riktig utskällning.

Onekligen ett annorlun-
da bemötande. Ett bemö-
tande man aldrig kommer 
att glömma.

Välkommen till Idrefjäl-
lens Golfklubb och Dalar-
nas vackraste bana.

Nu har välkomstskallet en naturlig 
förklaring – renarna ska vända i 
porten.

Jag och några kompisar kom 
till Idre en vacker dag i slutet av 
augusti. Runt 20 grader och klarblå 
himmel och tro det eller ej – vi 
hade mött flera ståtliga renar på 
vägen till golfbanan.

I mitten av 90-talet var Idre en 
bana som alla ville testa. Miljön, 
vyerna, rinnande källvatten och 
mördarbacken var något som alla 
talade om. Över 11 000 greenfee-
gäster var rekordet en sommar.

De senaste åren har banans 
kvalité ifrågasatts. Greenerna har 
aldrig tagit sig. Greenfee-spelet har 
gått spikrakt nedåt och parkerat 
strax över 3 000.

Fina greener 15 maj
Ifjol blev kom en vändning. Banan 
blev bättre och bättre och i år 
öppnade banan den 15 maj med 
gröna fina greener. Under förmid-
dagen kunde besökarna åka skidor 
på Nipfjället för att på eftermid-
dagen njuta av en ljuvlig golfrunda. 
Fjällvärlden när den är som bäst.

Och golfspelarna har åter upp-
täckt Idre.

– Vi närmar oss 6 000 greenfee-
ronder, vilket är helt magiskt och 
oerhört glädjande. Vi ska komma 
ihåg att vi inte haft några gäster 
från Norge på grund av pandemin, 
säger greenkeepern Trond Lia.

En glad, pigg och pratglad norr-
man, som arbetar som sjukvårdare 
på Idrefjäll under vintern och 
sköter golfbanan på sommaren.

– Greenerna var nog den sju-

kaste patient jag någonsin tagit 
hand om.

Blev en snackis
Trond är en stark bidragande 
orsak till att banan åter blivit 
attraktiv. Nu är det bara positiva 
tongångar.

Upplevelsen och den speciella 
miljön bidrar till attraktionsvärdet 
och Tronds utsmyckning av banan 
blir även det ett bestående minne. 
Helt enkelt en snackis.

Överallt finns det små konstverk, 

klubbor, stenar, ugglor, annorlunda 
skyltar med mera. Här har fantasin 
hos Trond fått fritt spelrum.

Golfen och konsten blandas på 
ett smakfullt sätt.

– Jag älskar att överraska besö-
karna med olika små alster.  Att 
kalla det konst är att gå ett steg 
för långt.  Men med små enkla 
medel kan banan bli så mycket 
mer levande.

Och det är minst sagt uppskat-
tat. Idrefjällens Golfklubb är så 
mycket mer än bara en golfbana.

Dessutom hoppas klubben på 
att en blivande olympier i paragolf 
kommer från Idre. Tronds son 
Rasmus, som skadades svårt vid en 
skidolycka som 12-åring, är i dag 
en talangfull paragolfare.

Att bli så duktig i golf och bo i 
Idre är lika sannolikt som att vara 
störtloppsåkare från Ystad.

TEXT PEO KARLSTRÖM

FOTO LENA LISS OLANDERTrollen håller kollen på bollen... Så är det på Idrefjällens golfbana.
Ögon som spejar efter bollar och golfspelare 

"Stensons klubbor" och mycket annat 
klurigt möter spelarna när de vandrar 
runt i den vackra naturen. Exempelvis 
kanske få syn på gammelgäddan eller 
möta världens märkligaste klubbtall. 

Stora Mördarbacken – 70 meter nästan rakt uppför. Lycka till!
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Välskyddad green på hål 4, ett 116 meter långt par 3-hål. 

Ålands-golfens nya stolthet  
– här bjuder vi på en försmak

Alex Noréns drives gav 
Patrik skrämselhicka

Träffad av bollen två hål i 
rad. Det hör inte till van-
ligheterna. Men så är det 
ju inte så jättemånga som 
slår drivar på 300 meter 
heller. Och får ilska att 
vända till leenden.
För sex år sedan var jag med om 
en av de mer bisarra händelserna 
på en golfbana. Min kompis Petter 
och jag gick ut på det tionde hålet 
på Haninge GK, man kan också kalla 
det första hålet på gul slinga.

När vi står på tee ser vi en bit 
bort hur tre personer står och 
småpratar lite och tar en bild på 
något.

Smäller till i golfbilen
Vi vet att vi har minst två hål till 
spelarna bakom oss, som alltså är i 
slutet av röd slinga så vi masar oss 
i väg med golfbilen (jag var tvungen 
att ha bil på grund av en envis 
hälsporre).

Första hålet är dogleg och vi står 
och ska spela in våra tredje slag när 
det plötsligt smäller till i golfbilen. 
Träffad av en boll.

