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Efter jobbet som
expertkommentator
i OS-golfen i TV blev
Joel Sjöholm medlem i Golfjournalisterna. Och givetvis
vann Joel "PressSM". Gick sex slag
under par på Vallda i
Kungsbacka.

Sid 2-3

Tack, den tar jag gärna, sa Joel Sjöholm med sitt bredaste leende när regerande

mästaren Mats Hallberg, lite motvilligt, lämnade ifrån sig vandringspriset.

Den störste golfjournalisten

Göran Zachrissons minne hedrades 15 augusti med en tyst minut
på Sveriges golfklubbar. Det var
en unik hyllning till en sportjournalist som trollband svenska
folket med sin berättarkonst.
Göran Zachrisson var en av
initiativtagarna till Föreningen
Golfjournalisterna och vår ordförande under tio år. En förebild för
oss medlemmar och den särklassigt störste golfjournalist Sverige
haft. Anders Nordlund var sekreterare i Golfjournalisterna under
Zachrissons ordförandeskap. Läs
hur Nordlund minns Zachrisson.

Sid 12-13
Foto: JAN COLLISÖÖ

Foto: STIG DAHLÉN

Joel ny
medlem
– och
favorit
som höll
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MÄSTERSKAPET
Bruttoklass, slagtävling

Nyblivne medlemmen i Föreningen Golfjournalisterna
Joel Sjöholm spelade runt
Vallda i Kungsbacka på 66
slag och vann Mästerskapet
med sex slag före titelförsvararen Mats Hallberg.
Segerscoren är den klart lägsta under
de 46 år som Golfjournalisternas mästerskap spelats. Sex slag under banans
par. Åtta birdies, åtta par, två bogeys.
Joel kvalade in som medlem i föreningen i samband OS i somras, när
han som expertkommentator i TV
kompletterade Björn Hedman under
herrarnas golftävling. Björn är medlem
i föreningen sedan många år.

Joel impad av Mats

Förre tourspelaren Mats Hallberg har
hunnit bli 56 år och gamla meriter
räckte i Mästerskapet 2020 på Österåkers Stenson-signerade bana. Men på
Vallda var förutsättningarna annorlunda, den 20 år yngre Joel Sjöholm dök
upp som en hungrig utmanare.
Hur känns det Mats att ha fått en
sådan konkurrent om titeln?
– Enbart roligt, även om mina segerchanser minskar. Skillnaden på Joel och
mig blev rätt uppenbar på Vallda. Ålderskillnaden kommer man inte ifrån,
den betyder mycket och så förstås att
Joel tävlingsspelat vecka efter vecka
under senare år.
Men du pressade ju trots allt Joel
långt fram under ronden.
– Jodå, jag var fem under, Joel sex
under när bara fyra hål återstod. Men
på Valldas hål 6 slog jag bort två bollar,
fick nio slag på scorekortet och segerchansen var borta, berättade Mats.
Och du Joel, var du inte lite imponerad av Mats att han spelade i
stort sett jämnt med dig i 14 hål!?
– Inte lite impad, utan mycket. Så
coolt att se att Mats fortfarande har
den äkta tävlingsinstinkten. Det hade
blivit tight ända in i kaklet om Mats
inte slagit bort två bollar. Mats hade

En glad mästare. Joel Sjöholm stortrivdes och lovade försöka komma
tillbaka 2022 och försvara titeln.
oflyt där, det var synd för vår duell.

Ovant spela från gul tee

Joel Sjöholm kom till Vallda nästan
direkt från Europatourtävlingen Dutch
Open i Nederländerna, där han försmädligt missade kvalgränsen med ett
slag. Trots att Joel tillhör närliggande
klubben Hills har han ganska liten erfarenhet av Vallda i Kungsbacka.
– Vallda är en bra golfbana, men jag
har bara spelat här några gånger och
då från backtee. Nu spelade alla från
gul tee och det kändes nästan svårare
för mig, visste inte vilka klubbor jag
skulle använda och vi hade inte exakta
pinnplaceringar. Bara att göra det bästa
av situationen och det funkade ju, sa
Joel Sjöholm med ett brett leende
efter prisutdelningen, som hade förpassats till en kylig vagnbod när regnet
började vräka ner över Vallda.

Många mil i bil

+6,3 som exakt hcp visar vilken hög
standard Joel håller, fjolårsvinnaren
Hallberg har också bättre än scratch,
närmare bestämt +1,9. I Mästerskapet
saknar dessa siffror betydelse eftersom det spelas som Open. Joel vann

alltså på 66 mot 72 för Mats. Därefter
ett gap till duktiga singelhandikappare
som Alexander Olausson med 79 och
Ulf C Hellman med 80.
Norrlänningen Uffe Hellman förtjänar några extra rader. Han försöker
alltid ställa upp på Golfjournalisternas
mästerskap och även andra aktiviteter. Den här gången blev det en rejäl
bilresa från bostaden i Härnösand till
Vallda och hem igen. 92 mil enkel resa,
alltså 184 mil tur och retur för att
delta i Mästerskapet och Par-SM! Ulf
har ett lika stort hjärta för Föreningen
Golfjournalisterna som för hockeyklubben Timrå! Nämnas ska också att
Ulf Hellman blev mästare både 2016
(Drottningholm) och 2017 (Gävle),
men resorna dit kändes väl nästgårds
jämfört med Kungsbacka.

Journalist eller inte...

Varken Mats Hallberg eller Joel
Sjöholm är journalister i traditionell
mening. Men de är medlemmar i föreningen Golfjournalisterna.
Vilka regler gäller egentligen för
medlemskap? Nye ordföranden
Gunnar Walldén förklarar:
– Begreppet golfjournalistik har
vidgats. På 1970-talet, när föreningen
bildades, var grundkravet skrivande
journalist och/eller fotograf som i
tjänsten återkommande bevakar golf.
– Numera välkomnar vi kommentatorer, redigerare, tekniker med flera
yrkeskategorier som återkommande
bidrar till att golf produceras i media.
Antalet journalister i Sverige som
ägnar sig åt golf på heltid är ytterst
lätträknade.
– Det är få som "producerar golf i
media" lika många timmar som före
detta elitspelare och andra som refererar eller kommenterar i golfkanalerna i TV. Så Mats och Joel är i högsta
grad kvalificerade för medlemskap. och
vi välkomnar fler ur den kategorin.
Vad säger Peter Hedblom & Co?
STIG DAHLÉN

Foto: PATRIK LARSON

Rekordscore när Sjöholm
satte Hallberg på plats

En riktig "publikboll". Tävlingsledningen hade satt ihop den här kvartetten inför shotgunstarten på Vallda, fr v: Alexander Olausson, Joel Sjöholm,
Mats Hallberg och Michael Broström. Visst ser de segervissa ut, allihopa!

