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Full kontroll i bunkern. Det hade Mattias Sandberg när han fanns med som rookie i det svenska laget till
Journalist-EM i Graz i Österrike 8-10 oktober. Mattias är en av många yngre journalister som senaste åren
Sid 10-13
sökt medlemsskap i Golfjournalisterna. 				

Debutanten TOBIAS SANDÉN snuvade favoriten Mats Hallberg på segern när Press-SM avgjordes med starkaste startfältet någonsin. Sid 2-5

Bilden på Tumbas hole-in-one 1972 fick TORD
WESTLUND att tända på golfen – ett år
senare hade han singelhandicap! Sid 14-16
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Debutant och mästare direkt!
En 46-årige rookie i Golfjournalisternas tävlingar kan nu titulera sig "svensk
journalistmästare". Tobias Sandén vann
Press-SM på Svartinge, ett slag före Mats
Hallberg och Jonas Berg.
Jonas Berg god trea och mycket nära att vinna sin
femte titel. När han vann på Arlandastad 2008 på 68
slag brutto var det en rekordlåg segerscore i tävlingens
historia. Den står sig än i dag.
68-an från 2008 hotades aldrig på svårputtade Svartinge, men kan sitta lös framöver mot bakgrund av att
allt fler unga skickliga spelare blir medlemmar, liksom
tidigare tourspelare som nu producerar golf i TV som
kommentatorer. Mats Hallberg har visat vägen. Peter
Hedblom med flera lär vara på gång.
Det var med stor nyfikenhet vi närmade oss Svartinge, denna privata om mytomspunna klubb. Trivselregler, prydlig klädsel och etikett betonas starkt i alla
sammanhang. Och du har inte en chans att få spela här
om du inte är inbjuden av medlem eller klubbchefen.
Verkligheten visade sig inte vara snobbig alls, byggnaderna såg ut som på de flesta klubbar, mattorna på
rangen var till och med utlagda direkt på en ojämn
grusbädd. Den stora behållningen var banan i sig själv.
Många riktigt bra och vackra golfhål. Jättestora ondulerade greener, där bollen rullade rekordsnabbt på mellansvenska banor, åtminstone så här års. En prövning
för de flesta av oss, men också jättekul.

FAKTA
Namn: Tobias Sandén
Ålder: 46
Hemort: Kalmar
Yrke: Insatsledare på
Kalmar Öland Airport
Handicaputveckling:
Började spela när jag
var 19. Gick rätt fort
ner till singel, men sen
blev det tuffare. Har
varit nere på plussidan, men är nu på
väg uppåt till tryggare
mark igen.

Press-SM spelas som Open och
du vann med ett slag före ett
stort golfnamn som Mats Hallberg
med hcp +1,5. Ingen dålig skalp,
eller hur?
– Det var förstås oväntat! Mats är
ganska jobbig att möta, för han är ju
så stabil. Han gör inte många misstag
under varvet. Jonas Berg ville inte

Open (slagtävling brutto):
1. Tobias Sandén 75;
2. Mats Hallberg, 76;
3. Jonas Berg 76;
4. Pär Fischerström 78;
5. Peter Ahnberg 79;
6. Ulf Hellman 80; 7. Johan Fredholm 80; 8. Jakob Sjölin
82; 9. Henrik Schöldström 88; 10. Jens Cederblad 89;
11. Björn Hedman 90; 12.Alexander Olausson 90; 13.
Pelle Marklund 91; 14. Johan Larsson 91; 15 Lars-Åke Linander 91; 16. Bo Sjösten 92; 17. Martin Hardenberger
92; 18. Björn Berling 93; 19 Mats Olsson 94; 20. Johnny
Byström 94: 21. Lasse Hansson 96; 22. Lasse Eriksson
96; 23. Jan Collsiöö 97; 24. Gunnar Walldén 98.

Per Fischerström
vann handicap-klassen

Klubbar: Kristinehamn, Karlstad,
International, Ekerum,
Möre och nu Nybro.
Plus någon brevlåda
också.

Tuff avslutning! I första hand tre spelare gjorde upp om Press-SM på Svartinge. Ovisst in i det
sista. Tobias Sandén är i egenskap av brandman och insatsledare i räddningstjänsten van att
hålla huvudet kallt i kritiska situationer. Kanske bidrog det till att han blev mästare.

"Nästan så att vi kunde ha delat segern alla tre"
Grattis till segern Tobbe Sandén! Du är ny i Golfjournalisterna
och detta var din första tävling.
Hur kom det sig att du blev medlem och att du anmälde dig till
Press-SM?
– Tack! Jo, jag har fått Golfjournalisternas nyhetsbrev under ett par
år och i år tyckte jag det kunde vara
kul att testa medlemskapet. Tanken
var egentligen att komma och spela
fler tävlingar under året, men det har
kommit lite för mycket saker emellan. Press-SM ville jag inte missa.

RESULTAT Press-SM:
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heller riktigt släppa taget, så det var
en ganska öppen historia inför sista
hålet.

Du spelade i samma boll som
Hallberg. Vad hände på 18:e hålet,
ett par 5, där du kunde ha förlorat segern med en bogey, men
Hallberg samtidigt gjorde sin enda
dubbelbogey?
– Mats slog sitt andraslag i vattnet. Jag ville gärna vinna, men inte
genom att fega ur. Så jag gick också
för greenen på andraslaget, men slog
i vattnet jag också. Jag hade ju aldrig
spelat här tidigare, så det blir lite
lurigt ibland med vissa val. Sen slog
jag en bättre wedge och fick väl lite
övertag trots allt, men jag missade
min parputt och därefter missade
Mats sin bogeyputt. Jonas var dessutom nära birdie på sista, så vi kunde
nästan lika gärna delat segern alla
tre.

