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2017 möter vi våren på den här banan

På Kullaberg breder Mölle GK ut sig. Här och på S:t Arild träffas golfjournalisterna i april för Upptakt Syd. Mölle GK
är en gammal Europatourbana. Här fick Lotta Neumann sitt genombrott 1985 då hon vann Höganäs Ladies Open.

Landeryd Årets
Golfklubb 2017

Utmärkelsen Årets Golfklubb har delats ut
av Golfjournalisterna sedan 1978. I år hade
ovanligt många nomineringar kommit in
och i den tuffa konkurrensen föll valet till
slut på Landeryds GK. En välmående golfklubb med satsning på såväl bredd som
topp. Landeryd är en av Sveriges största
juniorklubbar och här är andelen tjejer
ovanligt hög, 37 procent.

Sid 4-5

Många godbitar
i programmet

Golfjournalisterna erbjuder medlemmarna
en rad spännande träffar 2017. Vi börjar
med Upptakt Syd och spelar två banor som
utsetts till Årets Golfklubb, Mölle (1985)
och S:t Arild (1997). Sedan rullar det på
med arrangemang fram till Mästerskapet
och partävlingen Hemming Stens Minne i
Gävle i september. Vi deltar också med ett
lag i Journalist-EM 1-4 oktober.

Sid 6-11
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”Sånt vi höll
på med 2016”
Härintill några nedslag i Golfjournalisternas verksamhet förra året. Förutom våra traditionella
medlemsträffar med föredrag, trevlig samvaro och
tävlingar (Araslöv, Bro-Bålsta, Åland, Degerfors,
Drottningholm och Viksjö) passade vi på att fylla 40 år.
Detta firades i anslutning till Mästerskapet på Drottningholm, då en 40-sidig jubileumsskrift i A4-format
”släpptes”.
Även 2017 blir det förstås full fart. Vårupptakt i
Skåne och därefter träffar och tävlingar i olika landsdelar. Läs mer om detta längre fram i Nyhetsbrevet.

slag.

Jubileumsskriftens om

Coola lirare njuter i solen på Ålands GK:s klubbhusterass,
Patrik Larson (bl a Sveriges Radios trafikredaktion) och
Agne Jälevik (SVT-sportprofil).

Det här får du
som medlem

Inte bara golfbollar. Nä
r Golfjournalisterna i au
gusti samlades till Media
klassiska fotbollslagets
hemmaplan Stora Valla
slaget i Degerfors blev de
och det intilliggande fot
t även studiebesök på
bollsmuséet.

Kungen av Drottningholm. Golfjournalisterna spelade Mästerskapet på
Kungl. Drottningholms GK och norrlänningen Ulf C Hellman satte alla andra
på plats. Vann både Open (Mästerskapet) och hcp-klassen.

Föredrag på Öst
sven
son, kommunikatio ska. Sussi Persns
presenterade sig sjä chef på SGF,
lv
journalisterna och , lärde känna Golfblev även medlem
.

Skaftö Årets
Golfklubb 2016.
På SGF:s förbundsmöte i april
överlämnade
Golfjournalisternas ordförande
Lars-Åke Linander utmärkelsen till Skaftös
ordförande Bertil
Thorén och vice
ordförande ClaesGöran Petré.

Föreningen Golfjournalisterna bildades 1976.
Vi är drygt 100 medlemmar. Många deltar i en
eller flera av de träffar som arrangeras varje år,
normalt fem stycken.
Flertalet arrangemang är på två dagar, från
lunch till lunch. På programmet finns vidareutbildning och presentation av nyheter och trender
inom golfen. Ofta medverkar välkända golfprofiler som föredragshållare.
De flesta arrangemang genomförs på någon
golfklubb som utmärkt sig med spännande
innovationer och nya grepp. Varje träff har också
en tävling (ibland två) på programmet, i regel på
fina banor och ofta med rabatterad greenfee.
Många medlemmar värdesätter möjligheten att
mötas, knyta nya kontakter och utbyta tankar om
golf och media.
Som medlem får du även chansen att kvala in
till svenska landslaget till EM för journalister,
som spelas vartannat år. 2017 arrangeras det i
Belgien och förbundskapten Peppe Eng jobbar
febrilt på att samla ett starkt gäng. En av våra
medlemmar, Michael Broström, är regerande
individuell europamästare.
Golfjournalisterna utser varje år Årets Golfklubb. 2017 sker det för 39:e gången.
Medlemmarna deltar varje år i omröstningen
om Årets Golfare.
Följande grundkrav gäller för medlemskap:
Alla som i någon form ”återkommande producerar golf i media” kan bli medlem. 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:
stig.dahlen@hotmail.com
Årsavgiften är 400 kronor.