Gammal är äldst...
82 år gammal tog
Leif Larsson hem
Nettoklassen.
Men det var några
år sedan sist:
– Närmare bestämt 26,
sa mannen som tillsammans med Lars-Gunnar
Björklund drog igång
tittarsuccén Tipsextra.
Leif har många andra
meriter, bland annat som
ordförande i Golfjournalisterna 2000-2014.
Vandringspriset heter
Johnnie Walker Award
och det krävdes 71
netto för att få sitt namn
ingraverat på den vackra
trofén. Liksom förra året
i den här klassen var
det knallhårt om segern.
Trots 10 slag på hål 4
blev Leif i slutprotokollet
ett slag bättre än Patrik
Larson och Pär Andersson. För båda dessa her-

Stolt veteran håller upp vandringspriset. Leif Larsson bor i Kungsbacka, på gångavstånd från Vallda.
rar hade det räckt med
ett slag bättre för att
snuva Leif på segern.
Fjolårsmästaren Kjell
Martinson spelade i
samma boll som Leif och
drömde om en "back-toback-victory". Men åttor
på två hål i följd (13 och
14) blev för kostsamt.

Aldrig har en medlem
peggat upp i något av
föreningens mästerskap
med så tungt handicap
som i år Joel Sjöholm,
+7. Joel slutade 4:a och
var två slag från att vinna
även nettoklassen.
18 spelare kom in med
resultat under 80.

1. Joel Sjöholm 		
66
2. Mats Hallberg
72
3. Alexander Olausson 79
4. Ulf C Hellman
80
5. Mårten Lång 		
81
6. Michael Broström
81
7. Mats Fagerström
83
8. Mattias Brännholm 86
9. Pelle Marklund
86
10. Johan Larsson
87
11. Lars-Åke Linander 89
12. Patrik Larson
91
13. Pär Andersson
92
14. Björn Hedman
92
15. Magnus Sundvall
93
16. Mats Olsson
93
17. Bo Steffensen
96
18. Carl-Johan Ahl
98
19. Johan Sederholm
98
20. Peppe Eng 		
98
21. Stefan Bratt		
98
22. Göran Ohlsson
99
23. Gunnar Walldén
99
24. Kjell Martinson
100
25. Leif Larsson
101
26. Stig Dahlén
102
27. Jonathan Larsson 112
28. Kjell Nilsson
114

MÄSTERSKAPET
Nettoklass, slaggolf
1. Leif Larsson
71
2. Patrik Larson
72
3. Pär Andersson
72
4. Joel Sjöholm 		
73
5. Mårten Lång 		
73
6. Mats Fagerström
73
7. Mats Hallberg
74
8. Ulf C Hellman
74
9. Pelle Marklund
74
10. Lars-Åke Linander 74
11. Alexander Olausson 75
12. Mats Olsson
75
13. Kjell Martinson
75
14. Michael Broström 76
15. Johan Larsson
77
16. Bo Steffensen
77
17. Stig Dahlén
78
18. Björn Hedman
79
19. Mattias Brännholm 80
20. Stefan Bratt		
81
21. Gunnar Walldén
81
22. Göran Ohlsson
82
23. Peppe Eng 		
83
24. Magnus Sundvall
86
25. Carl-Johan Ahl
89
26. Johan Sederholm
89
27. Jonathan Larsson
90
28. Kjell Nilsson
90
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HEMMING STENS MINNE PÅ HILLS 20 SEPTEMBER

Dagens par på Hills. Det var
utan tvekan Lars-Åke Linander
(t v) och Gunnar Walldén. Övre
bilden togs före"Par-SM" där
paret utstrålade självförtroende
redan på rangen. Bilden nedan
blev duon både årsmötets och
prisutdelningens huvudfigurer.

Linander/Walldén stal
showen hela dagen lång...
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Hills med sitt ståtliga klubbhus tog emot våra medlemmar för att göra
upp om Hemmings Stens Minne. Expressenjournalisten Hemming Sten
anses vara den som 1975 initierade bildandet av vår förening.
fanns knappast några gupp i den
kompletterat varandra så perfekt
gemensamma scoren runt Hills. På
som nu. Bästboll när det fungerar
första nio var Gunnar säkerheten
som bäst, sa Gunnar och Lars-Åke
själv och räddade bästbollresultatet nickade hela tiden instämmande.
när "Linan" missade några gånger.
Torvald Brynggård/Leif Larsson
Sedan på hemvägen sågs Gunnar slå har i många år varit en pålitlig duo i
iväg bollar som förvånade medspedenna tävling, som inofficiellt kallas
larna i fyrbollen. Men då fanns Lars- Par-SM. På meritlistan finns bland
Åke där som säkerheten själv.
annat två segrar och nu tre andra– Vi har spelat ihop på "Hemplaceringar.
mings" några år, men vi har aldrig
STIG DAHLÉN

Foto: STEFAN BRATT

Hemming Stens Minne

Två lag som deltog och kämpade väl, fr v Mårten Lång/Pelle Marklund
och Kenneth Jonasson/PeO Karlström.

Hills den 20 september
Partävling 18 hål Bästboll Poängbogey
1. Gunnar Walldén / Lars-Åke Linander 46
2. Torvald Brynggård / Leif Larsson
40
3. Göran Ohlsson / Kjell Martinson
39
4. Johan Larsson / Pär Andersson
38
5. Stig Dahlén / Patrik Larson		
38
6. Michael Broström / Ulf C Hellman
37
7. Mårten Lång / Pelle Marklund		
34
8. Mats Olsson / Peppe Eng		
33
9. Kenneth Jonasson / PeO Karlström 33
10.Alexander Olausson/Jonathan Larsson 31
11. Johan Sederholm / Kjell Nilsson
27
Utom tävlan:
Björn Hedman / Mats Sterner		
43

Mats Hallberg ingår
numera i styrelsen.

Linander lämnade över klubban
Det blev ordförandeskifte när Golfjournalisterna höll årsmöte
på Hills efter tävlingen
Hemming Stens Minne.
Efter många års styrelsearbete och sju år som
ordförande lämnade
Lars-Åke Linander över
klubban till tidigare
sekreteraren Gunnar
Walldén.
– Det har varit härliga år
och jag kommer naturligtvis att fortsätta att vara
med i den här föreningen
och delta i tävlingar och
aktiviteter, förklarade Linander i samband med att
han avtackades med bollar
och presentkort för sina
insatser.
Lars-Åke har varit medlem i Golfjournalisterna i
över 40 år och därtill en
mycket aktiv medlem.
– Som ordförande har
han lett styrelsearbetet
effektivt och alltid med
glimten i ögat, kommen-

terade efterträdaren
Walldén. Föreningens vice
ordförande Peppe Eng
sade några väl valda ord
när han drog sig till minnes en del av alla de glada
episoder som samarbetet
med Linander bjudit på.
Linander utsågs också till
hedersmedlem i Föreningen Golfjournalisterna.

