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Mats Hallberg 
om utvecklingen 
inom TV-golfen

Sid 12-13

Hagge GK Årets
Golfklubb 2022 
När Golfjournalisterna för 44:e året skulle utse 
Årets Golfklubb i Sverige var konkurrensen ovan-
ligt tuff. Styrelsen fastnade slutligen för en snart 
60-årig klubb utanför allfarsvägarna, som med 
begränsade resurser åstadkommit imponerande 
resultat – Hagge Golfklubb i Dalarna.

I motiveringen heter det bland annat: 'Hagge GK 
andas välkomnande och klubbmärket och dess 
slogan ger en sammanfattande bild: ”Hagge GK – 
mitt andra hem”. 

Sid 4-5

Sjön Haggen är närvarande på många hål. Redan på "tvåan" får spelarna se upp för att inte slå för långt.



2021 – ännu ett ovanligt år för Golfjournalisterna 
2

Nyblivne medlemmen Joel Sjöholm greppade vandringspriset direkt när han vunnit Press-SM på Vallda. 66 slag och sex före regerande mästaren Mats Hall-
berg. Dags för revansch på Hagge GK 31 juli? 
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Årets blötaste. 7-8 augusti drog vi till Nynäshamn och spelade 
både Östsvenska och Zachrissons Pokal på Körunda. Östsven-
ska fick avbrytas efter nio hål. Michael Broström är van att 
spela i alla väder och han bara garvade åt skyfallet. Dagen 
därpå vann han Zachrissons Pokal. 

Tre styrelseledamöter råkade hamna i samma boll på Hills i lagtävlingen 
Hemming Stens Minne. De hade mycket att snacka om, inte bara golf. 
Alla har varsitt favoritlag i högsta seriesystemet, fr v Patrik Larson/
Hammarby, Gunnar Walldén/Degerfors och Lars-Åke Linander/Bry-
näs. De två sistnämnda hade även bra fokus på golfen, vann tävlingen.

Pandemin ställde in, regnet 
öste ner – och vi tävlade...

2021 blev ännu ett år 
präglat av den elän-
diga pandemin. Men 
av bildsvepet på det 
här uppslaget framgår 
att vi trots allt kunde 
genomföra några av de 
planerade aktiviteter-
na. Bland annat gjorde 
ett gäng golfjournalis-
ter en utflykt till Åland 
och testade den om-
byggda och spännande 
Slottsbanan.
Vår medlem, proffsfo-

tografen Peter Cordén, 
tog den fina bilden på 
Slottsbanan härintill.

...bland annat på öar och på Hills

Överlämning av beviset 
på att Lundsbrunns GK 
blev Årets Golfklubb 
2021. På bilden ses 
Peppe Eng från Golf-
journalisternas styrelse 
tillsammans med Lunds-
brunns klubbchef Anette 
Knutsson. 
I "delegationen" från 

GJ fanns även Björn 
Hedman. Han saknas på 
bilden eftersom det var 
han som höll i kameran.

Två lag som kämpade väl i partävlingen Hemming Stens Minne på 
Hills, från f v Mårten Lång/Pelle Marklund och Kenneth Jonasson/
PeO Karlström. Lagen hade en tuff inbördes kamp, Lång/Marklund 
slutade 7:a med 34 poäng, en före Jonasson/Karlström.I mitten av juni lugnade pandemin ner sig under en period och Golfjournalis-

ternas planerade utflykt till Gotland kunde genomföras. Kronan i den gotländska 

golfjuvelen är Kronholmen en bit från Visby. Och där testade Patrik Larson inte 

enbart de fina greenerna, utan också en av "sandlådorna" på hål 18. 
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Samtliga klubbar  
som tilldelats 
utmärkelsen
1978 Vasatorp
1979 Sollentuna
1980 Mark
1981 Jönköping
1982 Högbo
1983 Björkhagen
1984 Mölle
1985 Ågesta
1986 Bro-Bålsta
1987 Västerås
1988 Gävle
1989 Luleå
1990 Katrineholm
1991 Falsterbo
1992 Örkelljunga
1993 Kristianstad
1994 Mölndal
1995 Kil
1996 Haninge
1997 S:t Arild
1998 Flädje
1999 Ljunghusen
2000-01Haverdal
2002 Bedinge
2003 Barsebäck
2004 Fullerö
2005 Björkliden
2006 Delsjö
2007 Nynäshamn
2008 Idrefjällen
2009 Timrå
2010 Kalmar
2011 Österåker/Hagby
2012 Hofors
2013 Visby
2014 Karlstad
2015 Sigtuna
2016 Skaftö
2017 Landeryd
2018 Sölvesborg
2019 Allerum
2020 Frösåker
2021 Lundsbrunn
2022 Hagge

Glädje, gemenskap och kvalité är Hagge 
Golfklubbs ledord. På denna snart 
60-åriga klubb, mellan Ludvika och 
Smedjebacken, blir man alltid sedd.

Alla hejar på alla och många vittnar 
just om det varma och personliga be-
mötandet. 

Två år i rad har klubben funnits i topp 
i flera kategorier i Golfhäftets årliga ut-
värdering och restaurangen nämns ofta 
som en favorit av gästerna. 

Stolthet kännetecknar en medlem i 
Hagge GK och den ideella kraften går 
som en röd tråd genom hela klubbens 
verksamhet. 

Sedan 2010 finns en fast anställd pro 
som prioriterar utveckling av ungdoms-
sidan. Cirka 100 ungdomar och juniorer 
är i träning året om. Populära Golfsko-
lan, med närmare 80 deltagare veckan 
före midsommar, är en viktig källa till 
nyrekrytering.

Hagge Open har arrangerats i över 
40 år och sedan tre år genomförs även 
Hagge Open damer samma helg. Natur-
ligtvis är prisborden lika stora för herr- 

och damklassen. Golfveckan är ett annat 
populärt inslag i klubbens verksamhet. 
Den lockar över 1 000 deltagare och in-
leds alltid med en välgörenhetstävling i 
samarbete med Lions, där behållningen 
oavkortat går till cancerforskning.