Golfjournalisternas Nyhetsbrev Nummer 1, Mars 2017
Nyhetsbrevet mailas till Golfjournalisternas medlemmar och till personer med koppling till golf i
media. Vidarebefordra gärna brevet till bekanta och
kollegor som du tror är intresserade av innehållet.
Foto: SGF

Redaktör Nyhetsbrevet: STIG DAHLÉN

För gratis prenumeration – alternativt uppsägning
av prenumeration – maila epostadress och önskemål
till Golfjournalisterna: info@golfjournalisterna.se
stig.dahlen@hotmail.com
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Därför är Landeryd Årets Golfklubb
– Jag gillar verkligen
motiveringen! Dels blir
man stolt, dels tycker jag
den beskriver alla starka
delar i vår verksamhet
väldigt väl.

– Men det gäller att ha
koll på sitt närområde,
menar Björn.
– Vi tog reda på att det i
Linköpingsregionen fanns
cirka 3 000 aktiva golfspelare som tillhörde brevlådeklubbar. Dom försökte vi
fånga upp.

Björn Sturehed är både
klubbdirektör för Landeryds Golfklubb och VD
i Landeryd Golf AB. Det
500 nya medlemmar
bubblar inom honom när
Resultatet är att medlemsvi talas vid, för då är han
registret ökat med 500
fortfarande bunden av ett
namn senaste åren och
tysthetslöfte. Han får inte
självklart har ekonomin
berätta om den glada nyhe- förbättrats. Inte enbart på
ten innan den blir offentlig grund av alla nya årsavgif(8 mars).
ter utan också för
att klubben driver
– Jag skulle ju
allt i egen regi. Fler
helst vilja springa ut
spelare på anläggtill hela vår duktiga
ningen betyder
och kreativa persobättre ruljans i
nal och till alla våra
restaurangen, i
medlemmar och
shopen, på rangen
ropa ut att Golfjournalisterna valt just
Björn Sturehed och hos de anställda
tränarna. Även greenoss, skrattar Björn.
feeintäkterna har ökat och
Blev mer än en utopi
hotell- och konferensdelen
Det ”målmedvetna och
går bättre.
långsiktigt strategiska ar– Vi budgeterade en vinst
betet” startade i samband
på 800 000 kronor 2016,
med en verksamhetsplan
och landade på 1,4 miljoinför 2012. Målen och
ner!
visionerna innehöll då
Just nu står 25 personer
punkter som vissa ansåg
i medlemskön, men i en av
vara en utopi.
landets största juniorklubTill exempel kändes
bar finns det alltid plats för
kanske ”fullt i klubben”
fler barn och ungdomar.
(3 600 medlemmar) inte
Förra året vann Landeryd
helt realistiskt efter en tid
också lag-SM för herrar,
av minskat intresse från
arrangerade en tävling på
golfarna.
Nordea Tour och startade

ett helt nytt golfgymnasium tillsammans med
Linköpings kommun.
– Det var som om flera
års arbete plötsligt gav
utdelning under 2016.
Allt föll på plats. Nu ska vi
bara samla oss för att bli
ännu bättre, avslutar Björn
Sturehed.
BJÖRN HEDMAN

Inspel mot 18:e
green på Norra
banan under Nordea
Tour-tävlingen Landeryd Masters 2014.
Foto: PETER LINDH

Bilden här nedan
visar greenområdet
intill klubbhuset på
Vesterby-banan, som
numera är en del av
Landeryds GK.

Motiveringen Årets Golfklubb 2017
”Med ett målmedvetet och långsik-

tigt strategiskt arbete har Landeryd
byggt upp sin verksamhet på en stabil grund och har nu kunnat skörda
frukterna av detta arbete.
Tre 18-hålsbanor och sju korthål
är en utmärkt bas för en välmående
golfanläggning. Men det räcker inte
alltid så. Tvärtom är det med många
golfhål ännu viktigare att man arbetar rätt – och det har Landeryd gjort
på ett framsynt sätt!
Föreningen Golfjournalisterna har
därför valt att utse Landeryds Golfklubb till Årets Golfklubb 2017.
3 600 medlemmar har fått ett verkligt värde på spelrätterna och klubbens ekonomi är god. Eftersom Landeryd driver alla delar av klubben i
egen regi får man också ekonomisk
utdelning genom att många med-

lemmar och gäster väljer att besöka
banorna, shopen och restaurangerna
samt även bo över på Vesterby, klubbens senast förvärvade bana.
Man har utöver den vanliga driften
också helrenoverat Södra banan och
gjort flera förbättringsarbeten på de
båda andra 18-hålsbanorna. Dessutom har klubben haft flera sportsliga
framgångar, bland annat ett SM-guld
för herrlaget 2016 samt en Nordeatourtävling som är mycket uppskattad.
Landeryd är också en av Sveriges
största juniorklubbar, med hela 37
procent tjejer i verksamheten, och
startade 2016 ett golfgymnasium
i samarbete med Linköpings kommun. Denna utbildning har fått stor
uppmärksamhet och lockat sökande
från flera delar av landet.”