Walldén tackade

Gunnar Walldén, som nu
alltså blir ny ordförande,
är också långvarig medlem
i föreningen.
– I styrelsen har jag varit
såväl ordinarie ledamot
som kassör och sekreterare och nu ordförande.
Jag kan säga att oavsett
uppdrag för den här fina
föreningen så har det varit
hedersuppdrag. Jag tackar
för förtroendet, sa Walldén till årsmötet efter att
han valts.
Tre ordinarie ledamöter,
Michael Broström, Björn
Hedman och PeO Karl-

ström omvaldes på två år
och vid årsmötet genomfördes också ett fyllnadsval som fick en och annan
att höja på ögonbrynen
när den välkände golfprofilen Mats Hallberg
valdes in som ny ordinarie
ledamot på ett år.
– Jag har följt föreningens verksamhet en tid och
även spelat Mästerskapet
några år. Så när jag tillfrågades om att ingå i styrelsen tackade jag ja. Jag har
ett brett kontaktnät inom
golfen och hoppas kunna
bidra i styrelsearbetet på
olika sätt, sa Mats efter
årsmötet.
I övrigt blev det ett
snabbt årsmöte där bland
annat kassören PeO Karlström berättade att ekonomin är stabil med drygt
56 000 kr i utgående balans. Årsmötet beslutade
också att anta den stadgeändring som styrelsen
föreslagit. Det handlar om

Foto: STIG DAHLÉN

Under eftermiddagen bildade Gunnar och Lars-Åke par i Hemming
Stens Minne, och utklassade övriga
startfältet. Därmed dominerade
de förstås prisutdelningen i Hills
klubbhus och ännu mer under det
följande årsmötet. Där överlämnade
Lars-Åke ordförandeklubban till
Gunnar (se separat artikel!)
Hills har en bana av hög klass och
som namnet antyder är den utlagd
på kullar av imponerande storlek.
Lite av berg-och-dalbanan på den
stora nöjesparken en bit norrut.
En annan likhet med Liseberg är
radiobilarna, om än de på Hills ser
lite annorlunda ut. Men de finns i
ett mycket stort antal. Golfbilsparkeringen utanför klubbhuset är
imponerande stor – och bilarna
behövs. Det är mycket upp och ner
och även långt mellan en del hål.
Golfscorer påminner inte sällan
om berg-och-dal-banor, men icke
för dagens huvudfigurer, Lars-Åke
Linander och Gunnar Walldén. Det

Foto: STIG DAHLÉN

Golfjournalisternas ordförande Lars-Åke Linander
och sekreterare Gunnar
Walldén kommer aldrig att
glömma den här dagen på
Hills Golf & Sports Club i
Mölndal.

en viss modernisering av
språket och att öppna upp
för ett bredare intag av
medlemmar i föreningen
i och med en förändrad
mediesituation med nya
möjligheter att publicera
sig i ämnet golf.

Tyst minut

I samband med årsmötet
uppmärksammades också
att två av föreningens
framträdande medlemmar
lämnat oss. Sture Carlbom
och Göran Zachrisson hedrades med en tyst minut
innan årsmötesförhandlingarna tog vid.
Efter konstituering ser
nu styrelsen ut på följande
sätt: Gunnar Walldén,
ordförande, Peppe Eng,
vice ordförande, Patrik
Larson, sekreterare, PeO
Karlström kassör samt
Michael Broström, Mats
Hallberg och Björn Hedman ordinarie ledamöter.
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Torsk igen på Åland – men vad gjorde väl det...

Äntligen fick vi testa "nya" Slottsbanan

Förlust. Men vad tusan gjorde
det. Den stora segern var att
Golfjournalisterna fick spela
mot Åland igen.
Äntligen. Sällan har en glosa passat så
bra och sagts av så många som när
Golfjournalisterna fick återvända till
Åland för landskamp. Den blev ju inställd 2020 på grund av pandemin, och
även under 2021 var det länge osäkert
om det skulle gå att spela. Men en bra
sommar bäddade för resan, och när
augusti gick mot sitt slut åkte tio glada
herrar med EckeröLinjen för spel i två
dagar mot våra gamla vänner.
– Äh fy fan vad skönt, sa Ingemar
Jansson på sitt karaktäristiska vis redan
när jag hämtade honom på söndagseftermiddagen.
I färjeläget i Grisslehamn mötte LarsÅke Linander, Micke Broström, Göran
Olsson, Stefan Bratt, Lasse Hanson,
Kenneth Jonasson, Stig Hoffman, Janne
Collsiöö och Leif Engberg oss. Tydligen
hade Engberg muttrat lite om att jag
alltid är sen, men Larson och Jansson
var faktiskt på plats bara fyra minuter
efter utsatt tid.

Rutinerad trio...

Trots vår höga medelålder är det lite
som att vara ute med en förskolegrupp
att resa med det här gänget. Det är
frågor om allt, verkligen allt. När ska vi
äta, när ska vi spela, när är det frukost
och vem ska jag spela med är nog de
vanligaste frågorna. Därför var det lite
roligt att vi fick barnbiljetter till båten,
vilket gjorde att det blev en del förhandlingar i tax free-shopen när en del
medlemmar skulle fylla på förråden.
– Det är väl för att vi ser så unga ut,
sa Stig Hoffman.
Han, Janne Collsiöö och Leffe Engberg var våra åldermän den här resan.
Herrarna är faktiskt 249 år ihop. Galet
imponerande.

Magiska korthål

Att få göra den här resan var så himla
skoj så egentligen kunde vi ha stått på
en leråker och slagit bollar med en

järnsjua, och ändå varit supernöjda,
men nu fick vi dessutom chansen att
i strålande väder under två dagar lira
den sedan 2020 nydesignade Slottsbanan. En imponerande skapelse där
korthålen förtjänar omdömet magiska.
– Det måste man säga. Och banan
är verkligen väldigt fin, alla hålen nere
vid vattnet är grymma. Men det fattas
lite grann för att få högsta betyg, sa vår
bäste golfare Micke Broström.
Det går att hålla med. Men kanske
beror bristen på WOW-känsla på att
vi ju redan varit på Åland och Kastellholm så många gånger, att även om
banan nu är väldigt omgjord är det
ändå samma gamla mark vi går och
trampar på.
– Bunkrarna var värst, tyckte Stefan
Bratt, som nog aldrig stått i så många
sandlådor som han gjorde den här
resan.

Jämnare än på länge

Åland vann förstås som vanligt landskampen, men i år var det jämnare än
på länge. 190-177 slutade matchen.
Och om bara alla får ha hälsan återkommer vi förstås med stor entusiasm
2022. För som Ålands lagledare Kjell
Hansson sa vid segertalet:
– Det är så fantastiskt roligt att vi
kan mötas igen. Jag är så glad.
Glädjen kryddades också av att
Hansson tog sin andra individuella
seger.

RESULTAT
ÅLANDSKAMPEN 2021
ÅLAND - Golfjournalisterna
190-177

Patrik Larson visar att han har
en bakgrund som minigolfspelare.
Michael Broström klart skeptisk
till den udda tekniken

Hela svenskalget samlat. Från vänster Janne Collsiöö, Patrik Larson, Leif
Engberg, Lasse Hanson, Michael Broström, Göran Olsson, Stig Hoffman,
Lars-Åke Linander, Ingemar Jansson, Stefan Bratt och Kenneth Jonasson.

Sol som vanligt
på Åland. Då
åkte glasögonen
fram på Larson,
Bratt, Broström
och Hasse
Laaksonen.

Då steg pulsen

Nästa år kanske också reseledaren
har bättre koll på allt än vad fallet var
i år. Det var ganska långa ansikten när
vi ramlade in på hotell Park Alandia
sent på söndagskvällen för att checka
in på våra rum, och det visade sig att
de inte hade någon bokning på oss
förrän dagen efter. Som tur var kunde
närliggande Arkipelag ta emot oss, men
pulsen var hyfsat hög en stund där. För
även om vi är ungdomliga hade nog
ingen av oss klarat en natt i bilen.
PATRIK LARSON

Ready-golf! Hasse Laaksonen i det åländska "landslaget" hinner knappt plocka upp sin
boll förrän Stefan Bratt slår sin mot hål på 13:e green.