Sedan 2017 har klubben gått från att 
förvalta till att utveckla sin anläggning. 
Som exempel kan nämnas: två ny-
byggda stugor, restaurangen utbyggd 
och renoverad både in- och utvändigt, 
fler platser för besökare med camping-
fordon, padelbanor, golfstudio, vissa hål 
har ändrats och i år ska rangen moderni-
seras. Försäljning av 13 tomter och god 
ekonomi under årtionden borgar för 
denna satsning.

Målet är att Hagge GK ska vara en 
levande anläggning året om.

Hagge GK andas välkomnande och 
klubbmärket med dess slogan ger en 
god och sammanfattande bild: ”Hagge 
GK – mitt andra hem”. Därför utser För-
eningen Golfjournalisterna Hagge GK till 
Årets Golfklubb 2022.

MOTIVERINGEN

Glädje, gemenskap och 
kvalité Hagges ledord

ÅRETS GOLFKLUBB 2022

Nästa år fyller Hag-
ge GK 60 år. En väl-
mående, populär och 
nytänkande klubb, 
som ligger precis 
en mil från Ludvika 
och Smedjebacken. 
Två kommuner med 
tillsammans cirka 
40 000 invånare, där 
idrott av alla de slag 
är en viktig del av 
vardagen.
Hagge GK har cirka 1300 
medlemmar och var 
och en spelar i snitt 25 
rundor/år. 80 procent av 
medlemmarna kommer 
från Smedjebacken/Ludvi-
ka och övriga är sommar-
gäster. Totalt spelades det 
smått osannolika 43 000 
ronder 2020, något färre 
2021. 
Ny inriktning
De senaste fem åren har 
klubben förändrats och 
tagit ett stort kliv in i 
framtiden. 
– Vi har gått från tradi-

tionell förvaltning av vår 
anläggning till en stark 
utveckling och moder-
nisering. Viktigt att i ett 
framtida perspektiv hitta 
andra inkomstkällor än 
bara medlemsavgifter. Vi 
måste kapitalisera oss, sä-
ger klubbens ordförande 
sedan 2018 Jan Willner.
Klubben har i flera år 

haft ett årligt överskott på 
cirka 250 000 kronor. Det 
egna kapitalet har växt. 
Detta i kombination med 
försäljning av tomter har 
lagt grunden för utveck-
lingen av anläggningen. 
Redan 2009 fanns idéer 

om att göra om detaljplan 

och stycka av ett antal 
tomter, men först 2018 
blev det verklighet. Hagge 
GK äger all mark och 
totalt rör det sig om hela 
84 hektar. 
– Smedjebackens kom-

mun var snabbt med på 
tåget. Oerhört samar-
betsvilliga och offensiva. 
Vi styckade av 13 tomter 
och totalt cirka två hektar, 
säger Jan.
I dag har det sålts elva 

tomter och några villor 
står redan klara i direkt 
anslutning till rangen.
Bra restaurang
Två uthyrningsstugor, golf-
studio, bunkrar med ny 
sand, några hål har fått ny 
layout, fler ställplatser och 
restaurangen har byggts 
ut med ett beredningsrum 
och en större uteserve-
ring. 
– En bra golfbana ska ha 

en bra restaurang. I dag 
har vi båda och restau-
rangen kan ha över 250 
luncher en bra dag. Lunch 
på vår fina uteplats med 
sjön Haggen och golfspe-
lare i fonden är tilltalande.

Nästa stora projekt är 
förlängning av rangen och 
modernt hållbart tänk. 
Robot för både klippning 
och bollplockning.  Vissa 
platser förses med tak 
och belysning. 
Klubbens Pro Johan Lil-

jeros Holmgren är inne på 
sin tolfte säsong. En viktig 
och drivande kugge i klub-
bens ungdomssatsning.
– Vi har cirka 100 

ungdomar och juniorer i 
kontinuerlig träning. Vi har 
känt ett starkt uppsving 
de senaste åren, säger 
klubbchef Tommy Staf, 
tidigare idrottskonsulent 
på RF-SISU och klubbchef 
sedan fyra år tillbaka.
– Lika viktig ur rekry-

teringssynpunkt är vår 
golfskola veckan före 
midsommar. Cirka 80 
deltagare och här finns 
framtidens golfare.
Tommy Staf vurmar även 

för klubbens golfvecka. 
– Fler än 1 000 deltagare 

och första dagen samar-
betar vi med Lions som 
skänker hela överskottet 
till cancerforskning.

Han är en av sju heltids-
anställda på klubben.
– Under säsong är vi 

närmare 20 personer och 
totalt omsätter vi tolv 
miljoner. 
Välkomnande
Klubben är känd för sitt 
välkomnande.  Alla ska bli 
sedda. Gärna ett hej för 
mycket än inget alls. 
Golfhäftets årliga resumé 

över sin kunders bemö-
tande säger en del.
– För två år sedan var vi 

utsedda till Sveriges bästa 
bana av Golfhäftet och 
ifjol toppade vi två av fem 
kategorier, säger Tommy 
Staf.
Trivseln, en positiv 

jargong och ett proffsigt 
bemötande från all perso-
nal till medlemmarna har 
bäddat för detta.
Stolthet kännetecknar en 

medlem i Hagge GK och 
den ideella kraften går 
som en röd tråd genom 
hela klubbens verksamhet. 
– Den är en viktig och 

avgörande del för hela 
vår utveckling, poängterar 
Tommy Staf.
Klubbens slogan strax 

under klubbmärket säger 
mycket om klubben och 
dess medlemmar: ”Hagge 
– mitt andra hem”. De 
riktigt inbitna tycker att 
”Hagge – mitt enda hem” 
passar bättre.