Flertalet i startfältet puttade
ovanligt många gånger på de
snabba (stimp 11), stora och ondulerade greenerna på Svartinge,
men du hade inga problem!?
– Jag tyckte det var jättesvårt,
speciellt med långputtarna. Men
samtidigt att det var kul att putta
på så bra greener. Bollen höll verkligen linjen, och det är ju trots allt en
trygghet. Men snabbt var det!

Du har en golfpodd på nätet. Är
det på heltid eller vad sysslar du
med mer? Berätta kortfattat vad
podden handlar om, vilka den
vänder sig till, hur man hittar till
den?
– Jag driver Golfpodden, tillsammans med Christian Nilsson. Christian har ju spelat några år på Europatouren och jag gick caddie åt honom
en period. Vi kände att vi har rätt
stort nätverk bland proffsen och att

vi därför nog skulle kunna få till en
kul och annorlunda produkt. Podden
är enkel att hitta på nätet.
– Vi kör i ganska liten skala som
ett sidoprojekt och är inne på femte
säsongen nu tror jag. Podden riktar
sig egentligen till alla golfare, men
jag tror kanske att de med ett extra
stort intresse har mest glädje av den.
– Dessutom ljudredigerar jag
Golfresepodden, som görs av ett
par riktiga globetrotters, och den
behandlar ett resmål per avsnitt kan
man säga. Där kan man verkligen få
bra inspiration till resor. Båda poddarna hittar man där poddar finns,
exempelvis på Podcaster.
– Utöver detta är jag insatsledare
på Kalmar flygplats och deltidsbrandman i Kalmar Brandkår.

TEXT OCH FOTO:
STIG DAHLÉN

Tävlingsmeriter:
Nordiska Ligan, men
inga större meriter
där. Ett par segrar på
mindre Open-tävlingar har jag, men det är
länge sedan. Och så
förstås årets PressSM!
Favoritbana i Sverige: Barsebäck
Favoritbana utomlands: Fancourt Links
(Sydafrika)
Favoritspelare i Sverige: Mats Hallberg
Favoritspelare i världen: Fred Couples
Bästa klubban i bagen: Wedgen (60-graders)
Roligaste spelaren
du intervjuat: Jonas
Blixt

Stolt vinnare. Per Fischerström höjer vandringspriset
"Johnnie Walker Award". Per gick runt på 78 slag och
med spelhandic 6 blev det 72, samma som tvåan Jakob
Sjölin och ett före Open-vinnaren Tobbe Sandén

RESULTAT Hcp-klassen (slaggolf med hcp):
1. Pär Fischerström 72;
2. Jakob Sjölin 72;
3. Tobias Sandén 73;
4. Jonas Berg 74;
5. Peter Ahnberg 74;
6. Ulf Hellman 74; 7. Johan Fredholm 75; 8. Ulf Eneroth
76; 9. Björn Hedman 77; 10. Mats Hallberg 78; 11. Pelle
Marklund; 12. Mats Olsson 78; 13. Lasse Eriksson 78; 14.
Jonathan Larsson 78; 15. Jens Cederblad 79; 16. Björn
Berling 79; 17. Andreas Hansson 79; 18. Johan Larsson
80; 9. Janne Collsiöö 80; 20. Lars-Åke Linander 81; 21.
Johnny Byström 81; 22. Gunnar Walldén 81; 23. Pär
Andersson 81; 24. Henrik Schöldström 82; 25. Alexander Olausson 82; 26. Bo Sjösten 82; 27. PeO Karlström
83; 28. Lasse Hansson 84; 29. Patrik Larson 84; 30.
Göran Ohlsson 86; 31. Peppe Eng 87; 32. Stig Dahlén 87;
33. Martin Hardenberger 89; 34. Sture Carlbom 91; 35.
Göran Rydell 93; 36. Kjell Nilsson 96; 7. Artur Ringart
96; 38. Thomas Sturesson 101; 39. Rikard Lann 102; 40.
Pär-Henrik Johansson 102.

fortsättning på nästa uppslag
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Martin och Johan ett lyckat
par i Hemming Stens Minne
Martin Hardenberger och Johan Larsson är två
singelhandikappare som bildade lag i Hemming
Stens Minne på Sollentuna GK.
Martin (hcp 2,9) och Johan (9,3) blev en
lyckad parning. Spelformen var bästboll och
Expressen-duon blev bäst av alla med 66 slag.

Shotgun-start på Svartinge. Den här trion fick 14:e
hålet som första utmaning, fr v Lasse Eriksson (ny
medlem i Golfjournalisterna), Göran Ohlsson (en av
tre i Valberedningen) och Gunnar Walldén (sekreterare
i styrelsen).
Lasse Eriksson har stora meriter i en sport med
större bollar: målvakt i Hammarby, Norrköping,
landslaget bl a EM-truppen -92 och som reserv bakom
Ravelli i VM-bronstruppen -94 , samt proffs i Porto.
Fjärde man i bollen, Johnny Byström, hann inte vara
med på bilden. Han "fotade" nämligen.