Här är alla
Årets Golfklubbar

1978 Vasatorp
1979 Sollentuna
1980 Marks GK
1981 Jönköpings GK
1982 Högbo
1983 Björkhagen
1984 Mölle
1985 Ågesta
1986 Bro-Bålsta
1987 Västerås GK
1988 Gävle GK
1989 Luleå GK
1990 Katrineholm
1991 Falsterbo
1992 Örkelljunga
1993 Kristianstad
1994 Mölndal
1995 Kils GK
1996 Haninge
1997 S:t Arild
1998 Flädje GK
1999 Ljunghusen
2000-01 Haverdal
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 GK
2014 Karlstad GK
2015 Sigtuna GK
2016 Skaftö GK
2017 Landeryds GK
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ÅRETS PROGRAM
I SAMMANDRAG
För dig som är medlem eller funderar på att
bli det i år publicerar vi en sammanfattning
av Golfjournalisternas programutbud 2017.
Program- och tävlingsansvariga är Patrik
Larson och Michael Broström.

• Vi drar igång Upptakt Syd i Skåne i april
med spel på S:t Arild och Mölle 23-24 april.
Vi samkör det evenemanget med Skånes
Golfjournalister och kommer också att genomföra en lagtävling.
S:t Arild, en utmaning för låghandicappare, öppen och snäll för de med höga handicap. Här greenområdet på det 15:e hålet, ett kort par 4 som kräver precision.

Foto: JOHAN HAMPF

Upptakt Syd 23-24 april:

Olika utmaningar på S:t Arild och Mölle
Som brukligt träffas vi i Skåne i
april för Golfjournalisternas Upptakt Syd. Den här gången i nordvästra Skåne, närmare bestämt på
Kullahalvön där vi spelar S:t Arild
och Mölle 23-24 april. Det blir också premiär för samarrangemang
med Skånes Golfjournalister som
vi tänkte ta en liten dust med.
Banorna vi valt för årets upptakt är
ganska olika till karaktären, men perfekta som komplement till varandra
och båda väldigt trevliga.
S:t Arild har länge haft mycket gott
rykte bland gäster som trivs både
med den roliga layouten och det alltid
så fina skicket. Det är en utmanande
bana för låghandicappare, men relativt öppen och snäll för höghandicapparen. Utnyttja gärna den stora rangen, med bra väderskydd. Den som är
vän med sin driver
kan få stor nytta
av den på S:t Arild,
där bra längd från
tee ofta premieras
med möjlighet till
bättre vinklar in
mot greenerna och
kanske en och annan eaglechans.

Marken där stora banan
ligger var inte helt lättbyggd,
främst för att här fanns
fornminneslämningar som
för tankarna till Den Ofrivillige Golfaren, även om jag
själv aldrig duffat fram något
bronssmycke (not for lack of
trying). Trots detta lyckades
Jan Sederholm lägga ut 18 hål som
alla är trevliga, om än tolvan har irriterat både mig och många andra, med
sitt tuffa utslag, tuffa inspel och ännu
tuffare green.
För den som inte får nog av 18 hål
rekommenderas en runda även på
klubbens lilla bana. Det här är en
korthålsbana där en vass wedge kan
ge många birdiechanser, men det
krävs också finess med puttern eftersom greenerna här ofta är minst lika
bra som på stora banan.

Kungen slog ut först

Längst ut på Kullahalvöns spets ligger
klassiska Mölle. Här är vi många som
förbannat greenkeepern när vi puttat
oss av både en och två greener, men
ändå alltid sett tillbaka på rundan
med glädje. Kort, knixig och med
just de luriga greenerna som största
utmaning.

Banan invigdes redan
1943 när självaste Gustav
VI Adolf slog första slaget.
Layouten är signerad Ture
Bruce, som varsamt utnyttjat
den kuperade marken till
att skapa golfhål som nästan
tycks ha vuxit fram själva.
Naturupplevelsen går heller
inte av för hackor med havet allestädes närvarande.
Spelmässigt är det inte alltid så
klokt att hala upp en driver här.
Det sluttar mycket och placering är
betydligt viktigare än längd. Det är
också klokt att lägga en bra stund på
övningsgreenen innan man går ut, eftersom greenerna här är välkända för
att kunna sätta griller i huvudet även
på de skickligaste spelarna.
Efter promenaden på fairway, och
enstaka avstickare in bland träden
och ibland ned i någon damm (min
bag fick sånär ett dopp efter att ha
kommit i rullning intill näst sista
green) är det svårt att förstå att hela
banan ligger i ett naturskyddsområde,
med de skötselkrav och regler det
innebär.
MICHAEL BROSTRÖM