TEXT OCH FOTO
PeO KARLSTRÖM
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Nöjda ledare i Hagge GK, klubbchefen Tommy Staf  
(t v) och ordförande Jan Willner.

Greenen på hål 1 ligger öppen för inspel. Efter ett par där fortsätter vandringen i en 
naturskön miljö med närhet till sjön Haggen på många hål.



Skaftö GK välkomnar med
Bohusläns Europatourbana
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2022 hoppas vi genomföra  
alla våra ordinare tävlingar

Tuff avslutning på Skaftös hål 7, en kort par femma där mycket kan hända...

"Det är inte alltid tävlingen i sig själv 
som lockar – även om det är kul att 
tävla. Det är allt det sociala kring det 
hela, att få träffa kollegor från hela 
landet som ofta bjuder på sköna, och 
ibland kanske halvsanna, och oftast 
underhållande skrönor"
Orden kommer från vår medlem Las-

se Hanson och beskriver nästan exakt 
andemeningen med Golfjournalister-
nas evenemang.
Efter två år med annorlunda program på grund 
av pandemin ser vi fram mot att 2022 kunna ge-
nomföra alla våra ordinarie tävlingar. Men givetvis 
finns uppmärksamhet också på det förändrade 
läget i omvärlden.
Som det ser ut nu i mitten av mars är det ändå 

ett inbjudande golfår som ligger framför oss. I 
början av april spelas Vårupptakten på Bjäre och 
Torekov. Där ska ”övriga Sverige” försöka bese-
gra våra kollegor i Skånes Golfjournalister.
Det blir spännande att se vilket väder som 

bjuds. Vi minns väl alla det brutala snöfallet och 
nordanvinden på Mölle för några år sedan. Det 
var när tävlingen bröts efter 12 hål, och vår förre 
ordförande Leif Larsson klädde av sig fem par 
byxor när han väl kom in i värmen.
I juni ordnas en studieresa till Skaftö GK i regi 

av Stefan Bratt. Förra årets tripp till Visby blev 
mycket lyckad och det är kul att konstatera att vi 
kan komma igång med den här typen av sam-
kväm igen. Tyvärr är inget klart när det gäller en 

eventuell resa till Åland, men håll utkik i mail, på 
hemsida och Facebook.  Blir det av så blir det 
förmodligen i slutet av maj.
Press-SM på Årets Golfklubb
Sista helgen i juli spelas Press-SM och i samband 
med det även Hemming Stens Minne. Partävling-
en avgörs på Säters GK i mysig dalamiljö. Dagen 
efter ska vi kora våra mästare. I höstas var det 
Joel Sjöholm som vann scratchspelet, Leif Lars-
son tog hem titeln i handikappklassen. 

Nu kommer segrarna att få sina pokaler på 
Hagge GK utanför Ludvika, helt nyligen utsedd 
av oss golfjournalister till Årets Golfklubb 2022. 
Hagge har en bana med några hål som lätt kvalar 
in på vilken topplista som helst när det gäller vi-
suell estetik. Sjön Haggen är centrum i området. 
Och just vattnet tror jag kommer att ge upphov 
till en del nya berättelser oss medlemmar emel-
lan. 

Två Stockholmsklassiker
Säsongen på hemmaplan avslutas i mitten av sep-
tember med Zachrissons Pokal på Djursholms 
GK och Östsvenska mästerskapet på Stock-
holms GK (bilden nedtill på sidan). Så läckert att 
få besöka två riktiga Stockholmsklassiker med 
nästan 100-årig historia. Båda dessutom med 
aktuell omdaning. Här blir det både lagtävling och 
singelspel som traditionen bjuder.
Slutligen är målet att få iväg ett lag till EM i 

Tjeckien i början av oktober. Kapten Peppe Eng 
är redan igång med att värva spelare så att Sve-
rige kan vara med och slåss i toppen (mer info 
från Peppe på sidan 11). 
Har du några dagar ledigt till hösten så ta chan-

sen att representera landet och klubben. Och 
kanske får du höra någon ny story där. Eller nån 
gammal, de är ju vanligast som även medlemmen 
Mats Olsson konstaterar.
”Det roligaste med golfjournalisterna är att 

träffa alla gamla kompisar – och flera nya. Och 
att få garva åt samma stories som dragits hundra 
gånger. Och som är lika roliga som när man 
hörde dom första gången. Och att få tävla, givet-
vis - även om det alltid är lättsamma tävlingar 
och det viktigaste är att ses.”

PATRIK LARSON

Mysig dalamiljö. Det erbjuder Säters GK 
där vi ska spela partävlingen Hemming Stens 
Minne, inofficiellt kallad "Par-SM".

Europatouren för 
damer sedan två år 
tillbaka, hemmabana 
för landets mest 
kända golfsyskonpar 
samt en utsökt belä-
gen bana vid havet.
Du har rätt. Det handlar 
om Skaftö Golfklubb. En 
klubb och bana som Golf- 
journalisterna 2016 utsåg 
till Årets Golfklubb, men 
som vi aldrig besökt.  Nu 
är det dags 
Redan för några år sedan 

började de första tankar-
na smidas i Golfjournalis-
ternas styrelse att Skaftö 
borde besökas. Inte minst 
med tanke på syskonen 
Kinhults framgångar, men 
så kom pandemin och av 
planerna blev intet.
Kanske fanns det också 

en högre mening med 
att det aldrig blev något 
besök eftersom Skaftö i 
år kan se tillbaka på två 
genomförda och från 
spelarna mycket omtyckta 
tävlingar på Ladies Euro-
pean Tour och dessutom, 
lägligt nog, bara några 
veckor innan vårt besök, 

invigning av banans nya 
golfhotell, Skaftö Golf- 
lodge.
Vi kommer också att 

få höra Mr Skaftö Open, 
Reine Patriksson, tala 
om vilka utmaningar och 
vilken återkoppling som 
Skaftö Open fått från 
olika samarbetspart-
ners, organisationer och 
naturligtvis spelarna själva. 
Reine är även framgångs-
rik lokal krögare och 
utlovar en middag som 
gästande golfjournalister 
sent ska glömma. 
Datum för vårt besök är 