Förra Expressen-journalisten Hemming Sten var en
av initiativtagarna till föreningen Golfjournalisterna
och har gett namn åt tävlingen, även kallad "ParSM". Hade Hemming levt och varit på plats hade
han säkert varit stolt över Expressen-ungdomarna,
Johan 33 år och Martin 32.
– Det var dock bitvis lite high chaparall över spelet i dag. Johan stod dock pall, jag fick luta mig mot
honom flera gånger när jag missat, sa Martin.
Segermarginalen var minsta möjliga, duon Peter
Ahnberg/Björn Hedman kom in på 67, liksom
regerande mästarparet Kenneth Jonasson/PeO
Karlström.
Om Martin Hardenberger ibland lutade sig mot
Johan så tackade han med att göra par på 18:e hålet och det var precis vad som krävdes för seger.
Ett lyckat par, med andra ord!
RESULTAT
Hemming Stens Minne (slaggolf lag, bästboll)
1. Martin Hardenberger/Johan Larsson........................ 66
2. Peter Ahnberg/Björn Hedman ...................................67
3. Kenneth Jonasson/PeO Karlström.............................67
4. Erik Södermark/Pär Andersson..................................68
5. Jan Collsiöö/Stig Dahlén...............................................69
6. Lasse Hanson/Patrik Larson........................................70

Trädkramare Hanson. På Sollentunas 12:e hål hamnade bollen till synes hopplöst läge. Men Lasse är en
uppfinningsrik herre. Slingrade sig kring trädet, vände
på klubben och fick iväg bollen. Tyvärr räckte det inte
ända fram till hål. Lasse bokfördes för rundans enda
streck. Men på nästa hål följde han upp med en birdie.

Vinnare av "Par-SM". Expressens golfbloggare och golfkrönikör Martin Hardenberger (t v) och hans parhäst och
Expressen-kollega Johan Larsson.
7. Jacob Sjölin/Andreas Hansson..................................... 70
8. Ulf Hellman/Sture Carlbom..........................................71
9. Thomas Sturesson/Björn Berling.................................71
10. A. Olausson/Jonathan Larsson....................................71
11. Agne Jälevik/Tord Westlund........................................72
12. L-Å Linander/Gunnar Walldén...................................73
13. Peppe Eng/Mats Olsson...............................................74
14. Göran Ohlsson/Kjell Nilsson.....................................77

Klara för start. Tävlingsledaren Patrik Larson berättar om lokala regler för Peter Ahnberg (i mössa) och Björn Hedman. Thomas Sturesson och Peppe Eng i bakgrunden laddar upp på annat sätt och tycks ha trevligt.
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Verksamhetsåret 2018/2019:

Fler medlemmar
och föryngring
Golfjournalisternas
årsmöte genomfördes söndagen den 29
september på Sollentuna GK direkt efter
partävlingen Hemming Stens Minne.
21 medlemmar var
närvarande.
Verksamhetsberättelsen
föredrogs och där fanns
glädjande siffror, inte
bara på ett ökat medlemsantal utan också
en sänkt medelålder.
Merparten av de nya
medlemmarna är yngre
förmågor, samtidigt som
en del äldre lämnat. Vid
verksamhetsårets slut
(31 augusti) hade föreningen 106 medlemmar,
vilket är sex fler jämfört
med hösten 2018.
En prioriterad fråga
inför nya budgetåret är
fortsatt marknadsföring av föreningen via
hemsidan golfjournalisterna.se, Nyhetsbrevet
och föreningens sida på
facebook.
Den enskilt viktigaste
frågan för föreningen är
att utse Årets Golfklubb.
2019 föll valet på Allerum GK.
Föreningens medlemmar deltar i omröstningen "Årets Golfare".
Fyra aktiviteter genomfördes under verksamhetsåret: Upptakt
Syd (på PGA National
i Bara), Östsvenska
Pressmästerskapet
(Landeryd) och dagen
därpå Zachrissons Pokal
(Vesterby), Ålandskampen (Ålands GK och
Eckerö), Mästerskapet
och Hemming Stens

Minne (Kristianstad).
Dessutom arrangerades
en studieresa till Nordirland under senhösten
med spel på åtta banor
under sex dagar, däribland på The Open-banan Royal Portrush.
Styrelsen består av
ordförande och sex
ledamöter. Ordföranden Lars-Åke Linander
omvaldes på ett år, halva
styrelsen i övrigt stod
på omval på två år och
fick fortsatt förtroende,
Björn Hedman, PeO
Karlström och Michael
Broström. De tre som
har ett år kvar på sina
mandat är Patrik Larson,
Gunnar Walldén och
Peppe Eng.
Agne Jälevik och LarsGöran Åkerberg omvaldes som revisorer.
Sture Carlbom avtackades efter lång och
uppskattad insats som
Valberedningens ordförande. Beredningens
två övriga ledamöter
omvaldes, Göran Ohlsson och Kjell Martinson.
Nyinvald efter Carlbom
blev Mats Olsson, en av
Sveriges mest meriterade
presschefer och med ett
ovanligt brett kontaktnät.

Mats Olsson, ny ledamot i valberedningen.
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"Golfjournalisterna är en förening vars medlemmar återkommande producerar golf i media och som träffas för att vidareutbilda sig och nätverka."

Vill du bli medlem – läs det här!
Föreningen Golfjournalisterna bildades 1976. Vi är drygt 100 medlemmar.
Många deltar i en eller flera av de träffar
som arrangeras. Golfjournalisterna
utser varje år Årets Golfklubb.
Alla som i någon form ”återkommande producerar golf i media” kan bli
medlem. Det kan, förutom journalister

och fotografer, vara kommentatorer,
redigerare, tekniker med flera.
Är du inte redan medlem, välkommen med en ansökan! Mailas till föreningens sekreterare på denna adress:
gunnar.wallden@hotmail.com
Årsavgiften är 200 kr.
Hemsida: www.golfjournalisterna.se

Foto: ALLERUM GK

Rabatt på
resor med
Sunbirdie

Allerum är Årets Golfklubb 2019. Nu börjar jakten på Årets Golfklubb 2020.