Fakta om Upptakt Syd 23-24 april

23 april: Samling på S:t Arild kl 11:00 för genomgång och
lunch följt av spel. 18 hål slaggolf.
Efter rundan kör vi till Kullagårdens Wärdshus för
incheckning. Mölles Head Greenkeeper Fredrik Rosdahl
informerar om utmaningen med en biologisk skött golfbana och Magnus Sunesson berättar hur utveckling av en
golfbana kan göras med små medel och stor eﬀekt.
24 april: Frukost följt av spel på Mölle. 18 hål slaggolf.
Någon form av tävling planeras, Skånes Golfjournalister
vs. Golfjournalisterna Sverige. Prisutdelning. Lunch på
egen bekostnad för de som vill äta innan avfärd.
Spel på båda banorna, lunch på S:t Arild och trerätters
middag på Mölle samt övernattning och frukost kostar
1 850 kronor per person i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg: 300 kronor.
Kullagårdens Wärdshus har 15 dubbelrum och ett enkelrum så vi är tacksamma om ni parar ihop er. Får vi inte
plats allihop ﬁnns hotell nere i Mölle där de som anmäler
sig sist får övernatta.
För den som vill ordna egen logi ﬁnns följande paket att
tillgå:
• Lunch, spel på S:t Arild och middag: 800 kr
• Lunch, spel på S:t Arild, middag, spel på Mölle: 1 050 kr
• Middag och spel på Mölle 700 kr
Separat inbjudan har mailats till alla medlemmar i Golfjournalisterna. Av den framgår var man anmäler sig och
annan praktisk information. Sista anmälningsdag är 3
april.

• 8 maj spelar vi Zachrissons Pokal (Östsvenska mästerskapet) på Salems GK. Banan
som alltid kommer högt när tourspelarna
rankar sina tävlingsplatser. Vi får besök av
Callaways Norden-chef Lars Aldskogius.
• Den traditionella
resan till Åland med
tillhörande ÅLandskampen genomförs
22-23 maj. Vi reser
till Åland på kvällen
den 21 maj. Tanken
är att 12 svenska
spelare möter 12
ålänningar i landskampen, och att vi
dagen innan spelar en mer avspänd lagtävling.

• 21-22 augusti är det dags för Mediaslaget, som i år avgörs i Trosa på Åda Golf
and Country Club. Stefan Bratt presenterar
programmet senare under våren. Mediaslaget fyller 25 år 2017 så vi hoppas på nån kul
överraskning. Ta med oömma kläder, för Trosa erbjuder friluftsaktiviteter som traillöpning eller funktionell vildmarkstävling...
• 17-18 september avgörs Mästerskapet
(Press-SM) och Hemming Stens minne (ParSM). Det blir spel på Gävles GK:s båda banor.
I anslutning till tävlingarna håller Golfjournalisterna årsmöte.

• Lag-EM för journalister avslutar tävlingssäsongen 1-4 oktober på Royal Club utanför
Bryssel. Det gäller att imponera på förbundskapten Peppe Eng under året för att bli uttagen…
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”Östsvenska”
byter namn

Zachrissons Pokal 8 maj
ett sätt att hedra vår legendar

Göran Zachrisson satte
tidigt sin prägel på
föreningen Golfjournalisterna. Nu vill föreningen hedra honom
med att ge en av våra
tävlingar hans namn.
”Östsvenska mästerskapet” byter namn till
Zachrissons Pokal.
Premiär 8 maj på Salems GK.
Förslaget att låta Göran Zachrisson
ge namn åt en av Golfjournalisternas tävlingar kom upp på årsmötet
på Viksjö GK i september förra året.

– Göran var med och grundade
vår förening för 41 år sedan och
har även varit dess ordförande. Han
är en legendar för alla som följt golf
i media och sportens frammarsch

ÅLandskampen
– klassikern med
gemytet som signum
Häng med till Åland!
Har du ännu inte deltagit i landskampen på
Åland är det hög tid för
ett beslut som du aldrig
kommer att ångra.

Fina hål på Salem. 11:e till vänster och det 12:e till höger. Och visst är också bilden fin!
i Sverige, säger Lars-Åke Linander,
Golfjournalisternas nuvarande
ordförande.
Linander träffade nyligen Göran
Zachrisson för att förankra försla-

get att ge en av föreningens tävlingar hans namn.
– Göran verkade lätt generad
över frågan, men sade sig också
vara smickrad. Han erbjöd sig på

Foto: JACOB SJÖMAN

stående fot att skänka en pokal som
vandringspris. Om tiden medger lovade han komma till Salems GK den
8 maj och inte bara dela ut pokalen,
utan kanske också delta i tävlingen.