12-13 juni. På program-
met står förutom spel på 
Skaftö under måndagen 
middagen på restaurang 
Brygghuset i Fiskebäckskil 
på söndag kväll. 
Spel söndag får den 

enskilde arrangera på 
egen hand då banorna i 
närheten av Skaftö, liksom 
Skaftö tyvärr är upptagna 
av seriespel långt fram på 
dagen. 
Kostnad: Att spela 

Skaftö och delta i den 
kraftigt subventionerade 

trerättersmiddagen inkl 
övernattning och frukost 
kostar 1 600 per person i 
dubbelrum. För enkelrum 
tillkommer 200 kronor.
Det finns möjlighet att 

boka extra övernattning 
måndag-tisdag för den 
som vill spela mer på 
Skaftö eller någon närbe-
lägen banan som Lysekil-
Holma, alternativt Orust. 
Vid stort intresse för 
detta arrangerar fören-
ingen en enklare tävling 
och samordnar starttids-
bokning.
Kostnad för extranatt 

750 kronor per person i 
dubbelrum. 200 kr i tillägg 
för enkelrum. Greenfee 
Skaftö GK förhandlad till 
400 kronor.
Anmälan: Sker till 

evenemangsansvarig 
Stefan Bratt (sbratt67@
icloud.com) senast den 
20 maj. Ange golf-ID 
samt rumsalternativ och 
vem du bor tillsammans 
med. Ange också om du 
vill boka extranatt och 
golfspel!
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3-4 april: Vårupptakten på Bjäre och 
Torekov 
12-13 juni: Studieresa till Skaftö
30-31 juli: Hemming Stens Minne och 
Press-SM på Säters GK och Hagge GK
19-20 september: Zachrissons Pokal 
och Östsvenska Mästerskapet på Djurs-
holms och Stockholms GK
20 september: Årsmöte på Stock-
holms GK
4-6 oktober: Lag-EM i Tjeckien

Skriv in i almanackan!



Havet är ständigt närvarande som på bilden ovan från Torekovs GK. Banan är relativt kort, så det är inte nödvän-
digt att "maxa" drivern på par 4- och 5-hålen. Strategiskt tänkande premieras oftare på denna fina linksbana.
Bjäre Golfklubb med sitt ändamålsenliga klubbhus (bilden nedan) erbjuder även en hotell- och restaurangdel som 
lockar många. Och även på den här banan har golfarna kontakt med havet, om än på längre håll än i Torekov.
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Tredje gången gillt för Upptakt Syd Kan man kalla Peppe för 
skåning – jo här går det... 
Peppe Eng har inför 
årets "landskamp" 
värvats över från lag 
Sverige till lag Skåne.  
Men inte kan man väl 
kalla urstockholmaren 
Peppe för skåning!?
Det har nog många av 
föreningens medlem-
mar svårt att tänka sig 
när Peppe kläcker ur sig 
en kommentar – helt 
befriad från diftonger 
och skorrande ”r”. Men 
nu har han bott flera 
år i Ystad och kommer 
därför att representera 
Skåne vid den prestige-
fyllda lagtävlingen mot 
övriga Sverige på Bjäre 
måndagen 4 april.
Traditionen med en 

lagtävling i samband 
med Vårupptakten 
inleddes på Mölle 2017. 
Då i storm, regnbyar 
och med provisoriska 
greener. Vi nöjde oss 

därför med att räkna 
de åtta bästa resultaten 
för varje lag på hål 1-9. 
Resultatet blev en klar 
seger för Skåne med 
144-124.  2018 på Ljung-
husen kunde samtliga 
deltagares poäng på 
18 hål räknas och då 
var Skånes segersiffror 
betydligt knappare: 294 
poäng mot 287.  På PGA 
Lakes året efter blev det 

tredje raka för ”hemma-
laget”. Åtta resultat per 
lag räknades och siffror-
na blev 262 mot 252 po-
äng. Därefter har övriga 
Sveriges revanschbegär 
fått ligga i ”covidmari-
nad" i två hela år. Dags 
för en första inteckning i 
bucklan nu!

Björn Hedman  
Lagledare Skåne

Våren 2020 och 2021 
såg medlemmarna i 
Golfjournalisterna fram 
emot sydsvensk vår-
upptakt på Bjärehalvön. 
Men en pandemi kom 
emellan.
2022 blir det tredje året gillt 
med spel på Torekovs GK 
söndag 3 april och fortsättning 
måndag på Bjäre GK uppe på 
Hallandsåsen.
Det finns inte många golfba-

nor i Sverige som med rätta 
kan kalla sig för linksbana, 
Torekov längst ute på halvön 
är en. Klubben bildades redan 
1924 och höll till en början 
till söder om samhället. Det 
började med en enkel niohåls-
bana, senare flyttade Torekovs 
GK verksamheten till norr om 
orten. 
Om två år fyller Torekovs 

GK 100 år och kan fira med 
bland annat ett nytt elegant 
och mysigt klubbhus. Klub-
ben kan också stoltsera med 
att nyligen ha blivit utsedd till 
Sveriges mest jämställda med 
39 procent kvinnor bland 
medlemmarna.
Utsatta för vindar
Vinden är oftast en mycket 
påtaglig faktor för spelarna på 
linksbanan. Det kan den vara 
även på Bjäre GK:s parkbana, 
där den breder ut sig högst 
uppe på Hallandsåsen, 150 me-
ter över havet. Utsikten över 
Skälderviken och Kullahalvön 
en klar dag är storslagen. 
Mellan ronderna på de två 

banorna på Bjärehalvön samlas 
vi till gemensam middag och 
samkväm i Bjäre Golfklubbs 
fina restaurang- och hotellan-
läggning. 
Lita på att det blir en hel del 

uppsnack inför måndagens 
prestigematch på Bjäre GK,  
Skåne – Övriga Sverige. 