Årets GK 2020 – du kan påverka
2017 – välmående Landeryd som satsar både på bredden och toppen.
2018 – Sölvesborg, en multifunktionell idrottsarena, nästan mitt i stan.
2019 – Allerum, med ”rum för alla”.
Vilken klubb ska ta över den prestigefyllda titeln under det kommande året?
Arbetet med att utse 2020 års vinnare
har påbörjats och Föreningen Golfjournalisterna vill gärna ha hjälp!
Alla kan fram till årsskiftet skicka in
sitt eget förslag. Samtliga golfanläggningar
i Sverige kan nomineras, bolagsdrivna
såväl som ideella föreningar.

Golfjournalisterna har utsett Årets
Golfklubb sedan 1978. Utmärkelsen tilldelas en klubb som genom sina insatser
och sitt nytänkande bidragit till golfares
glädje och nytta och därigenom en positiv utveckling av golfen i Sverige.
Skicka namn på klubben/anläggningen,
en kortfattad motivering samt övrig
information som kan vara värdefull till:

info@golfjournalisterna.se
Sprid gärna denna information i din
klubb eller organisation. Mer info finns
på hemsidan www.golfjournalisterna.se
BJÖRN HEDMAN

Mikael Andersson på
researrangören Sunbirdie
erbjuder medlemmarna i
föreningen Golfjournalisterna 2 000 kr i rabatt på
Mid Stay (två-tre veckor)
och Long Stay (fyra veckor eller mer) under det
kommande året. Rabatten
gäller även för en anhörig.
Sunbirdie har specialiserat sig på golfresor och är
störst på Long Stay.
I företagets paket ingår
boende och greenfees.
Däremot inte flygresan,
den får resenären fixa
själv.

När du kontaktar
Sunbirdie, hänvisa då till
Mikael Andersson för
att få del av rabatten. Du
kan nå honom på mikael.
andersson@sunbirdie.
com

Golfjournalisternas Nyhetsbrev Nummer 3 – Oktober 2019
Nyhetsbrevet mailas till Golfjournalisternas medlemmar och till personer med koppling till golf i media.
Vidarebefordra gärna brevet till bekanta och kollegor
som du tror kan vara intresserade av innehållet.
Redaktör Nyhetsbrevet: STIG DAHLÉN

För gratis prenumeration – alternativt uppsägning
av prenumeration – maila epostadress och önskemål
till Golfjournalisterna: info@golfjournalisterna.se
Tidigare nummer finns på www.golfjournalisterna.se
stig.dahlen@hotmail.com

På varsin sida av dammen där den gamla rangen låg löper fairways för hål 18 (vänster) och 9 (höger). Bort
mot höger ser man stora delar av den nya banan. Det stora klubbhuset syns till vänster med länsväg 276
mot Åkersberga i bakgrunden.							FOTO: PETER CORDÉN

Öster by Stenson en
grym visuell upplevelse
I början av augusti fick ett
antal av Golfjournalisternas
medlemmar chansen att
vara med om en unik upplevelse. Nämligen att spela en
bana där ingen annan gått
ett varv förut. Som första
golfare fick vi lira Öster by
Stenson i norra Stockholm.
Den nya skapelsen Öster by Stenson är recenserad på massa olika
ställen. Och omdömena varierar
mellan ”för lätt” och ”premiumbana”.
Nu har den varit med ett tag, och
med tät bokning är det säkert flera
tusen som redan spelat banan som
ligger på Österleds gamla yta.
Men den där förmiddagen var vi
verkligen ett gäng pionjärer som på

Förväntansfulla. Fyra medlemmar i Golfjournalisterna väntar otåligt
på att få bli utsläppta på Öster by Stenson, fr v Michael Broström, Wille Schauman, Lars-Åke Linander och Mats Hallberg. Wille tog sedan
täten, fick äran att slå ut först av alla och det blev ett perfekt slag.

fortsättning Österled på nästa uppslag
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en pressvisning också fick chansen
att spela alla 18 hålen.
Det blev en udda upplevelse när
15 golfare delade upp sig i fem bollar och fick en kort beskrivning på
första tee av designern Christian
Lundin (som såklart haft stor hjälp
av Henrik Stenson) och klubbchefen Andreas Ljunggren.
Våra medlemmar Michael Broström och Mats Hallberg spelade
med Wille Schauman och Johan
Sköld.
Wille fick äran att slå ut först på
ettan och konstaterade med ett leende ”det gör jag gärna” innan han
drog iväg ett perfekt slag.
– Roligt att få njuta av perfekta
spelytor utan tillstymmelse till torvor eller olagade nedslagsmärken,
sade Micke Broström efteråt.
Och det var verkligen det som
var det bestående intrycket. Jag gick
i fjärde boll, och var man än hamnade på spelfältet var läget perfekt.
Sånt händer ju aldrig mer.
Videojournalisten Johan Sköld
konstaterade i sitt eget program
Tee party att ”det var jävligt kul att
spela här".
Peter Cordén hade som vanligt
med sig kameran och på bilderna
ser vi banan ur olika vinklar. Notera alla böljande fairways, de vita
bunkrarna med perfekt sand och
vattenhinder som än så länge inte
är igenväxta.
Det är verkligen en grym upplevelse rent visuellt.