Jag blir småsur och pitchar tillbaka 
bollen ett 40-tal meter runt kröken. 
Vi har inte hört tillstymmelse till 
fore.

På nästa hål är det också dogleg. 
Med rejält avstånd till böjen.

Petter och jag står för att slå våra 
tredjeslag när det plötsligt smäller i 
marken, typ tre meter från fötterna.

Där kommer samma boll. PLarson 
blir nu rätt förbannad.

"Ni måste lugna ner er!"
Jag tar bilen och åker tillbaka mot 
tee för att vänligt, men bestämt, läxa 
upp förövaren.

Det visar sig att det är de tre 
som stod en bit från tee när vi gick 
ut – och att de alltså gett sig ut på 
banan.

Jag ropar att "ni måste lugna ner 
er och att vi faktiskt blivit träffade".

Då svarar en av de tre från back-
tee och säger att han är superled-
sen, men att han ju inte kunde se 
oss bakom kröken. Eftersom vi inte 
ställt bilen synligt.

– Nej, hojtar jag. Men vi visste ju 
att vi hade 25 minuter till gänget 
bakom, vi hade ju ingen aning om 
att ni plötsligt skulle hoppa ut på 
banan.

Det är en bit fram till dem och 
plötsligt säger den mest vältränade i 
sällskapet högt:

– Jag är verkligen ledsen, förlåt!
Då ser jag att det är – Alexan-

der Norén. En av Sveriges allra 

bästa golfare, bland annat vinnare av 
Nordea Masters. Dessutom Ha-
ningespelare på den tiden. Och en 
kille jag träffat många gånger under 
min tid som sportreporter på Mitt 
i-tidningarna.

Jag kör fram och säger till honom 
att vi inte är förbannade, men däre-
mot rädda, och att det kanske inte 
är supersmart av en kille som slår 
drivar på 300 meter att göra det 
på dogleg-hål när han vet att det är 
folk framför.

– Och det vore ju inte så jävla kul 
för mig att få dig avstängd, säger jag.

Okej när det var Alex...
Han håller med och ber om ursäkt 
en gång till.  Alex var den sommaren 
på väg tillbaka från skada och det 
här var en av de första dagarna han 
kunde slå fulla slag med driver.

Så kan det gå.
Snyggt uppträdande av honom att 

tidigt be om ursäkt, men ändå rätt 
vansinnigt från början.

Men nu kan man garva åt det. 
Och samtidigt tänka att jag kanske 
var lite skenhelig, för när det visade 
sig vara Alex så kändes det plötsligt 
okej att ha blivit träffad...

PATRIK LARSON

Jacob Sjöman om banan:
Den välkände golfbanefotografen Jacob Sjöman har dokumenterat nya Slottsbanan. 
Han är imponerad av det han sett:

– Det är riktigt, riktigt bra. Många roliga hål och en mycket tilltalande bana inte 
minst estetiskt.  Alla par 3:or är superstarka och bansträckningen bjuder på en 
stor variation samt en hel del birdiemöjligheter. Det starkaste kortet är att hålen 
är spelbara för alla kategorier golfare. Detta är viktigt för att kunna klassas som en 
toppbana.

Golfjournalisternas 
medlemmar har i tre 
decennier utkämpat en 
"landskamp" på Ålands 
GK mot mediafolk, in-
formatörer med flera. 

I år såg vi extra 
mycket fram emot 
matchen eftersom vi 
skulle få invigningsspe-
la på den ombyggda 
Slottsbanan. Men pan-
demin stoppade även 
detta arrangemang. 

Förhoppningsvis blir det 
möjligt under 2021. Nye 
klubbchefen på Ålands 
GK Peter Ellqvist ser fram 
emot detta. Lovorden har 
haglat över nya Slottsba-
nan och Ålands GK, men 
det har varit en skakig 
sommar med inresestopp 
för svenska golfare. 

– Vi fick snabbt flytta fo-
kus till Finland och deras 
150 000 golfspelare. Det 
har fungerat över förvän-
tan och vi skulle troligen 
kunna fylla banorna med 
finländska gäster 2021.

Hur många ronder har 
hittills spelats på ombygg-
da Slottsbanan?

– Från öppningen 4 juli 
och fram till mitten av 
september har medlem-
mar och gäster spelat 
cirka 7 000 ronder.

Ellqvist räknar med att 
Slottsbanan håller öppet 
till mitten av oktober, 
Kungsbanan betydligt 
längre.

Finska Golfförbundets 
styrelse besökte Ålands 
GK och reaktionen var 
mycket positiv:

– De sa att här måste 
vi arrangera en tävling på 
europeisk toppnivå, berät-
tar Peter Ellqvist.