TEXT OCH FOTO
STIG DAHLÉN
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Lagledaren Björn Hedman jublar efter en av 
Skånes tre raka segrar. Övriga Sveriges kapten 
Patrik Larson med ett ansträngt leende. Och nu 
smider han planer hur skåningarna ska stoppas.

Har du en hundralapp över 
– lägg pengarna på oss!
Vi i övriga Sverige har pro-

blem med vårt skånska mot-
stånd. Dels för att de givetvis 
spelar på hemmaplan, men 
också för att söder om Små-
lands skogar har man fördelen 
att kunna vara på banan året 
runt.
Här uppe i norr är det simulator, snö-
golf eller allmän vila som gäller under 
vinterhalvåret.
När sen Skånes kapten Hedman 

lägger landskampen redan de första 
dagarna i april är det uppenbart att 
Skåne blir favoriter även i år.
Men, lyssna och läs noga nu!
Jag tror Bjäre passar oss alldeles 

utmärkt. 
Jag hade förmånen att spela tävling 

där förra våren. I bedrövligt väder, 

som vanligt, avgjordes matchtävlingen 
"Slaget om Hallandsåsen". Även där är 
upplägget Skåne mot "Övriga Sverige". 
Och även om de övriga helst ska kom-
ma från Halland, men p g a spelarbrist 
brukar man fylla ut även med vanligt 
folk efter principen "har du en kusin i 
Falkenberg är du välkommen".
Bjäre har en del väldigt roliga hål, och 

jag vet att jag i mitt lag har flera spe-
lare som kommer att kunna utnyttja 
banans olika lutningar. 
Har du en hundralapp över och 

hittar en bookmaker som öppnar för 
spel på den här landskampen, så lägg 
pengarna på oss.

Patrik Larson  
Kapten Övriga Sverige



Zachrissons Pokal  
spelas på självklar mark

Här är din stora chans 
att spela för Sverige i EM
Nu börjar saker och ting 
klarna när det gäller höstens 
EM för golfande journalister. 
Årets tävling, som ju egent-
ligen skulle ha spelats redan 
förra hösten, hålls i Tjeckien 
4-6 oktober. 
Denna elfte upplaga av mästerskapet 
avgörs på en resort cirka en halvtim-
mes bilresa från Prag; Golf & SPA 
Konopiste. 
Vi spelar anläggningens båda banor 

– Radecký course och d'Este course. 
Radecký ska vara en riktig toppbana 
i ett böljande landskap, omgiven av 
härlig skogsterräng. Jodå, flera vatten-
hinder och många bunkrar ingår också 
i skapelsen.
Banor av hög klass
Den andra banan, d'Este, utmärks först 
och främst av ö-greenen på nionde 
hålet. Annars är väl de båda slingorna 
rätt likvärdiga, kan jag tänka mig. Och 
enligt den tjeckiske kaptenen Pavel 
Mandys är både banor och anläggning 
av hög klass.
De deltagande lagen bor på anlägg-

ningen, vilket ju kan vara rätt praktiskt. 
Och arrangörerna lovar att ordna en 
upplevelse i Prag nån kväll om man så 
önskar, det är ju inte så långt...
För er som eventuellt glömt EM-

historien tål att uppre-
pas att det svenska laget 
kammade hem bronset på 
Royal Hainaut i belgiska 
Mons 2017. Att vi fick en 
indviduell mästare i Michael 
Broström i Italien två år 
tidigare. Att Uffe Hellman 
drog till med tävlingens 
längsta drive i Porto Santo 
utanför Madeira 2011 – där 
också Gunnar Walldén fick 
till en lyckträff och sopade 
hem tävlingen om närmast 
hål. Men vi kan ÄNNU 
bättre!!!
Spruckna drömmar, men...
Senast det begav sig, 2019, på Golf- 
club Murhof strax utanför Graz i Öst-
errike, hade vi häng på silvret inför fi-
naldagen. Men drömmarna sprack den 
gången (också) och Sverige slutade på 
en försmädlig fjärdeplats. Så nu vill vi 
ha REVANSCH...
Tävlingen på Konopiste skulle ju ha 

avgjorts redan förra hösten, men blev 
framflyttad på grund av pandemin. I 
Österrike 2019 deltog nio nationer, i 
höst räknar man med minst tio. Varje 
nation får räkna in tio spelare i laget. 
Tävlingen avgörs som tidigare i form 
av poängbogey. En inspelsrunda – och 
två tävlingsdagar.

Var och en betalar sitt eget 
kalas, alltså både resa, spel 
och uppehälle på resorten. 
Förutom resan, som var och 
en bokar själv, ser arrangö-
rernas prisbild ut så här: tre 
nätter med tre dagars golf, 
del i dubbelrum med frukost 
och middag 390 Euro. Samma 
"utbud" för den som vill bo 
själv kostar 465 Euro.
Vill man bo fyra nätter med 

tre dagars golf, del i dubbel-
rum med frukost och mid-
dag 435 Euro. Att bo i eget 
rum kostar då betalar 535 

Euro. Är man där i fyra dagar vill man 
kanske spela ett extra inspelsvarv. Då 
kostar den rundan 50 Euro.
Min förhoppning är att vi ska få 

ihop ett hungrigt och slagkraftigt lag 
som bör presenteras nån gång under 
försommaren. Arrangörerna brukar 
sätta ihop färgsprakande program med 
bilder på alla spelare, därför vill de ha 
besked så fort som möjligt. Så finns 
intresse att delta – gäller förstås även 
damer i föreningen – hör av er via 
mobil eller mail till mig, 
Nu jäklar...