"Var man än hamnade var läget perfekt"
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Inspelet till hål 18, 440
meter från tee 4, är
knivigt. Hamnar man i
bunkern intill green är
det en tuff utmaning att
behålla bollen på green
efter bunkerslaget. I alla
fall när flaggan står som
på bilden.
Där skogen syns i bakgrunden kommer det att
byggas villor framöver.
Och det är den markförsäljningen som till stor
del kommer att finansiera den nya banan.
Greenfee för gäster ligger på 1 500 kronor.
Från HS-tee, längst och
svårast, mäter banan
6200 meter.

FOTO
PETER CORDÉN

MEN…

är jag beredd att betala 1 500 spänn
för en runda? Förmodligen om den
skulle spelas som när vi var där i
vind och sol och med den finishen.
Men är den bättre än Ullna
knappa milen bort? Nej, det är den
ju inte.
Har du turen att känna någon
medlem på Österled och hon eller
han vill spela med dig blir greenfeen
mer rimlig, 800 kronor. Det kan kan
nog locka en del.
PATRIK LARSON

Hål 13 är en riktig skönhet. Men att få fast långa inspel på greenen blir inte lätt. Golfjournalisternas
Patrik Larson trodde han hade slagit ett perfekt slag, men väl framme vid green fanns ingen boll...

Nya Öster by Stenson har varit fullbokad sedan starten i augusti. Här den nya puttinggreenen sådd med krypven och samma rull som de nya greenerna på banan.
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JOURNALIST-EM 8-10 OKTOBER

Nästa gång skippar vi uppvärmningen på "rangen"...

J

a, så var EM-äventyret i natursköna Graz i Österrike över för
den här gången. Tyvärr lyckades
vi inte försvara vår bronsplats från
Mons i Belgien för två år sedan.
Men vi hade häng på både bronsoch silverplats inför sista dagens
spel. Futtiga NIO poäng kom att
skilja oss från både Italien och
Tyskland. EMGJ spelas av någon
anledning som poängbogey, med
reducerad hcp. Hemmanationen
vann i stor stil. Ett scenario kusligt
likt "stora" EM 1987, som även
då avgjordes på Murhof GC. Det
svenska proffslaget slutade den
gången också just fyra...

Rookies satte avtryck
Från att tidigare år haft svårt att
få ihop fullt lag, så hade jag nu för
första gången tio spelare att tillgå.
Det var till och med så att några
intresserade fick ställas åt sidan.
Två rookies fanns med i laget –
"åldermannen" Johan Lindeberg
och "ungtuppen" Mattias Sandberg.
Som kapten kan jag konstatera att
båda gjorde starka avtryck. Mattias, som totalt skrapade ihop flest
poäng i det svenska laget. Stiligt!

Förbundskapten Peppe Eng
Och så Johan, som med sin stora
erfarenhet, drog ner applåder från
omgivningen för sin sköna stil. Inte
ens en ilsket skriande åsna uppe i
bergen kring artonde hålet kunde
störa hans sköna, skolade sving.
Något så vackert har sällan skådats
i dessa trakter. Sträck på dig Johan!
Annars inleddes EM-dagarna på
ett dramatiskt sätt för det svenska
teamet. Det visade sig att jag måste
haft fel glasögon på mig när jag
läste startordningen för tisdagens

inspelsvarv. Jag väckte gubbarna
en timme för sent, med den påföljden att vi fick kasta oss ut på första
tee. Nån uppvärmning på driving
rangen blev det aldrig tal om.
ÄNDÅ gjorde de flesta av oss bästa
rundan under just inspelet, så det
här med övningsbollar på rangen
är nog en smula överdrivet. Jag såg
till exempel en av våra spelare slå
klockrena drivar på 250 meter timmen före start sista dagen. Ni kan
ju själva gissa hur det sedan gick
ute på banan. Kanske ett bra tips
för framtiden: släpp aldrig ut dina
spelare på rangen före en avgörande runda. De ska komma till första
tee taggade och hungriga till tusen.
Bellmans skulle slå till...
Hur som helst – det svenska laget
låg fyra inför avslutningen och det
räknades hej vilt kring möjligheterna att ta sig fram till tredje- och till
och med andraplatsen. Sista dagen
skulle de fyra ledarbollarna bestå
av en österrikare, en italienare,
en tysk och "en Bellman". Vi kom
fram till att om varje svensk slog
"sin" tysk, så skulle vi knipa tredjeplatsen. Om några av oss även tog
"sin" italienare, så kunde det till
och med räcka till silvermedalj.
Och vid sammanräkningen visade det sig att de flesta av oss gjort
vad vi skulle. Bara det att den bäste
tysken och den bäste italienaren
överträffade sig själva och då räckte
det inte. Vi knappade in, men kom
ändå inte ifatt. Shit happens.
Nu laddar vi för revansch på
Konopiste Golf & Spa utanför Prag
om två år. Då...
PEPPE

BILDEN: Foto: CHRISTIAN WALGRAM
Stilstudie! Rutinerade Johan
Lindeberg drog ner applåder med
sin sköna, skolade sving. "Något
vackrare har sällan skådats i
dessa trakter", skriver Peppe Eng.

Svenska laget samlat för gruppbild, fr v: Lars-Åke Linander, Ulf C Hellman, Gunnar Walldén, Sture Carlbom, Björn Hedman, Stig Dahlén, Johan Lindeberg, Mattias Sandberg, Peppe Eng (förbundskapten) och
Foto: UFFE KONGSTED
Kjell Martinson

Norrländsk dynamit. Uffe C Hellman från Härnösand har just öppnat tävlingen med en drive på
Foto: STIG DAHLÉN
230 meter.