På Salem har man aldrig tråkigt
I årets mästerskap möts deltagarna av en
riktigt tuff bana. Är du rädd för out och vatten får du ta nåt lugnande innan spelet på
Salems GK.
Du kör och kör och kör. Från stor motorväg till mindre väg till liten väg och
sist till en trång allé. Men när du väl
är framme möts du av härliga öppna
fält på höger sida. Det är Salems GK:s
första hål som hälsar välkommen till
en ovanligt utmanande dag.
Eller vad sägs om en inledning med
ett par 5 där den kraftigt ondulerade
greenen vaktas av två djupa bunkrar och en
sluttning ner mot en damm. Och då har du redan
tvingats brottas med en förrädiskt placerad outgräns som stressar alla stela slicare.
Det är här vi peggar upp den 8 maj. För 450
kronor (plus startavgift) får du spela banan, äta
frukost och lunch, och dessutom träffa Callaways
försäljningschef Lars Aldskogius.

Han kommer att demonstrera Callaways nya
Epicdriver som är en av de hetaste produktnyheterna just nu. Drivern ska enligt företaget vara
både mer förlåtande och ge mer längd
på grund av nya teknologin, som kallas
Jailbreak Technology. En teknik som
ska förändra hur hela klubbhuvudet
uppför sig vid bollträff. Jailbreak Technology ska, hävdar Callaway, skapa en
”effektivare relation mellan de olika
delarna för att ge en högre bollhastighet över en större del av träffytan”.

Hur gick det till när företaget tog
fram drivern som spås att bli en succé?
Hur går det för Callaway och hur ser företaget
på sin framtid? De frågorna hoppas vi få svar på.

Strategisk ek mitt i fairway

Salems GK:s 18-hålsbana har par 71, och det
finns ett par riktiga godbitar. Som femte hålet
där en strategiskt placerad ek blir en värre motståndare för varje år som går. 210 meter efter

tee står den där, perfekt placerad mitt i fairway.
Eller varför inte hål 6, ett dogleg-hål med massor av vatten.
Hål 10 är också en liten spännande bagatell.
Efter fikat ska du upp på tee och pricka en green
som har sällskap av en mycket törstig damm.
Hål 18 kan avgöra många tävlingar. Ett kort
par 4 med out på hela högerkanten, där den som
behärskar inspel har en oerhörd fördel.
Jag har spelat säkert 50 ronder på Salem genom åren. Jag har garanterat aldrig haft tråkigt.
Så se till att vika den 8 maj till en härlig golfdag.
Oavsett om du är en av våra nyare medlemmar
eller om du är en av de som ofta brukar vara
med och tävla.
PATRIK LARSON
PS! Separat inbjudan mailas till alla medlemmar i
Golfjournalisterna. Av den framgår var man anmäler sig och annan praktisk information.

Tävlingen, som även kal�lats Writers cup, äger rum
på Ålands GK och är på
många sätt en fantastisk
upplevelse. Ta chansen
och häng på till årets upplaga den 22-23 maj.
Varför är då besöket på
Åland så speciellt?
Till att börja med är
Åland och ålänningarna
det givna svaret. Gästfrihet, välkomnande och gemyt är deras signum och
ön i sig är ju väl värd ett
besök till och med utan
golf, då kan ni tänka er

hur mycket värt ett besök
är MED golf.

Inga dussinbanor

Spel på två banor, Kungsbanan och Slottsbanan
som har bra finish kombinerad med vackra vyer
och en layout som gör
banorna väldigt roliga att
spela. Det här är definitivt
inga dussinbanor.
Uppvärmningstävling
på Kungsbanan i kuperat
skogs- och parklandskap
och dagen efter kampen
på Slottsbanan, som är en
fin parkbana med mycket
vatten i sikte.
Vandringspriset instiftades 1984 och har verkligen vandrat fram och
tillbaka. Det är således
jämnt när vi möts i denna

Tack och bock! Tord Westlund har just hållit segertalet
efter sin triumf på Åland 2016, lyfter på kepsen och lämnar scenen med ett stadigt grepp om vandringspriset.
Foto: STIG DAHLÉN
Hans första individuella inteckning.
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traditionsfyllda tävling,
som i år arrangeras för
34:e året.
Coach för Golfjournalisternas lag är Leif Engberg.
Att försvara från 2016
finns seger i lagtävlingen
och den individuella
segern av Tord Westlund.
Separat inbjudan skickas
ut i slutet av mars.
GUNNAR WALLDÉN
PS! 2017 blir sista chansen
att spela Slottsbanan i dess
nuvarande skepnad. En
stor ombyggnad påbörjas
i september. Nästa år är
banan stängd för att åter
öppnas 2019. Ambitionen
är att skapa en bana av hög
internationell standard.