PEPPE ENG
Kapten
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Golfjournalisternas yngsta 
tävling kommer till klassisk 
mark när Göran Zachrisson 
ska hedras. Och dagen efter 
fortsätter nostalgin. Sep-
tember blir en månad att 
minnas.
Den 11 augusti ifjol somnade Göran 
Zachrisson in efter ett långt och 
innehållsrikt liv, både på och utanför 
golfbanan. I år spelar Golfjournalis-
terna tävlingen Zachrissons pokal 
på Görans hemmaklubb Djursholms 
GK.
Valet kändes självklart, och trots 

hårt tryck på banan ställde klubben 
upp och bjöd in oss utan tvekan. 
Förmiddagen den 19 september 
är det både singel- och lagtävling 
på det som blev Sveriges fjärde 
18-hålsbana när den stod färdig 
1931. 2021 gjordes banan om under 
ledning av Caspar Grauballe.
– Vi har velat återskapa känslan 

från de brittiska öarna, att värna den 
anrika historiken, säger VD:n och 
klubbchefen Johanna Ericsson.
Djursholms GK stoltserar 

idag med 27 hål, och som på så 
många andra golfbanor i 08-omr                                       
ådet kan man åka skidor på en del 
av området under vintertid.

Men det är förstås spelet som står 
i framkant, och bland sina medlem-
mar ser Djursholms GK en stjärna 
som Henrik Norlander på herrsidan 
och talangen Mathilda Orring på 
damsidan.
Zachrissons pokal är precis som 

tidigare år en kombination av en 
singeltävling och en för tremannalag. 
Vår förhoppning är att startavgiften 
för lagtävlingen ska kunna ge en fin 
slant till Göran Zachrisson-stipendi-
et som instiftades 2018.
Alla detaljer om tävlingen är inte 

klara, men det kommer att utkristal-
lisera sig under våren. 
Spel på Stockholms GK
Dagen efter Djursholm flyttar vi oss 
till nästa bana och hittar då den näst 
äldsta klubben i Sverige, nämligen 
Stockholms GK. 1934 invigde man 

banan på Kevinge, men föreningen 
såg dagens ljus redan 1904.
Nu får vi spela en bana som är helt 

nyrenoverad. Under 2022 öppnar 
Stockholms GK hålen efterhand, 
och när vi kommer den 20 septem-
ber möter vi en nyklippt bana.
– Vi har klipptåg på morgonen, och 

sen går ni ut. Riktigt roligt att få visa 
banan på det sättet, konstaterar 
klubbchefen Jonas Widegren.
Den tävling vi ska spela är vår kle-

nod Östsvenska mästerskapet. Leif 
Berg vann den första upplagan  och 
regerande mästare är Ulf Eneroth. 
Han vann en minnesvärd regndränkt 
tävling på Körunda i höstas.
Även för Östsvenska mästerskapet 

gäller att all fakta kommer senare 
under året. Det vi vet säkert är 
att det var längesen den klassiska 
känslan var så uppenbar inför ett 
eller två evenemang med Golfjour-
nalisterna. Det här är två dagar man 
inte får missa.

PATRIK LARSON

Golfjournalisterna hedrar 
Göran Zachrisson med att 
tävla om pokalen på hans 
hemmaklubb Djursholms GK Ett av flera spännande hål på Djursholm är det väl inbunkrade åttonde.
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Este Course är en av resorten Konopistes två banor.  
Ö-greenen på hål 9 är banans signaturhål.

Radecky Course är den andra banan på anläggningen 
där golfande journalister från Europa ska jaga medaljer.



13
Mats Hallberg om den snabba utvecklingen av TV-sändningarna

Efter några inhopp i sändningar 
från the Open och Ryder Cup 
på 1990-talet har jag sedan 2002 

regelbundet jobbat med golfsänd-
ningar. Det har varit, och är, en intres-
sant resa där det blir mer täckning av 
tävlingarna för varje år som går. 
I början var det enbart lördag och 

söndag som gällde, både för DP World 
Tour och PGA-touren. Två tim-
mar var den vanliga sändningstiden i 
Viasat Sport, som var hem för alla 
sportsändningar. Blev det förlängning 
i exempelvis en fotbollsmatch, som 
låg före i tablån, fick man vänta och 
kanske krympte sändningen till bara 
1,5 timmar. Då kunde man komma in i 
sändningen först på hål 12 finaldagen.
Då det levereras bilder även de för-

sta två dagarna tyckte ledningen efter 
några år att vi kan lägga ut även dessa 
i kanalen. Kostnaden för att ersätta en 
kommentator för två dagar extra är 

ganska liten i sammanhanget. En stor 
fördel med det beslutet var att man 
fyllde fredagkvällar, som ofta hade glest 
med livesport. 
Allt längre sändningar
Ett annat fenomen var att man ban-
dade bilderna från tidiga startande och 
la in ”sändningspaket” precis innan 
man gick på med livebilder. Problemet 
med att kommentera dessa sändningar 
var att man inte kunde använda sig av 
livescoring eftersom den visar realtid. 
Här gällde det att ”höfta” bra om 

svenskarnas resultat för att behålla 
spänningen, alltså:  Var befann sig 
svenskarna på banan gentemot spe-
larna vi ser på de bandade bilderna?
Något år senare blev det en sepa-

rat kanal för golfen. Ramaskri bland 
tittarna som blev tvungna att betala 
extra bara för golfen. Då det inte finns 
några andra sporter att ta hänsyn till 
i tablån blir sändningarna längre och 

längre. Från att ha varit två-tre tim-
mar blir det vanligare med fyra-fem 
timmars pass. Nu försvinner det mer 
av sändningarna som är ”tape-delay”. 
Tittarna följer själva live scoring på 
sina telefoner och ingen accepterar 
bandade bilder som kanske är två-tre 
timmar gamla.
Det som blev en positiv effekt med 

live scoring har gjort det lite svårare.
Vart är vi på väg?
Bilderna som kommer till oss nu 2022 
har oftast lite delay. Lägg därtill att de 
kanske har bandat ett slag från någon 
svensk så kan det dröja några minu-
ter från att det sker, och läggs ut på 
livescoring, tills vi visar det i rutan. Här 
får vi kommentatorer ”hålla på” det vi 
sett på live scoring för att inte spoila 
om det strax visas i rutan.
Några tittare brukar då muttra: Ni 

måste uppdatera svenskarnas spel ute 
på banan.
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PGA-touren sänder fler än 3 800 timmar i år

Närmare 20 timmar kvällar och nätter framför skärmarna torsdag-söndag. Mats Hallberg säger att han kan bli 
ganska trött, men klagar inte. "Till skillnad från de flesta tittare är jag ledig hela måndagen", säger han.