Vi hade tur med vädret. Kjell Martinson med flera
spelade kortärmat första tävlingsdagen och även
Foto: CHRISTIAN WALGRAM
dag 2 slapp vi regn.

fortsättning Journalist-EM på nästa uppslag
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Rookien Mattias Sandberg bäste svensk individuellt
Nio poäng fler på sista ronden
hade gett Sverige silvermedalj i
Journalist-EM i Graz, Österrike.
Tävlingen går officiellt under
namnet European Masters for Golf
Playing Journalists (EMGJ).

– Känslan att få bli landslagsman
Mattias Sandberg (SVT Sport) var en av två
rookies i år och han ställer gärna upp fler
gånger:

Poängbogey 36 hål, hcp-reducering 3/4. De åtta
bästa scorerna räknades i rond 1 och rond 2.

– Ja, det här var riktigt kul. Välorganiserat,
jättebra bana, trevlig stämning och känslan att
plötsligt få bli landslagsman och representera
Sverige, sa Mattias med ett leende.
GC Murhof norr om Graz var spelplats, en
fin, platt parkbana med trädridåer och lummig
växtlighet. I mitten finns en stor damm, som
gärna suger till sig bollar. Banan ligger som i
en gryta, omgiven av höga bergsluttningar.
5 919 m från gul tee, 5 307 från röd tee.
Nio nationer deltog. Sverige har aldrig arrangerat, men det kan kanske bli verklighet
2023 eller 2025. Tjeckien arrangerar 2021,
med spel utanför Prag.
Journalist-EM är i första hand ett lagmästerskap, men det finns även en prestigefylld individuell titel. Den vann tysken Ralf Scheuerer.
När EM spelades i Italien 2015 vann Michael
Broström från Halmstad individuellt.

Hål 2 på Murhof Golfklubb. Ett tufft par 3 , där allt lutar ner mot vattnet. Det gäller att
hålla höger, men där vaktar flera träd och en knepig bunker. Greenen är ondulerad och en
Foto: STIG DAHLÉN
utmaning i sig själv. Den som går därifrån med ett par är nöjd.

RESULTAT Journalist-EM, individuellt:

Rookien värmer upp. Vi bodde i ett smått halvgalet hotell, NovaPark, med
två stora passagerarplan på taket och flygplansdelar utanför. Kapten Peppe
Eng och Gunnar Walldén tyckte att Mattias Sandberg i avvaktan på transport till banan skulle passa på att svinga igång sig mot ett par flygplanshjul.

Näst bäste svensk individuellt. Sture Carlbom är en
pålitig golfare med singelhandicap. Så här nöjd såg
han ut efter en säker parputt. Foto: CHRISTIAN WALGRAM

Foto: STIG DAHLÉN

Hemmanationen vann i stor stil med 497 poäng, Italien och Tyskland tog de andra pallplatserna, båda med 454 poäng. Sverige på fjärde
plats hade 445.
EM spelas över två dagar, totalt 36 hål poängbogey med 3/4 reducerat hcp. Högsta til�låtna hcp är 18. En spelare som med slopens
hjälp först tilldelas 18 slag blev i hcp-reduceringen av med fyra slag. För låghandikappade
blev reduceringen mindre kännbar.
Tio spelare ingår i laget, de åtta bästa scorerna per rond räknas. Hade våra åtta bästa
sista dagen tillsammans spelat ihop ytterligare
nio poäng hade vi tagit silver. Så nära var det!
Detta var tionde upplagan av EM, som avgörs vartannat år. Sveriges enda medalj är ett
brons i belgiska Mons 2017.
Åtta av de tio lagmedlemmarna har tidigare
varit med på ett eller flera mästerskap.

RESULTAT Journalist-EM, lagtävling:

Poängbogey 36 hål hcp-reducering 3/4.
88 spelare fullföljde tävlingen.
1) Ralf Scheuerer, Tyskland, 69; 2) Bernt Baumgartner,
Österrike 69; 3)Eduard Ballnik, do 68; 4) Uwe Bornemeier, Tyskland 68; 5)Guido Friedrich, Österrike 68; 6)
Uffe Kongsted, Danmark 67; 7)Yves Ton-That, Schweiz 65;
8) Dario Bartolini, Italien 64; 9) Paolo Pacciani, do 63; 10)
Klaus Burkhardt, Schweiz 62;
Svenska placeringar: 12) Mattias Sandberg 61; 18) Sture
Carlbom 59; 21) Gunnar Walldén 57; 29) Björn Hedman
56; 38) Johan Lindeberg 54; 43) Peppe Eng 52; 46) Ulf
Hellman 52; 57) Lars-Åke Linander 49; 59) Stig Dahlén 48;
66) Kjell Martinson 46.

Blev som barn på nytt. Tekniknördarna Gunnar Walldén och Peppe Eng hittade
en motor till ett större passagerarplan utanför hotellentrén. Det fanns gott om
Foto: STIG DAHLÉN
smådelar att botanisera bland.