Legendariske fotografen
Janne Collsiöö gjorde en
magnifik eagle på hål 9 på
Slottsbanan 2016.
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Här är ditt livs chans att
få spela EM för Sverige
Lita på att det går en klubbmedlem nånstans i Halmstad-trakten och laddar för den första
veckan i oktober! Då ska Michael Broström försvara sin titel
som regerande Europamästare.

Här spelas ”Press-SM”. Gävle GK:s mästerskapsbana Avan blir en utmaning för Golfjournalisternas medlemmar i
Foto: PETER CORDÉN
september. Bilden, som visar det 5:e hålet, har vi fått låna från nya boken Go Golfilicious.

Mästerskapet avgörs i Gävle
Golfjournalisternas viktigaste årliga arrangemang
inträffar i regel i mitten
av september – Mästerskapet, årsmötet och
Hemming Stens Minne.
2017 är det söndag 17

och måndag 18 september som gäller och allt
kommer att utspela sig i
Gävle.
Mästerskapet, även
kallat Press-SM, spelas på
Gävle GK:s mästerskaps-

bana Avan. Innan det är
dags för Hemming Stens
Minne (”Par-SM”) på
Gävle GK:s gamla 18-hålsbana ska även föreningens årsmöte avhandlas.

PS! Läs mer om arrangemanget i nästa Nyhetsbrev,
som planeras komma ut i
juli. Separat inbjudan med
detaljerad information
mailas senare till medlemmarna.

2016 firade Golfjournalisterna 40 år och i år
är det dags för ännu ett
jubileum – Mediaslaget
fyller 25 år.
– Tiden bara flyger iväg,
säger Stefan Bratt som i
mångt och mycket är synonym med Mediaslaget.
Stefan har arrangerat samtliga tävlingar,
frånsett ett år då det
genomfördes dubbla
Mediaslag med Mats
Willner på Norrköpings
Tidningar som arrangör
av Mediaslag nr 2. Årets
jubileumsarrangemang
genomförs på en plats

som Golfjournalisterna
inte besökt på åtskilliga
år, Trosa.
Det blir spel på Åda
Golf & Country Club och
deltagarna kommer att bo
och äta på ett av Trosas
mest anrika hotell, Trosa
Stadshotell.
– Jag hade turen att
återigen stöta på en av
alla bekantskaper jag fått
genom åren via Golfjournalisterna, Andreas
Thuresson. Andreas, som
tidigare drev Vidbynäs
Slott, har nu flyttat till
Trosa och blivit VD för
Stadshotellet. Han tyckte

att vi skulle komma till
hans nya arbetsgivare
då Stadshotellet också
firar jubileum i år. Deras
jubileum är dock lite mer
prestigefyllt än Mediaslagets, 150 år, konstaterar
Stefan.

trerättersmiddag som
avslutar kvällen, innan
tävlingen på tisdag.
Prislappen för hela
arrangemanget, förutom
dryck till maten och lunch
måndag och tisdag, kommer att hamna runt
1 500 -1 600 kr. Boka
redan nu in årets jubileumsupplaga av Mediaslaget i almanackan!
PS! Separat inbjudan
med detaljerad information mailas senare till alla
medlemmar i Golfjournalisterna. Mer info kommer
också i nästa nummer av
Nyhetsbrevet.

Mediaslaget fyller kvartssekel

Spa och trerätters

Datum som gäller för
årets jubileumsupplaga
är måndag-tisdag den
21-22 augusti. Samling
efter lunch på måndagen
och Stefan Bratt lovar ett
antal intressanta föredrag
innan det blir lite tid för
att besöka hotellets fina
spa-avdelning och en

Den titeln snodde han mycket
förtjänstfullt åt sig på San Domenico Golf intill Adriatiska havet i
södra Italien för ett och ett halvt år
sedan.
Det handlar om den nionde upplagan av European Masters för
golfjournalister. 2017 spelas
tävlingen i Belgien, på den välrenommerade ”Royal Golf Club du
Hinault”. Banan ligger i Mons, cirka
en timmes bilresa från Bryssel.
Och tiden alltså 1-4 oktober.
Sverige har aldrig blivit bättre än
femma i nationstävlingen, så kanske det är dags nu, när vi anförs
av en individuell mästare i Micke,
som verkar taggad till tänderna.