1. Kjell Hansson
2. Hans Palin		
3. Hasse Ekebom
4. Ingemar Jansson
5. Martti Rajamäki
6. Michael Broström
7. Lars-Åke Linander
8. Björn Wennström
9. Göran Olsson
10. L-G Åström
11. Patrik Larson
12. Markku Kettunen
13. Janne Collsiöö
14. Lasse Hanson
15. Hasse Laaksonen
16. Kenneth Jonasson
17. Stefan Bratt
18. Jochum Sourander
Stig Hoffman 		
Leif Engberg 		

Å
Å
Å
S
Å
S
S
Å
S
Å
S
Å
S
S
Å
S
S
Å
S
S

34
33
32
31
31
30
30
30
30
30
29
29
27
25
25
24
24
24
24
21

Segrare lag: Lars-Åke Linander,
Patrik Larson, Stefan Bratt, Hasse
Ekebom 97 slag.
Segrare inspelet: Jochum Sourander 37. Bäste svensk: LarsÅke Linander 36.

Östsvenska Pressmästerskapet 7 augusti
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Det blev en blöt
historia när "Östsvenska" besökte
Körunda och spelade
Nynäshamns GK.
Något sällsynt i Golfjournalisternas tävlingsverksamhet inträffade, en
halverad tävling. Regnet
vräkte ner på Berg-slingan
och efter 9 hål ville alla
kasta in de dyblöta handdukarna. Där stod då vänstersvingaren Ulf Eneroth
från Köping som segrare,
med ett slag tillgodo på
Gunnar Walldén.
Vi ställde några frågor till
segraren, som bl a berättade att han haft som bäst
hcp 11, men därefter tog
en rejäl paus, närmare
bestämt i 33 år!
Vad är hemligheten med
att du lyckades toppa
formen just till den här
helgen i Körunda?
– Inspirationen och motivationen stegras med trevliga
medspelare och när det är
extra intressanta tävlingar.
Har du inga problem
med regn och blåst?
I"Östsvenska" på lördagen
var det snudd på vidriga
förhållanden, men det
tycktes inte beröra dig.
Har du några särskilda
knep att spela när regnet
vräker ner?
– Jag känner mig tillfreds
om jag får på mig regnkläderna utan stressande strul. Sen
fram med regnhandsken och
att hålla glasögonen torra.
Var det någon klubba i
bagen som du hade extra
förtroende för den här
helgen och som du använde flitigt?

Ulf Eneroth håller segertal och tvåan Gunnar Walldén kastar långa blickar. Om Gunnar fått i en av puttarna på ett slag bättre hade han vunnit i kraft av lägre hcp än Ulf.
– Hittade bollträffen i mina
chippar med 50-gradaren.
Blir också allt mer bekväm
med nya Ping-puttern.
Vilken del av spelet är
annars din främsta styrka?
Utslagen, inspelen, puttningen, eller vad?
– Jag slår hyfsat långt med
drivern och har börjat hitta
känslan med nya puttern.
Var detta första gången
på Nynäshamns GK? Vi
spelade två av tre slingor,
var det hål som passade
ditt spel ovanligt bra? I så
fall varför?
– Premiär för min del, och
när drivern funkade fick jag
oftast fritt fram för inspelen
på banans många dogleghål.
Hur länge har du spelat
golf? Hur i grova drag har
din hcp-utveckling varit
genom åren?
– Nådde ned till elva i
handicap. Därefter följde inte

mindre än 33 abstinensjobbiga sabbatsår. Tog åter fram
klubborna för fem år sedan,
men har kämpat förtvivlat
och frustrerat fram till nu för
att komma under 20 i hcp.
Jobbar vidare för att slippa
”dubbelslag”.
Vandringspriset i "Östsvenska Pressmästerskapet" är en tung pjäs som
varit med i många år.
Känns det ärofyllt att få
namnet på pokalen?
– Leif Berg har första
inteckningen, 1998, och jag
har verkligen hamnat i fint
sällskap. Leif Engberg, Per
Josefsson, Tord Westlund, Stig
Dahlén och Patrik Larson är
bara några av namnen.
Hur nära var du att vinna
också Zachrissons Pokal på
Nynäshamns GK?
– Ooops, hade jag satt min
långa birdieputt på avslutningshålet hade helgen varit
fulländad. Men jag gav trots

Foto: STIG DAHLÉN

Drivern och puttern Ulfs
segervapen i ösregnet

Martin Hardenberger hade årets tuffaste rond. Men tog det med ro
och brände av stora leendet under paraplyet när fotografen dök upp.

allt bollen chansen att trilla i
hålet, brukar ju oftast bli för
kort. Nu gick den åtminstone
förbi hålet...
– Och sammantaget måste
jag förstås vara jättenöjd
med att ha vunnit en av de
två tävlingarna och placerat
mig högt upp i den andra.
– Jag brukar ha svårt att
hålla samma boll i spel över
18 hål. Nu spelade jag på
min grönstreckade Callaway i
två dagar. Kors i taket!
Något annat kul som
hände under helgen på
Körunda?
– Ja, lördagskvällens spontantävling med putting i hotellobby och korridor var en
ny och kul erfarenhet – tack
Michael Broström!
Fotnot: Startfältet i helgens
båda tävlingar blev magert,
främst beroende på busväder och finaldagarna av OS
i Tokyo.

Namn: Ulf Eneroth
Ålder: 68
Hemort: Köping
Yrkesbakgrund: 41 år som
journalist på Bärgslagsbladet/
Arboga Tidning, parallellt med 37
terminer som lärare vid Poppius Journalistskola i Stockholm.
Författare (Haveriet – Flygvapnet
och kalla krigets offer, Albert
Bonniers), (Tre män i disken)
Klubb: Köpings GK
Aktuellt handicap: 18,5
Favoritklubba: Drivern
Favoritspelare i världen: Vi
vänsterspelare gillar Phil Mickelson
Favoritbana du spelat: Troon i
Skottland
Favoritbana du drömmer om:
Min dotter köpte en Pebble
Beach-keps till mig när hon passerade banan häromåret. Nu vill
jag själv dit.

RESULTAT

Östsvenska
Pressmästerskapet
7 augusti 2021
Nynäshamn GK, slinga
Berg, slaggolf. Tävlingen
avbröts efter 9 hål på
grund av ösregn).

Johan Larsson kollar avståndet på tredje hålet. Inte helt lätt i ösregnet och det knapphändiga dagsljuset.

1. Ulf Eneroth		
2. Gunnar Walldén
3. Michael Broström
4. Ulla Walldén		
5. Peppe Eng		
6. Johan Larsson
7. Stig Dahlén 		
8. Patrik Larson
9. Martin Hardenberger
10. Ingemar Jansson
11. Kjell Martinson

37
38
40
41
44
44
44
45
47
52
56

Zachrissons Pokal 8 augusti

Michael Broström tog tillbaka
pokalen han donerade 2017
När titelförsvararen Martin
Hardenberg spred bollarna
oväntat mycket klev en annan
spelare med lågt hcp fram och
knep en inteckning i Zachrissons Pokal, Michael Broström.
– Segermarginalen till tvåan
Ulf Eneroth blev minsta möjliga, jag vann på lägre handicap.