STIG DAHLÉN

Spektakulärt par 4-hål intill vattnet. Detta är hål 10. Från tee 54 är hålet 280 
meter långt. Visst ser det inbjudande ut. 
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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 
gjorde att årets arrangemang april-augusti 
ställdes in. Men som framgår tidigare i 
detta nyhetsbrev kunde föreningen 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 det landslag som vartannat år repre-
senterar Sverige i lag-EM för journalister.  

Golfjournalisterna utser varje år Årets 
Golfklubb. 2020 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 åter-
kommande 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 styrelsen ingår sju personer. 
Ordförande: L-Å Linander 
Vice ordförande: Peppe Eng 
Sekreterare: Gunnar Walldén 
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 2020/21

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    Telefon: 070 243 33 85

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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KOLUMN

Lars-Åke  
Linander

Fortsätt att upptäcka 
våra "gömda pärlor"!

Två HIO i samma boll, på samma hål...
Alla vi som spelar golf vet 
hur svårt det är att göra ett 
hole-in-one. På Kils golfbana 
i Värmland inträffade, enligt 
NWT, i "Onsdagsbollen" i 
somras något fullständigt 
osannolikt. 

I en av tävlingens trebollar 
gjorde först Andreas Gus-
tavsson HIO på hål 13, 127 
meter från gul tee. Strax efter 
peggade medspelaren Tomas 

Karlsson upp och slog bollen 
direkt i hål även han!

Sannolikheten att en ama-
tör gör HIO på ett korthål 
lär vara 1 på 12 000. För en 
proffsspelare 1 på 3 000.

Sannolikheten att två ama-
törer som spelar tillsammans 
i tävling gör HIO på samma 
hål torde vara "mikrosko-
pisk".  Någon som vet? 

Maila gärna Nyhetsbrevet!

En extremt svårhanterad golf-
säsong börjar ta slut. Sam-
tidigt som Covid-19 skapat 

bestående men har golfsporten på 
nåt fantastiskt sätt slagit rekord på 
rekord. Mängder av klubbar gör sina 
bästa säsonger resultatmässigt.

Fler medlemmar, större omsätt-
ning, många nya golfare. Bara 
positiva vibbar inom golfen. Ibland 
är det en stor fördel att hålla på med 
uteaktiviteter på en idrottsarena 
som omfattar många hektar. Social 
distansering blir på nåt sätt natur-
lig om man tittar på hjulspåren på 
fairway en tidig höstmorgon. Inte 
många som leder åt samma håll.
Lämna allfartsvägarna
Det bästa är så klart att vi golfande 
svenskar börjat upptäcka mängder 
av golfklubbar ute i landet som vi 
inte visste fanns. Har själv bilat runt 
en del och sedan gammalt kan man 
hitta klubbar som Årjäng på grän-
sen mot Norge eller varför inte en 

riktig pärla, Loftahammars niohå-
lare. Lämnar man allfartsvägarna 
och de stora destinationerna finns 
mycket att njuta av. 

Vi som åker husbil har märkt att 
det ibland börjar bli trångt att stå 
på klubbarna. Som i Ludvika och 
Hagge i somras. Ännu en gömd 
pärla. 

Eller som härom året när vi pas-
serade Båstad och hittade Bjäre 
GK. Vilken fantastiskt god mat på 
restaurangen i en underskön miljö. 
Och banan var riktigt bra den också. 
Fortsätt upptäcka våra små pärlor!
Kul följa mästerskapet
Vi golfjournalister genomförde till 
slut vårt årsmöte och Mästerskap på 
Österåkers GK. Fick nöjet att återi-
gen spela Öster by Stenson och följa 
en klubb som tar medlemsvård och 
värdskap till en högre nivå. 

Räkna med att Andreas Ljunggren 
och gänget kommer att förädla sin 
anläggning ytterligare framöver och 

utmana om såväl företagsgolfare 
som turism.

Hur som var det kul att följa Mäs-
terskapet. Mats Hallberg, C More, 
gick runt på par och det räckte till 
seger. Stort grattis!
Årets GK vår utmaning
Årsmötet genomfördes snabbt och 
effektivt i Österåkers nya Half Way 
House. Sittande styrelse fick mandat 
att fortsätta jobba vidare för att få 
fler av våra kollegor att inse fördelar 
och nöje med att tillhöra vårt illus-
tra sällskap. Tackar för det.

Utmaningen att hitta riktigt spän-
nande anläggningar att ha våra 
event på fortsätter. Och utmaningen 
att hitta nästa Årets Golfklubb är en 
ständigt pågående process. Kandi-
dater finns det gott om.

Svinga lugnt. Prova gärna på litet 
vintergolf där det spelas så ses vi till 
våren.

LARS-ÅKE LINANDER
Ordförande i Golfjournalisterna

När vi "hemestrat" mer har allt fler upptäckt vilket fantastiskt golfland Sverige är. Förutom kända banor 
finns gott om "gömda pärlor", till exempel Årjängs GK nära gränsen till Norge. På bilden Årjängs hål 10. 
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