Stort, tyckte Ulfbåge

Det vore väldigt kul om vi kunde
mönstra ett slagkraftigt lag. Det
har vi i och för sig gjort tidigare
också, även om det har varit svårt
att få till det för en del av oss. Kanske stundens allvar spelat in. Det
är STORT att få spela ett Europamästerskap. Fråga Christer Ulfbåge
som debuterade 2015 med orden:
– Tänk att man får spela ett EM.
Det trodde jag aldrig. Nånting att
minnas i en annars ganska medioker golfkarriär.
Och så resoneras det. Så uppmaningen till alla som känner att ni
vill vara med om något extra. Ta
chansen!
Mästerskapet spelas i poängbogey-form, med reducerad hcp.
Ingen får tillgodoräkna sig ett
högre hcp än 18. Kan vara bra att
veta, men tveka inte om ditt hcp
är högre. Det är långt till oktober –
mycket kan hända under våren och
sommaren.

Michael Broström är regerande
individuell ”champ” sedan hösten
2015, då EM avgjordes i Italien.
Rent praktiskt
är det så att var
och en betalar
sin egen resa
och boende.
Arrangörerna
räknar med 460
Euro om man
vill bo i dubbelrum, 520
Euro om man
Peppe Eng,
hellre vill ha
förväntansfull
singelrum. Då
förbundskapten.
ingår transporter
mellan hotell och bana, välkomstmiddag söndag den 1/10. Inspel
på måndagen, tävling tisdag och
onsdag. Frukost och middag varje
dag förstås, bankett på onsdags-

kvällen plus frukost på torsdagen
när evenemanget är över.
Beträffande själva resan så
brukar det gå att samordna. En del
föredrar att åka från Arlanda, andra som bor längre söderut kanske
vill dra från Kastrup. Nån kanske
vill ta egen bil ner till Belgien.
Det klarnar säkert när vi vet hur
många/vilka som är intresserade.
Laget ska bestå av 8-10 spelare.
Bättre med tio, då de två ”sämsta”
scorerna i varje lag räknas bort
varje dag.

Skicka intresseanmälan

Jag kan garantera att det brukar
vara jäkligt trevliga tillställningar.
Och kan vi piska upp kaxiga italienare och andra nationer, så är väl
det bra. Men det känns lika viktigt
att vi får göra en kul resa tillsammans.
Hör av dig till mig på mailen så
fort som möjligt om du har intresse. Mer info kommer under våren.
Jag nås på peppe.eng@bonnierbroadcasting.com. Så dra er inte för
att kasta in en intresseanmälan.
Ju förr dess bättre. Kanske ses vi i
Belgien. Hoppas det...
PEPPE ENG
Lagkapten

2013 spelades EM i Tyskland och då bestod laget av från vänster: Ola Axelsson, Björn Hedman, Stig Dahlén, Agne Jälevik, Torvald Brynggård, Peppe
Eng, Sture Carlbom, Leif Engberg, Lars-Åke Linander och Tord Westlund.
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Cordén lovar
1,6 kilo ren
golfglädje
Bland Golfjournalisternas medlemmar finns
många stora begåvningar. Två av dem är frilansjournalisten Jenny
Olsson och fotografen
Peter Cordén.
2015 kom de med ett
praktverk om mat och
golf, Golfilicious. Gensvaret blev överväldigande.

I början av mars 2017
var det boksläpp på Go
Golfilicious med undertiteln ”Om mat, mulligans
och att inte vara riktigt
klok”.

Extra krydda

15 klubbar har besökts.
Fyndiga texter varvas
med vackra bilder och
golfklubbarnas krögare
presenterar sina bästa
recept. Som extra krydda
återges anekdoter från
golfkändisar som Annika Sörenstam, Robert
Karlsson, Lasse Holm och
Janne Schaffer.

Titta in på
hemsidan!

2016 sjösatte föreningen hemsidan www.
golfjournalisterna.se i
en ny tappning.
Efter en del inkörningsproblem är nu sidan
igång på riktigt. Förutom nyhetsuppdateringar finns exempelvis
Nyhetsbreven samlade
och du kan även klicka
dig till gamla hemsidan.

Vi träffade Peter Cordén
och frågade varför det
blev en uppföljare:
– Därför att Golfsverige
är så fantastiskt! Vi har
så många fina golfanläggningar som vi ville att fler
skulle få upp ögonen för.
Men också att läsare ska
få lite ny inspiration att
ha roligare med sin golf
och njuta lite mer av livet.
Det är precis det som
konceptet Golfilicious
handlar om. Det finns så
många sköna historier att
berätta, roliga, knasiga,
tänkvärda. Vi ville hylla
det unika som finns i alla
människor. Vi talar om
1,6 kilo ren golfglädje.
Har du och Jenny ätit
er igenom alla måltider
som finns i böckerna?
Vilka är favvo-recepten?
– Jenny har Moules marinières à la Sölvesborgs
Golfkrog och Knistads
lerpottasill som favoriter.
Själv har jag Wermdös

Landeryd ett föredöme
bland våra golfklubbar

T

Abborre med brynt
smör, bondbönor och
kantareller, ett av många
läckra recept.