Micke Broström var märkbart glad
över segern och tackade en mycket
bra fungerande putter. En av hans drygt
300 putters...
Ulf Eneroth hade vunnit "Östsvenska"
dagen innan och var nu nära att ta hem
också Zachrissons Pokal.
– Det var jämnt efter nio, Eneroth
ett före mig och jag ett före Walldén.
Hardenberger hade halkat till 39 slag
– två slag efter Walldén så det var helt
öppet. Jag spelade riktigt bra sista nio,
med en bogey och en birdie hade jag
trott att jag skulle ta hem det med god
marginal, men efter en genomräkning
på sista tee fick jag det till att jag ledde
med två slag netto. Först efteråt – när
långtslående Eneroth gjort par och
tagit in ett slag visade det sig att jag
vunnit på bättre handicap, sa Broström,
som också svarade på följande frågor:
Du såg stolt ut när du lyfte
Zachrissons Pokal. Vilken relation
har du haft till Göran Zachrisson?
Har han betytt något speciellt för
dig som golfjournalist?
– Jag är alltid stolt när jag vinner. Det
händer tack och lov lite då och då,
men ändå alltid lika roligt. Tyvärr har jag
aldrig träffat Zachrisson, men lyssnat till
honom mycket när han kommenterat
golf och imponerats av hans förmåga
att leverera känsla genom rutan.
I "Östsvenska" på lördagen
vräkte regnet ner. Hur tacklar du
sådana förhållanden? Säger du typ
"tillhör spelet, bara att bita ihop",
"jag vill helst gå därifrån", "det
skiljer agnarna från vetet", eller
något annat?
– Haha, jag var nog den som först ville

Michael Broström får nu sitt namn
på pokalen han själv skänkte 2017.
bryta. Det var länge sedan jag var en
riktig golfidiot som glatt spelade i alla
väder. När man väl är där ute brukar
jag dock kunna hantera oväder, men
det är ju ett mycket begränsat nöje …
Var det någon klubba i bagen
som du hade extra förtroende för
under helgen på Nynäshamns GK
och som du använde flitigt?
– Min putter, Machine, är en makalöst
bra pjäs och eftersom jag vann KM i
puttning på Halmstad GK häromveckan
hade jag stort förtroende för den trots
att jag både fredagen och lördagen
haft 19/20 puttar på nio hål. 29 puttar i
söndags var nyckeln till segern.
Du har spelat på en hög nivå i
många år. Utvecklas du fortfarande
som golfspelare eller börjar ditt
spelhandicap gå åt fel håll?
– Jag utvecklas fortfarande. Jag lär mig
hela tiden nya saker genom att vara
nyfiken och våga fråga. Tar inga lektioner direkt nuförtiden, men jag har flera

kamrater som är duktiga spelare och
vi pratar mycket om golf och teknik.
I höstas sänkte jag mig till 2,2 och då
började tankarna på scratch dyka upp
– men frågan är om det går när man
är på väg utför, 53 år nu. Målet är i alla
fall scratch, men sen får det bli vad som
helst – jag älskar att spela golf och resultatet är underordnat en riktigt skön
bollträff!
Du lär spela fler ronder än alla
andra golfjournalister. Hur många
per år har det blivit de senaste tre
åren?
– Haha. Märkligt att alla tror att jag
spelar så mycket. Förra året blev det ju
inte ens en runda om dagen…
– Nej, allvarligt talat så spelar jag en del.
269 rundor förra året, inräknat vintergolf och niohålare, var bra, men i år blir
det nog inte 200 ens.
Ändå hinner du träna en hel del
golf. Det påstås att du efter Östsvenska Mästerskapet nyttjade
Nynäshamns elbelysta drivingrange
klockan ett på natten... Var det
bara en ploj eller en seriös förberedelse inför Zachrissons Pokal nästa
dag?
– Det var bara en kul grej. Vi upptäckte att rangen var upplyst efter den
roliga hotellgolfen och i stället för att
gå och lägga oss gick vi ned och slog
bollar i en timme. Både jag och Martin
gillar att slå bollar – och faktum är att vi
båda hade magiskt skön bollträff där på
rangen medan vi skojade och slog olika
typer av slag, olika skruvar och hittade
på utmaningar.
Kanske därute ute i natten du
grundade segern?
– Svårt att säga, i början funkade järnen
inte alls, puttern räddade mig. Sista nio
var riktigt kul att spela, och spänningen
gjorde att jag fokuserade bättre och
till sist fick lyfta den pokal som jag själv
donerade till föreningen 2017.
När vi ändå är inne på siffror, har
du någon pejl på hur många golfbanor du har spelat?
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– Jajamen. Jag har dem i ett Excel-blad
och Nynäshamns Golfklubb var min
713:e bana i 34 länder med klenoden
Pine Valley, rankad etta i världen i princip alltid, som höjdpunkt . 75 slag där
på min födelsedag 2016.

FAKTA
Namn: Michael Broström
Ålder: 53
Hemort: Halmstad
Yrkesbakgrund: Översättare,
frilansskribent för Sv Golf, Golf.se,
Golf Digest, Golfbladet, Svenska
Golfmagasinet m.fl.
Klubb: Halmstad GK
Aktuellt handicap: 2,9
Favoritklubba: Puttern (gillar putters, har samlat på mig drygt 300
stycken, men ska börja göra mig av
med dem nu).
Favoritspelare i världen: Äldste
grabben heter Nicholas Alexander
och yngste sonen Colin. Men jag
gillar nog Stenson mest. En riktigt
skön kille.
Favoritbana du spelat: Pine Valley
Favoritbana du drömmer om:
Cypress Point. Om någon kan
hjälpa mig så hör av er!

Tävlingen Zachrissons Pokal instiftades 2017 av Golfjournalisterna i
syfte att hedra Göran Zachrisson och hans roll som Sveriges ledande golfjournalist. Han var också en av de drivande för bildandet av Föreningen
Golfjournalisterna i mitten av 1970-talet.
Göran Zachrisson gillade förslaget om en tävling i hans namn och
tyckte även om den pokal som Golfjournalisterna presenterade, donerad
av Michael Broström.
Tävlingen har hittills genomförts under fyra år och med följande segrare: 2017 Stig Dahlén, 2018 Lars-Åke Linander, 2019 Martin Hardenberger, 2020 ingen tävling p g a pandemin, 2021 Michael Broström.

RESULTAT

Zachrissons Pokal

Nynäshamn GK, slinga
Sjö+Berg, slaggolf.
1. Michael Broström 70
2. Ulf Eneroth		
70
3. Gunnar Walldén
75
4. Johan Larsson
77
5. Patrik Larson
77
6. Stig Dahlén 		
78
7 Peppe Eng		
79
8. Ulla Walldén		
80
9. Martin Hardenberger 84
10. Ingemar Jansson
84
11. Kjell Martinson
96

Puttävling i lobbyn. Det blev ett oväntat och uppskattat inslag på efter
middagen på lördagskvällen på Körundas konferensanläggning. Initiativtagaren Michael Broström vann på det supersnabba underlaget, kanske
var det här Micke skaffade sig självförtroendet med puttern inför Zachrissons Pokal på söndag."Hålen" flyttades runt och det gällde att få putten
att stanna så nära den röda bollen som möjligt.