TORD WESTLUND:

"Bilden på Tumbas
HIO väckte mitt
intresse för golfen"
L

egendariske Sven Tumba var den
som fick mig att bli både golfare
och golfjournalist. Det tackar jag för.
Åren med Sveriges golfjournalister
har varit fantastiska med härliga
journalistiska upplevelser, träffar,
resor och spännande tävlingar.
För att ta det från början. 1972
blev jag som frilansreporter
utskickad av Arbetarbladet till
golftävlingen X 72-Cup i Gävle. En
inbjudningstävling med bl a Sven
Tumba, Abdel Halim och ”Munken”
Lindberg.
Väl på golfbanan fick jag höra att
Tumba just skulle slå ut på hål 11,
ett korthål på nära 180 meter och
gick dit. Just som jag kom fram hördes publikvrålet.
Tumba hade gjort hole-in-one, det
första i karriären och kryper exalterad sista biten fram till hålet. Jag
plåtar den krypande legendaren.
Utöver Arbetarbladet hamnar
bilden även i kvällstidningarna.
Plötsligt var jag golfjournalist.
Att bjuda de som sett HIO:t på
champagne var en regel på den här
tiden. Publiken var ganska stor men
Tumba fann sig:
– Om ni kommer ner till mitt träningstält i Stockholm och säger ”jag
såg”, så bjuder jag på champagne,
lovade han.
Hur många som utnyttjade det får
stå oskrivet.
Tumbas praktslag väckte mitt
intresse för golf. Jag hade då
avverkat fotboll, speedway, allsvensk
bowling och minigolf så varför inte.
Dagen därpå var jag på en fest hos

Tord Westlund tackar Tumba för
att han hittade till golfen. Ett av
många härliga minnen är segern i
Press-SM på Drottningholm 1994.
Här med vandringspokalen.
en kompis vid Gävlebukten. Jag såg
hans golfklubbor stå där på gräsmattan och frågade om jag fick provslå.
Han gav mig en järnfemma och jag
slog ett slag ut mot havsviken. Var

Halv fem på morgonen slog jag en
socket genom entréns färgade glasrutor...

ytterst nära att träffa en segelbåt
som låg förtöjd en bra bit ut.
– Det var långt, sa kompisen. Jag
kände mig plötsligt som Tumba och
frågade om jag fick låna en klubba
och boll med mig hem. Han gav mig
en järnnia.
Halv fem på morgonen kliver jag
ur taxin vid vår villa utanför Gävle.
Att gå till sängs utan ett provslag
var inte att tänka på. Hustrun och
barnen sov. Jag tänker slå från ena
gräsmatten till den andra vid sidan
av huset. Den utbyggda entrén med
de färgade glasrutorna ligger väl
skyddad runt hörnet när jag klipper
till.
Jag hör ett våldsamt glaskross.
Bollen hade rundat hörnet och
farit in genom glasrutan. Att det till
synes omöjliga slaget hette socket på
fackspråk visste jag inte då.
När jag hämtat mig och öppnar
ytterdörren hör jag hustruns
skärrade röst från övervåningen:
–Vänta, det kanske inte är inbrott.
Jag tyckte jag hörde min mans röst.
Hon hade ringt polisen efter
glaskrossen.
Snart hade jag egna golfklubbor
och tränade varje dag. Redan första
året kom jag ner till singelhandicap
och vann en tävling i Piteå på 73
slag brutto – ett över par.
1974 och 1975 spelade jag Spanish
Open för amatörer. Vid midsommar
1976 slog jag ut rikskände Magnus
”Munken” Lindberg i match-KM
Open efter en 73-runda från back
tee. Munken var ju svensk mästare
i både match- och slagspel, landslagsman och sexfaldig klubbmästare

Sven Tumba ålade sig fram sista metrarna till hålet för att plocka upp bollen. En riktig fullträff av legenden Tumba och den visade sig även bli en fullträff för den golfdebuterande fotografen Tord Westlund.

Made in Sweden. Tord Westlund har en brokig bakgrund i yrkeslivet
och som utövare av olika sporter. Här är han i Spanien som nybliven
golfare på 1970-talet. Golfjournalist blev han efter bilden på Tumba.
Tord har även många år som styrelseledamot i Golfjournalisterna.

i Gävle. Har man slagit den bäste
open fick det räcka. En vecka senare
lade jag golfklubborna på hyllan och
började med trav i stället.
Först tio år senare startade jag
om med golfen och blev så småningom medlem i föreningen
Golfjournalisterna då jag fortsatt att
skriva om golf. I mitt första ”PressSM”(Scandinavian Press Open ) –
på Drottningholm 1994 i 40 grader
värme – vann jag openklassen på
79 slag och hcp klassen på 71. Trots
värmeslag på avslutningshålen.
Låg två över par efter 14 hål när
något hände. Jag visste knappt var
jag var. En birdieputt på två meter
slog jag bara två decimeter och frågade mina chockade spelkamrater
om jag puttat. De insåg faran och
hällde över och i mig vatten så jag
kunde vakna upp och avsluta någorlunda värdigt. På presskonferensen
efter Scandinavian Enterprise Open
(SEO) dagen innan i samma värme
berättade Jesper Parnevik att han
druckit en halv liter vatten per hål.
Jag drack en halv liter på 14 hål…
Det skulle vara lätt att skriva en
bok om allt fantastiskt som jag fått
vara med om i vår förening.

fortsättning på nästa uppslag

KOLUMN:

Spännande med nya
formatet på Bro Hof
E

Tord Westlund med caddie i Spanish Open för amatörer. Detta hände
1974, endast två år efter att Tord knäppte en bild på Sven Tumbas
hole-in-one i Gävle och då upptäckte golfen. Caddien hette Gonzales,
banan Nueva Andalucia, som senare blev Las Brisas.
i dimman siktat på skylten för en
”Slajsarn” då?
busshållplats på grusvägen vid sidan
Båda hans bollar låg på greenen…
av banan.
TORD WESTLUND

TORD WESTLUND

Född: 1943-09-25
Hemort: Gävle
Bor: Lägenhet i stadsdelen Stigslund
Familj: Hustru Birgitta, tre barn, åtta barnbarn
och sex barnbarnsbarn
Yrken: 1961-63 Verkstadsarbetare, 64-67 Svetsare, 68-70 Utbildning maskiningenjör, 70-73 Verkstadsplanerare och senare kamrer, 73-87 Lokalredaktör i Skutskär för Arbetarbladet.,1988-2005
kriminalreporter Arbetarbladet i Gävle, därefter
frilans för Aftonbladet. Golfskribent sedan 1972.
Lägsta hcp genom åren: 4
Handicap 2019 (juli) :17.6
Favoritklubba: Puttern
Favoritgolfare i Sverige: Henrik Stenson
Favoritgolfare i världen: Jack Nicklaus
Aktiv i andra sporter: Fotboll i Brynäs pojk
och junior, speedway SMK Gävle och Masarna,
allsvensk bowling i två Gävleklubbar, haft tio travhästar och kört 100 lopp, det sista på Solvalla.