Vart är vi då på väg?
Ja, ganska snart kommer man 

att kunna följa tävlingen från att 
första slaget slås på torsdagen till 
sista putten på söndagen. Redan nu 
kan man på Masters se vartenda 
slag från sin/sina favoritspelare på 
tävlingens hemsida. Därutöver en 
separat feed från driving rangen, 
där man även får info om varje slag 
via toptracer/trackman. Fler stor-
tävlingar kopierar och utvecklar 
sina tävlingar därefter. 
PGA-touren annonserade vid 

nyår att man kommer att utöka 
och producera fler än 3 800 tim-
mar under 2022. Förutom huvud-
sändningen finns det två-fyra paral-
lella sändningar(featured groups).
Från att ha varit ett jobb där man 

sitter själv och kommenterar och 
kanske kåserar om det som sakta 
händer i rutan har man blivit en 
del i ett större sammanhang med 
fler slag, snabbare klippning för att 
passa nutidens golfproduktioner. 
Det som händer i bild ska för-

hoppningsvis kopplas ihop med 
någon statistik i sammanhanget. 
Inte allt för sällan sänds det i två 
kanaler samtidigt, en betalkanal och 

en reklamfinansierad. En kanal som 
rullar på hela tiden och en där man 
ska göra avbrott för reklam.
Inte kul när det strular
Interaktivitet med tittaren är också 
något som många nu tar för givet. 
Frågor från tittare kan vara kul 
och intressanta med nya vinklingar. 
Även kompletterande uppgifter 
kan dyka upp. 
När det strular med sändningen 

är det inte alltid så kul, ibland lik-
nar det rena klagomuren. Det kan 
vara svårt att förhålla sig till kritik, 
ibland personlig, samtidigt som 
man ska låta positiv och engagerad 
i sändning.
Även om jag måste tacka nej 

till många sociala tillställningar på 
fredag och lördagkvällar är det 
riktigt kul att få följa en spännande 
avslutningsrond en söndagkväll. Jag 
är ganska trött efter fyra kvällar/
nätter, ofta bortemot 20 timmar 
live, men till skillnad mot de flesta 
tittare är jag ledig hela måndagen 
innan det är dags att plugga på för 
nästa tävling.

MATS HALLBERG
Februari 2022

Ett radarpar i TV-rutan, Wille Schauman och Mats Hallberg kommenterar och guidar oss vecka ut och 
vecka in.

V Sport Golf  
och Viaplay
Svenska kommentatorer: 
Tobias Bergman, Peter Hed-
blom, Carin Hjalmarsson, 
Per-Ulrik Johansson, Johan 
Ryström,  Anders Sjöstrand.
Sänder från: DP World 
Tour, LPGA Tour, Asian Tour, 
Ryder Cup, WGC, PGA 
Championship, U.S. Open, 
The Open Championship.

discovery+ och 
Eurosport 2
Svenska kommentatorer: 
Mattias Bohlin, Mats Hall-
berg, Wille Schauman, Fanny 
Sunesson, Jonas Karlsson, 
My Leander 
Sänder från: PGA Tour, 
PGA Tour Champions, La-
dies European Tour, Solheim 
Cup. I mitten av mars blev 
det också klart att disco-
very+ kommer att sända 
US Masters 7-10 april.

GOLFKANALER
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Gunnar Walldén

Vissa likheter med 
Tyrell Hatton finns...
Passerade nyåret med några 

nyårslöften månne? För egen 
del brukar jag inte avge några 

nyårslöften som jag inte kan hålla, 
så det brukar bli: I år ska jag spela 
mer golf.

Fast jag borde nog för min egen 
skull välja ett annat löfte: I år ska 
jag vara snällare mot mig själv på 
golfbanan. 

Jag har nämligen lite av Tyrell Hat-
ton i mig, och då snackar jag humör 
och inget annat. Sådant humör 
är, som flera av er säkert upptäckt 
själva, ingenting som gagnar spe-
let. När min gode spelkamrat Stig 
hade noterat detta tillräckligt länge 
kom han med en liten present i ett 
kuvert. En lektion på Karlstad GK. 
Den var säkert bra, men inte för 
humöret, i alla fall inte till att börja 
med. 
Sikta på bortre krysset
”Slå som om du vill starta bollen ut 
till höger”, förklarade pron. När jag 
gjorde som han sa gick det bra, men 
väl på banan blev det något annat. 
Det ångade ur öronen både en och 
två gånger. Ända tills jag började 
tänka i fotbollstermer – sikta på 
bortre krysset. Är man född i De-
gerfors med fotbollsskor på fötterna 
är det tydligen så man ska tänka. 
Under hösten fungerade drivern och 
det slutade ryka ur öronen. 

Nu finns det ju andra 
saker i spelet som man kan 
bli arg på så faran är inte 
över inför den kommande 
säsongen. Vi få se var spelet 
landar och hur mycket Ty-
rell Hatton det blir. Ett nytt 
golfår är hur som helst på 
väg även för oss ”norrlän-
ningar” om vi är beredda 
att åka en bit söderöver för 
att hitta gröna greener.