Sekreterare Nordlund minns
ordförande Zachrisson
12
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et kan tyckas litet förmätet
att påstå det. Men i många
år var det nog Göran
Zachrisson och jag som var drivande i föreningen Golfjournalisterna.
Göran efter att lite motvilligt tagit
över ordförandeposten efter att föreningens initiativtagare, Hemming
Sten gått bort 1989, och jag som
sekreterare.
Vi diskuterade tankar och idéer,
programinnehåll och satte ihop årsprogrammen. Det blev många djupsinniga timmar i föreningens tjänst
vid köksbordet i Zachrissons radhus
på Danderydsvägen 16 i Djursholm.
Många, långa telefonsamtal. Många
sittningar i sällskapssalen på Stockholms GK. Allt mellan himmel och
jord ventilerades. Diskussionerna
om golfens inre väsen blev brännande och långa.
Föreningens verksamhet är
sprungen ur mästerskapet SPO
(Scandinavian Press Open), som
också blev något av dess motor.
Göran var mycket medveten om
detta och vårdade vördsamt denna
samlingspunkt. Liksom han kom att
värdera vikten av övrig tävlingsverk-

de loafersskorna fanns arbetsdressen
i den rundhalsade lammullströjan,
chinosbyxorna och pikéskjortorna
för det hårda jobbet i kommantatorskabyssen eller vid skrivmaskinen.
Många timmars researcharbete före
TV-sändningarna. Artiklar och krönikor formades med stor eftertänksamhet. Varje ord och interpunktering vägdes nogsamt. Göran var
kvalitetsmedveten i allt han företog
sig. Med sitt sätt att berätta blev han
”Zacke” med hela svenska folket –
inte enbart med golfspelare.

Allt gjordes med finess

Redo för en golfrunda på en skotsk linksbana. Göran Zachrisson var, som
Anders Nordund skriver, en stilikon, men hade också nära till arbetsdressen.
samhet för glädjen och sammanhåll- viktiga ämnen anordnades i lång
rad. Om själva svingen och golfspeningen i föreningen.
Föreningens viktigaste uppgift var let, om golfbanans uppbyggnad, om
för Göran att utbilda golfjournalister golfbanarkitektur, om den då för
golfen mycket komprometterande
och skapa golfkunskap och status.
sydafrikaproblematiken.
Kurser och seminarier i för Göran
Sydafrikanska spelare deltog i
SEO. På Görans initiativ arrangerade föreningen ett Sydafrikasymposium i Trygg Hansas hörsal. Representant och deltagare för ANC flögs
hit från London. Media bjöds in och
kom, tyvärr till Görans besvikelse
för få medlemmar från vår förening.
Däremot var Göran mycket glad
över den fina uppslutningen vid
Weibulls grässeminarium i Landskrona om hur golfbanan ser ut under och på fairway och ruff. Ett kärt
ämne för banchef Zachrisson.

Varje ord vägdes

En av otaliga intervjuer med världsledande idrottare. Här samtalar
Göran Zachrisson med spanjoren Severiano Ballesteros.

Göran Zachrisson var stilikonen
och den skicklige yrkesmannen
med stora krav på sig själv och sin
omgivning. Bakom tweedkavajen,
clubblazern, flanellbyxorna, Royal
and Ancient-slipsen och de nyputsa-

Ordning och reda var honnörsord
för Göran. Han var mycket angelägen om att medlemsmatrikeln skulle
vara korrekt. Från början var medlemmarna indelade i två kategorier,
A- och B-medlemmar. Med A-medlemskapet följde SGF introduktionskort med möjlighet till fritt spel på
landets golfbanor. I denna kategori
klassades journalister som kontinuerligt producerade sig i någon media.
I kategorin B-medlemmar kunde
journalister som spelade golf få plats.
Göran hanterade den årliga och
svåra revidering av medlemsregistret
med vånda och försök till saklighet.
På uppdrag av årsmötet fick Göran
och jag sedermera i uppdrag att
utreda medlemskapet. Göran dagtingade med sin grundinställning att
föreningen enbart skulle vara till för
journalister som producerade sig i
media – golfjournalister. Föreningen
avstod SGF:s introduktionskort, Aoch B-kategoriseringen togs bort.
Alla blev likvärdiga medlemmar.
Så nog fick vår ordförande Göran
Zachrisson saker och ting uträttade.
Allt gjordes med kvalité, stil och
finess. Och med behaglig sans. Alla
våra telefonsamtal och möten slutade
Göran med:
”Hörru, ta det lugnt”.

Fotnot: Göran Zachrisson avled
11 augusti 2021, 83 år gammal.

Göran Zachrisson har klätt upp sig i kilt under ett av sina många
besök i Skottland. Året var 1991. Göran älskade Skottland och skottarna älskade Göran. 1992 invaldes han som medlem i världens mest
ansedda golfklubb, Royal and Ancient Golf Club of St Andrews
TEXT:

Anders
Nordlund

Anställd på
Svensk Golf i 30
år, därav som
chefredaktör
1995-2005.
Hedersmedlem
i Golfjournalissterna, var tidigt
föreningens sekreterare.

FOTO:

Jan
Collsiöö
Legendarisk
pressfotograf på
Pressens Bild/
Scanpix från 1959,
bland annat vinnare av utmärkelsen Årets Bild.
Sedan länge aktiv
medlem i Golfjournalisterna.
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Montgomeries nya drive – en egen whisky
Han har aldrig förlorat
en singelmatch i Ryder
Cup, har över 30 segrar på
Europatouren och vunnit
den europeiska penningligan
åtta år i rad. Sedan två år
tillbaka har också skotten
Colin Montgomerie en egen
whisky – Loch Lomond The
Open Edition.

TEXT
STEFAN BRATT
Den skotske världsgolfaren, som
för majoriteten av jordens golfare
är ett mycket välkänt ansikte, är
dock inte någon stor konsument av
maltdrycken. Faktum är att han under
sin mest aktiva karriär var mycket
försiktig med att dricka alkohol men
nu, i en något mer tillbakalutad sits,
medger att han intresset för whisky
både har ökat och utvecklats:
– Jag tror det har att göra med
pappas whiskyintresse. Han tar
fortfarande i stort sett varje kväll vid
en ålder av 91 år, en liten whisky. När
jag spelade som mest och bäst ville
jag inte gärna dricka sprit eftersom
jag alltid gillat att köra bil till och
från tävlingarna. Alla vet också att
bilkörning och alkoholintag är en
högst olämplig kombination, säger den
58-årige skotten.