Bra utslag på ett korthål på Gävle GK:s bana Avan i
somras. Lätt att se att Tordan har en birdie i blicken.

n intensiv höst är snart till
ända. Några av oss gör rent
klubborna och ställer dem
i förrådet till våren kommer. Förhoppningsvis har de legat till sig och
levererar litet bättre nästa säsong…
För oss i Golfjournalisterna är hösten höjdpunkten med Mästerskapet,
årsmötet och nu i oktober också EM
för golfande journalister. Och det
går bra för Sverige!
Mästerskapet avgjordes på Svartinge, som vi fick nöjet att besöka
trots klubbens val att vara långt
från det publika världen. En trevlig
upplevelse. Bra bana med blixtsnabba greener i den stockholmska
åkermyllan.
Och vi hade nöjet att se en helt ny
Mästare. Grattis Tobias Sandén som
höll undan för Mats Hallberg och
Jonas Berg på ett dramatiskt avslutningshål. Roligast av allt – vi var 40
startande på Svartinge.
Årsmötet klarades av på under
halvtimmen. Vi har en verksamhet
i bra balans och drygt 100 medlem-

mar, där allt fler aktiva sportjournalister upptäcker nöjet att dela
erfarenheter med sina kollegor i en
bra miljö.
Tio av oss drog till Graz i Österrike
för att spela EM för journalister på
klassiska Murhof, där Jarmo Sandelin och seniortouren veckan innan
sköt 19 under på tre varv. För oss en
helt ofattbar låg score. En lång bana
insprängd i en vacker dalgång omgärdad av skogsklädda bergsmassiv.
Oändligt vackert.
Vi blev fyra av nio nationer och
lyckades inte riktigt försvara bronset
för två år sedan. Men det var tight.

Sverige förnyar golfen
Tittar vi i backspegeln ser vi ett
riktigt bra golfår för såväl svensk
golfsport som Golfjournalisterna.
Allerum GK fick prestigeutmärkelsen Årets Golfklubb. Hills levererade återigen en bra upplaga av
Scandinavian Invitational (SI).
Men det är framtiden som just nu
känns mest spännande. Nästa år, 1114 juni, öppnar Bro Hof slottsgrin-

Lars-Åke
Linander

darna för SI i ny spännande skepnad
när 78 herrproffs och lika många
damproffs kommer till det nya
formatet där man tävlar om en trofé
och en prispott. Och med Annika
Sörenstam och Henrik Stenson som
värdpar. Vi hoppas såklart att många
från toppen av rankinglistorna väljer
att komma till Sverige. Publikt tror
jag på en succé. Men framför allt är
det spännande att Sverige vågar ta
första steget in i ett försök att förnya
golfen på högsta nivå.
Nu börjar arbetet för oss att ta fram
riktigt bra kandidater att nominera
till Årets Golfklubb 2020. Ett arbete
som drivs med flera av golfens organisationer. Något som borgar för ett
kommande välgrundat beslut i vår
styrelse. Har du en egen kandidat
och en bra motivering? Tveka inte
att maila till info@golfjournalisterna.se så tar vi del av din nominering
i vårt arbete.
LARS-ÅKE LINANDER
Ordförande Golfjournalisterna

Foto: STIG DAHLÉN

Men jag får nöja mig med en episod jag aldrig glömmer.
Vi spelade Jylland cup för journalister på Himmerland Golf &
Country Club i Danmark. Dimman
hade minimerat sikten till ett 20tal meter. Arrangören skickade ut
forecaddies för oss men de försvann
ju snabbt och var livsfarligt ute. Vi
skrek ”foooore” efter varje slag.
Jag spelade tillsammans med Mats
Willner på Norrköpings tidningar.
Vi hoppades att dimman skulle lätta
men fortfarande efter fyra timmar
fanns den kvar.
På 17:e hålet, par 3 på 120 meter, händer det jag vill berätta om.
Flaggan syns diffust. Jag slår ut först
och får en bra träff rakt mot flaggan.
Mats slår ett närmast identiskt slag.
Vi slår ihop våra händer i en ”high
five”. Nöjda. Vår tredje spelkompis,
jag kallar honom anonymt för slajsarn av hänsyn till hans anhöriga,
hade haft en tung dag.
Han klippte till för kung och
fosterland. En ny idiotslice cirka
70 meter höger om där våra bollar
landat. Mats och jag sa med en mun:
”Slå en provisorisk!”
Slice igen. Vi suckade.
"Någon av dina två ska vi väl
hitta", sa jag uppmuntrande.
När vi närmade oss greenen fick vi
först en smärre chock innan tokskratten tog över. Mats och jag hade

Golfsäsongen närmar sig slutet. Det var vackra höstfärger på Svartinges fina bana när Golfjournalisterna
arrangerade Press-SM i månadsskiftet september/oktober. Startfältet var rekordstort.