Även om säsongen inte 
är i gång på hemmaplan 

i Värmland så har den ju på sätt 
och vis startat ändå. Det gör den 
när tourerna drar i gång på allvar 
i Mellanöstern och på Hawaii och 
i Kalifornien. Ledsagade som vi är 
av initierade kommentatorer blir 
tv-soffan den givna platsen när vin-
tervindarna viner utanför. 
Bra kommentatorer
Jag tycker för övrigt att kommen-
tatorerna på såväl Viasat Golf som 
discovery+ blivit allt bättre. De har 
hittat sina egna stilar. Inte minst 
uppskattar jag den kunskap de har 
med sig från den egna bagen så att 
säga. Tar tacksamt emot de olika tips 
de bjuder på från egna erfarenheter. 
Det är också extra trevligt när de 
delar med sig av anekdoter de hört 
eller själva upplevt. 

Ett exempel: Per Ulrik Johansson 
och Johan Ryström pratar om hur 
olika spelare använder sina cad-
dies i spelet. De berättar också om 
när Bernhard Langers caddie gav 
golflegendaren avståndet från ett 
sprinklerlock till flaggan.

Langers caddie: Det är 132 m från 
sprinklerlocket till flaggan.

Langer: Är det framkant eller bak-
kant sprinklerlocket?

Hur som helst är golf på TV ett 
bra sätt att döda tid inför vårens 
ankomst. Med tillräckligt högt i tak i 

vardagsrummet kan man 
också svinga lite för att 
hålla abstinensen borta. 
En god hjälp för mig var 
också att korta spelup-
pehållet under vintern 
med en sen höstresa till 
Spanien. Fyra veckor i 
Cambrils söder om Bar-
celona på min första long 
stay resulterade i totalt 
19 rundor på tre banor, 
Bonmont, Costa Daurada 
och Gaudi.

Kunde då också notera 

att pandemin påverkat världen olika 
även i golfsammanhang. I Sverige 
har det spelats golf som aldrig förr. 
I Spanien, där beroendet av golftu-
rister är stort, har flera banor lidit 
svårt. En av dem är just den tidigare 
mästerskapsbanan Bonmont som 
inte längre har finkostymen på. 
Banans spännande layout är förstås 
densamma, men dålig klippning, 
igenväxta fairwaybunkrar och igen-
slaget klubbhus och hotell talar sitt 
tydliga språk. Det är en bana som 
kämpar för att överleva. Tack vare 
hyfsade greenområden var banan 
fortfarande spelbar och det var kul 
att återse det läckra hål 17 tillbaka 
ner mot klubbhuset. Det var där 
som Karlstad GK:s Anders Fors-
brand gjorde albatross när Open de 
Catalonia avgjordes 1996.
Grattis Hagge GK!
Golfåret inleds också med den 
kanske viktigaste uppgiften som 
vår förening har att ta tag i – Årets 
Golfklubb ska utses. I år föll valet på 
Hagge GK i hård konkurrens. Klub-
ben är en mycket värdig vinnare 
av utmärkelsen och jag ber att få 
gratulera så mycket.

Om klubbar själva får framföra 
sina styrkor landar det oftast i unge-
fär samma saker. ”En variationsrik 
bana i vacker miljö som passar alla 
kategorier av spelare”. Nu krävs 
det förstås mer än så för att nå upp 
till den nivå som behövs för att bli 
Årets Golfklubb. Juryns fokus lig-
ger till stor del på klubbens arbete, 
vilka utmaningar man antar och 
vilka mål man når. Utan tvekan har 
Årets Golfklubb 2022 många plus i 
den kategorin. Hagge är en genuin 
landsortsklubb där varmt välkom-
men är honnörsord. 

GUNNAR WALLDÉN
Ordförande i Golfjournalisterna

GUNNARS INSPEL
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"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
Föreningen Golfjournalisterna 
bildades 1976. Vi är cirka 100 med-
lemmar. Många deltar i våra träffar 
med tävlingar, normalt fyra-fem per 
år. 
Pandemin har ställt till det senaste 

två åren med flera inställda arrange-
mang, men 2022 hoppas tävlingsan-
svariga att vi ska kunna genomföra 
ett fullt program. 
På tidigare sidor i detta nummer 

kan du läsa vilka träffar och tävling-
ar som Golfjournalisterna planerat 
in i år.

Golfjournalisterna utser varje år 
Årets Golfklubb. 2022 för 44:e 
gången. Medlemmarna deltar även i 
omröstningen om Årets Golfare. 

Krav för medlemskap 
Alla som återkommande produce-
rar golf i media kan bli medlemmar. 
Förutom journalister och fotogra-
fer är kommentatorer, redigerare, 
tekniker med flera som återkom-
mande bidrar till att golf publiceras 
i media kvalificerade för medlem-
skap. 

Är du inte redan medlem, välkom-
men med ansökan om medlemskap. 
Den mailas till Golfjournalisternas 
sekreterare på denna adress: 
patrik.larson@golfjournalisterna.se  

Årsavgiften är 200 kronor.

I Golfjournalisternas styrelse 
ingår sju personer. 
Ordförande: Gunnar Walldén
Vice ordförande: Peppe Eng. 
Sekreterare: Patrik Larson 
Kassör: PeO Karlström. 
Ledamöter: Björn Hedman, 
Michael Broström och Mats 
Hallberg

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

Föreningens styrelse 2021/22

Mats HallbergGunnar  
Walldén

PeO Karlström

Björn Hedman Patrik Larson Michael  
Broström

Peppe Eng

”Här möter jag erfarna kollegor från såväl yrke- som 
golfsammanhang. Vänner som vid sidan av det lättsamma 
tävlingsmomentet  delar med sig av upple-
velser och minnen. Skratten ligger alltid nära 
till hands – strunt samma att en del historier 
återgetts både en och två gånger. Anekdo-
terna förtjänar att berättas vidare av fler 
generationer av golfjournalister i vår förening.”

       Ulf Eneroth, som är med på nästan alla våra träffar.

Varför är du medlem Ulf ?