Vännen köpte destilleri

Han är mitt uppe i en flytt från
nuvarande bostaden i Sunningdale
utanför London till ett nytt hus i
Wentworth men vill gärna berätta
om hur det gick till när han blev
ambassadör för sin egen whisky.
Det var när hans mångårige vän, Colin Matthews tog över VD-skapet och
ägandet av destilleriet Loch Lomond,
beläget vid en av Skottlands mest
välkända sjöar, Loch Lomond. Ett par
stenkast från destilleriet finns också
den högst privata banan som huserat
flera Scottish Open och där Colin
Montgomerie också gifte sig, Loch
Lomond Golf And Country Club.
– Colin och ett antal av hans vänner
beslutade sig 2014 för att köpa Loch
Lomond Group och göra ett försök

Skål, säger Colin Montgomerie och gör det extra gärna när glaset innehåller en whisky som han själv är ambas-

sadör för, Loch Lomond The Open Edition.
att återupprätta destilleriet något
mans en raid in i lagerhusen, tog fram
skamfilade rykte.
ett antal intressanta fat och började
prova.
– Några år senare fick jag frågan
om jag ville vara ambassadör för den
– Eftersom jag gillar whisky med lite
nya whiskyn som ska lanseras varje år rökig karaktär började vi att leta efter
inför och under The Open. Whiskyn
lämpliga fat med en lätt rökig ton.
är också tävlingens officiella whisky,
Den version som är aktuell i år har
berättar Montgomerie.
just den rökigheten som jag föredrar
och får en fruktig karaktär med en
Erbjudande från Matthews, som
tydlig vaniljton tack vare de amerikanockså är en skicklig golfare hade
ska nya ekfaten, säger Montgomerie.
Montgomerie svårt att säga nej till.
Vem vill inte ha sin egen whisky?
– 2018 när Carnoustie arrangerade
The Open var det premiär för The
Gillar rökig whisky
Open Edition och gensvaret blev
Sagt och gjort. Colin dök upp tillsamstort. Så bra att destilleriet beslutade
mans med destilleriets master blender om att permanenta lanseringen årliMichael Henry och de gjorde tillsam-

gen, berättar Loch Lomonds whiskyambassadör, David Lind.
Att ha sin egen whisky kan också ha
sina sidor. Montgomerie berättar en
anekdot om hur han under sina resor
i USA, för att se vilka taxfreebutiker
som säljer whiskyn, har letat efter
buteljeringen.
– Vid flera tillfällen har jag fått ta
fram passet för att bevisa att jag är
den jag är, säger skotten och skrattar.

Vill ha större bollar

Han blir desto mer allvarlig när jag
undrar om hans tankar om golfens
utveckling?

– Ja, inte kan vi fortsätta på
den väg som golfen i dag utvecklas med spelare som slår
sina drivar över 300 meter
och banor som närmar sig
totallängder på över 8 500
meter.Vi kan inte hålla på att
förlänga och förlänga banorna. Någon form av reduktion
av bollens flygförmåga måste
göras.Varför inte gå tillbaka
till tidigare decenniers större
bollar, säger Montgomerie.
Covid-pandemin konstaterar han däremot har varit till
nytta för golfen generellt.
– Visst, det har varit svårt
för oss som är på olika tourer att genomföra tävlingarna
men å andra sidan har det
blivit mer uppenbart att golf
är en alldeles utmärkt sport
och fritidssyssla att utföra
när en pandemi härjar i världen.
Hur är din egen golf i dag?
– Jag brukar säga att jag lär mig fortfarande. Golf är ett spel där du aldrig
blir fulländad. Jag känner mig faktiskt
lika bra i dag som för tjugofem år
sedan och har fortfarande hungern
efter att vinna de tävlingar som jag
deltar i. Dessutom är det väldigt roligt
att spela tillsammans med killar som
jag delat mitt golfliv med som till
exempel Steve Stricker, Darren, Bernhard (Clarke och Langer, reds anm),
Fred Couples och Davis Love för att
nämna några.Vi är ett skönt gäng och
flera av dessa umgås jag privat med.
Så här i backspegeln – vilket är
dina bästa stunder på banan?
– Oh, det är några stycken men att
vinna PGA-mästerskapen på Wentworth tre år i rad (1998-2000) var
verkligen speciellt. Inte minst att få
komma tillbaka efter första segern
och försvara titeln. Bilresan hem, som
visserligen inte var särskilt lång, var
skön. US Open är en annan tävling
som ligger mig varmt om hjärtat, även
om jag aldrig lyckats vinna. Jag gillade
atmosfären under tävlingen och den
utmaning som US PGA gav oss spelare när de satte upp banorna.

Känns det bittert att du
inte lyckades vinna någon
majortitel?
– Bitterhet är inte riktigt min
melodi, men jag medger att det
känns alltid lite extra i hjärtat
när dagens spelare peggar upp
på majorbanorna fyra gånger
om året. Då kan jag känna en
sorgsenhet för min egen del.

FOTNOT: Loch Lomond The
Open Edition kan beställas från
Systembolagets webbsida. Artikelnummer: 50654. Pris: 499 kr
(70 cl).

Destilleriet Loch Lomond är beläget i närheten av den berömda banan Loch Lomond där bland annat
ett antal Scottish Open spelats.
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"Golfjournalisterna är en förening vars
medlemmar återkommande producerar
golf i media och som träffas för att
vidareutbilda sig och nätverka."

AIK bäst i det prestigefyllda alliansmötet. Främre ledet fr v: Peter Hjerpe, Peter Widin, Kristian Albrektsson, Jan Ödman, Patrik Rommel och Johan Östling. Bakre ledet fr v: Ronny Jansson, Mattias Andersson,
Niklas Sternbrink (kapten), My Leander, Anders Drakenberg, Anders Hjerpe och Pierre Mocka. På bilden
saknas Roger Queckfeldt och Anders Gustavsson.

Tumbas buckla från VM
vaktas av allianskvartett
AIK bäst i klassisk tävling.
Men bättre än själva golfen
är sagan om pokalen. Den
håller världsmästarklass.

De fyra stora 08-klubbarna AIK,
Djurgården, Hammarby och Södertälje har stolta traditioner inom
ishockey. Och de tre första så klart
även i fotboll. Men visste du att
kvartetten varje år dessutom möts
i en intensiv golfkamp. Där äran står
på spel, men också en inteckning i
den buckla som en gång ”stals” av
Sven Tumba från Svenska ishockeyförbundets prissamling.
– Det var 1976 som Tumba drog
igång alliansgolfen, och eftersom
man behövde ett snyggt pris hade
han en idé, berättar Hammarbys
Bosse Berglund.

Från VM-guldet 1957

Enligt legenden åkte Sven Tumba
upp till förbundets kansli och
plockade ut den pokal som svenska
ishockeylandslaget fått vid VM-guldet i Moskva 1957.
– En mycket snygg pjäs. Förbun-

Ha-Ges på Nynäsvägen ett slagskott
från Hovet.