Asiatiska Lax och tonfisk samt Gävles Oxkind
högt upp på listan. Ryas
gryningscocktail är en
riktig kickstarter. Annars
har jag nog provsmakat många av rätterna i
samband med fotograferingen. Det märks om inte
annat på bältet...
Vad kostar boken?
– Cirkapriset är 350
kronor, men för alla golfjournalister har vi förstås
fixat ett specialpris, 224
kronor. Och om man skriver nåt så får man såklart
verket utan kostnad,
säger Peter Cordén.

ror det var tre år sedan
jag senast svängde in på
parkeringen till Landeryds
GK utanför Linköping. Känslan
när jag klev ur bilen var att här
verkar det mesta finnas. Ett bra
klubbhus, restaurangen, miljön.
Och inte minst liv och rörelse.
Insåg snabbt att jag hamnat på en
aktiv klubb som drivs framåt med
engagemang, nya idéer, mod och
glädje. Nyligen beslutade styrelsen
i Golfjournalisterna att utse just
Landeryds GK till Årets Golfklubb
2017. Välförtjänt!
Glädjande just det här året var
att kandidaterna var många och vi
hade ett tufft beslut att fatta bland
i slutet tre heta kandidater. Tack
till alla er i golforganisationerna
som bidragit till kandidatlistan!
Känslan är att golf-Sverige mår
ganska bra och att klubbarna i allt
större grad inser vad som krävs
för att bedriva en bra verksam-

het som ska funka även många år
framåt. Just service till medlemmar och gäster, eller värdskapet
om ni så vill, blir en allt viktigare
pusselbit till framgång.
Vi delar ut priset till Årets
Golfklubb på SGF:s förbundsmöte
i april. Ett möte som troligen blir
historiskt när golf-Sverige för
första gången väljer en kvinna till
ordförande. Maria Möller har sin
bakgrund inom SLA och har god
insyn i klubbarnas avtalsvillkor i
stort och smått. Om det betyder en
ändrad inriktning i verksamheten
återstår att se.

Boka in datumen!

För oss i Golfjournalisterna konstaterar jag att det händer mycket
under ytan. Programmet för våra
träffar och tävlingar är satt och
klart. Spännande att vi hamnar
norr om Dalälven för att avgöra
Mästerskapet i september. Avanslingan på Gävle är en utmaning.

Lars-Åke
Linander

Jag vet! Rekommenderar varmt
våra medlemmar att redan nu
boka in datumen för våra träffar.
Föredragshållare från olika verksamheter i golf-Sverige. Nu när
planerna på förenklade och nyskrivna golfregler kommer 2019
hoppas jag att vi även i det ämnet
kommer att få besök på någon av
våra tillställningar.
Själv har jag landat efter en intensiv golfvecka på Villaitana, norr
om Alicante. 2,5 timmes träning
och 18 hål i sex dagar ställer en
del krav… Inte minst sedan Maria
Bertilsköld, pro på Österåkers GK,
med tydlighet och intensitet såg
till att författaren av dessa rader
kom hem med ett nytt svingspår,
ny uppställning och ett förändrat
puttstroke! Sätt inga pengar på
mig före midsommar…
Vi ses på greenerna!
Lars-Åke Linander
Ordförande Golfjournalisterna

ISBN: 978-91-88435-04-0

Sunbirdie ger oss rabatt
på Long Stay och Mid Stay
Sunbirdie har största utbudet inom
Long Stay av alla svenska researrangörer. Nya resmål lanseras återkommande
och ofta har Sunbirdie förmånliga rabatterbjudanden som riktar sig till alla
resenärer.
Golfjournalisternas medlemmar har
nu fått ett specialerbjudande om rabatt
2 000 kronor per person på både Long
Stay (fyra veckor) och Mid Stay (två
veckor). Rabatten gäller även medrese-

när för bokningar under 2017.
– Genom att också Mid Stay omfattas
kan ni till ett bra pris kombinera ett par
veckor på olika resmål och hinna se mer.
Två Midstays i följd ger alltså totalt
4 000 kronor i rabatt per person, säger
Mikael Andersson på Sunbirdie.
Är du medlem i Golfjournalisterna och
vill nyttja erbjudandet, maila Mikael på:
mikael.andersson@sunbirdie.com

462 klubbar och bolag bedriver golf i Sverige. Golfjournalisterna har en hel del att välja mellan när Årets
Golfklubb ska utses. En av anläggningarna som ännu inte fått utmärkelsen är Hooks GK. Men håll med om att
Foto: PETER CORDÉN
det är vackert på Parkbanan invid Hokasjön. Bilden finns i nya boken Go Golfilicious.