Sparkades ut i regnet

Håller stadigt i pjäsen. Det gjorde
Sven Tumba och här Bosse Berglund i Hammarby. Bucklan ska
inte tillbaka till hockeyförbundet.
det har försökt ta tillbaka den men
Tumba vägrade alltid, säger Berglund.
När Hammarby vann alliansgolfen
1982 ställdes pokalen ut i skyltfönstret på radio- och TV-affären

Det fick tydligen hockeyförbundet
vetskap om och skickade snabbt
ut en delegation för att försöka
förhandla tillbaka pokalen.
Förbundskanslisterna var självklart
ute i ogjort väder, sparkades omedelbart ut i regnet och tvingades
traska hem till Johanneshov igen.
Pokalen är alltså fortfarande i
alliansgolfens ägo och 2021 var
det AIK som stod som segrare
när klubbarna möttes med varsitt
15-mannalag på Vidbynäs norra bana
i september.
– Jämnt och hårt, men självklart
vann AIK, konstaterade AIK:s Niklas
Särnbrink i ett kort segertal.
AIK var sju slag före Södertälje
och ytterligare 15 före Hammarby.
Noterbart är att Djurgården inte
hade en enda spelare bland de tio
bästa individuellt. Så blev DIF också
fyra totalt.
PATRIK LARSON

Föreningen Golfjournalisterna bildades 1976.Vi
är cirka 100 medlemmar. Många deltar i våra
träffar med tävlingar, normalt fyra-fem per år.
Programmet för 2022 är i skrivande stund
långtifrån klart men föreningens tävlingsansvariga Patrik Larson och Michael Broström har
börjat skissa på schemat.
Klart är att Upptakt Syd till våren spelas på
Bjäre GK och Torekov GK. I maj följer med all
sannolikhet ännu en Ålandskamp.
– Djursholms GK har visat intresse för
att låta oss arrangera Zachrissons Pokal på
deras bana, i så fall i september. Det gör att vi
förmodligen måste stuva om lite i tävlingsordningen, säger Patrik Larson och lägger till:
– Våra planer är att lägga SM i samband med
Zachrissons Pokal och därför spela Östsvenska Mästerskapet och Hemming Stens Minne
över två dagar tidigare på sommaren. Det finns
även idéer om en studieresa till Skaftö GK.
Golfjournalisterna utser varje år Årets Golfklubb. 2021 för 43:e gången. Medlemmarna
deltar även i omröstningen om Årets Golfare.

Grundkrav för medlemskap

Alla som återkommande producerar golf i media kan bli medlemmar. Förutom journalister
och fotografer är kommentatorer, redigerare,
tekniker med flera som återkommande bidrar
till att golf publiceras i media kvalificerade för
medlemskap.
Är du inte redan medlem, välkommen med
ansökan om medlemskap. Den mailas till Golfjournalisternas sekreterare på denna adress:
patrik.larson@golfjournalisterna.se
Årsavgiften är 200 kronor.

Dropproblem för Tordan
Vadå droppa för tillfälligt vatten?
Då hade jag ju fått lasta in
golfprylarna i bilen och åka
flera mil för att slippa blötan.
Gävle har ju varit känt för mycket
genom åren. Inte bara Gevalia,
Läkerol, Bocken och Brynäs
hockey. Även Gävle golfklubb
har lyfts fram efter att vi fostrat
35 spelare som blivit golftränare
runt om i världen. Dessutom har
vi haft tre spelare som vunnit på
Europatouren, varav Peter Hedblom trefaldigt.
Men det senaste som gjort
Gävle känt i Sverige är inte lika
roligt. Vatten, vatten och vatten

efter ett regnväder som landade
160 mm på några timmar. Sen
kom 50 mm till och skapade
översvämningar över hela stan.
Även Gävles golfbanor drabbades hårt och fick stängas av för
spel under ett antal dagar.
Men är man en sann golfare vill
man ju prova på att slå lite ändå
när inte banchefen ser på – så jag
tog järnsexan och vadade ut.
Jag trodde ingen annan skulle se
det heller men hustru Birgitta såg
vad som var på gång och smygtog denna bild på mig så nu ligger
jag nog illa till. Kan bli en avstängning…..
TORD WESTLUND
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Det här får du
som medlem

GUNNARS INSPEL

Föreningen erbjuder
det mesta för en golfnörd
slagit ut, kom Kjelles boll rullandes
tillbaka nerför backen och in på
banan igen. Den var inte längre out
of bounds och herr Nilsson slog sitt
andra slag från vit tee där bollen
stannat. Tordan och Myrans bidrag
kan vi ta i en annan krönika.

Årets Golfklubb 2022

Att vara medlem har verkligen gett
mycket tillbaka och det är så jag vill
att den här föreningen ska fortsätta.
Den ska ge er medlemmar upplevelser att ta med in i framtiden. Det betyder fortsatt satsning på aktiviteter
och tävlingar av minst den omfattning som vi hade innan pandemin.
Det vi närmast får ta tag i är att
hitta Årets Golfklubb 2022 och alla
medlemmar får mer än gärna komma med tips. Kriterierna kan vara
hur olika som helst. Från omsorg
om banan i varje detalj till omsorg
om medlemmar och gäster i varje
detalj eller varför inte den modiga
klubben som kommer med något
nytt och går före. Det har funnits
många goda exempel på ett fantastiskt klubbarbete genom åren. Vi
återkommer med mer information i
våra utskick och på hemsidan.
Jag vill till sist nämna de två fram-

trädande medlemmar som lämnat
oss under året, Sture Carlbom och
Göran Zachrisson. Det var fint att
inleda årsmötet med en tyst minut
till deras minne.
Sture har jag spelat med många
gånger och minns inte minst när
han gick bättre än handikapp på
Royal Portrush året innan The Open
återvände till Nordirland.
Göran träffade jag bara som hastigast vid ett av våra arrangemang,
men förknippar ändå honom med
en av mina absolut bästa golfupplevelser - The Open på Troon 2016
när Henrik Stenson blev förste
svenske manlige golfare att vinna
en major. Jag vet inte hur många
gånger jag sett den tävlingen, men
jag vet att jag inte sett den för sista
gången. Zacke gjorde upplevelsen än
starkare när han så riktigt påpekade
att man inte skulle hoppas på att
Michelson skulle slå bort sig, därför
att en seger blir så mycket mer värd,
när kampen är så jämn som den till
sist blev. Oförglömligt.
Väl mött på banan nästa år för nya
oförglömliga golfupplevelser.
GUNNAR WALLDÉN
Ordförande i Golfjournalisterna

Klar för inspel på hål 7. Gunnar Walldén gör sig redo på Hills utanför Göteborg, där han vann "Par-SM"
ihop med Lars-Åke Linander. Efteråt valdes Gunnar till ordförande i Golfjournalisterna, efter just Linander.
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E

n kort presentation av föreningens nya ordförande kan
sammanfattas i ett enda ord:
Golfnörd. Det innebär i princip att
allt med golf är intressant, spännande och roligt – dubbelbogeys och
förlust i Ryder Cup undantaget.
Med medlemskapet i Golfjournalisterna kommer upplevelser och
historier som för alltid tar plats i
minnet och ett kamratskap som
räcker hela vägen. Det är också det
som gör att jag trivs så utomordentligt väl i den här föreningen och har
så gjort i över 20 år.
Tävlingar, studiebesök och resor
har gett mig oförglömliga upplevelser och kontakt med härliga
människor som mer än gärna golfar
en betydande del av sin vakna
tid. Minnen som Tord Vestlunds
pianospel på Irland, Leif ”Myran”
Ekstigs kommentar på tredje tee
på Bonmont i Spanien, korridorgolfen i Nynäshamn och inte minst
Kjell Nilssons utslag på första tee
på Alenda utanför Alicante. Bollen
drog vänster ut på den allmänna
asfalterade vägen som gick parallellt
med första hålet och bollen försvann uppför en rejäl uppförsbacke.
Någon minut senare, när nästa man

Gunnar Walldén

