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Gotland en ö att längta tillbaka till

Visby GK:s underbara bana avslutas med
greenen på bilden. Fotografen Jacob Sjöman fångade både 18:e hålets green och

Hopp om en höst
med fullt program

Restriktionerna i samhället som en följd av
pandemin har förstås inverkat kraftigt också
på Golfjournalisternas program. I fjol kunde
enbart en aktivitet genomföras och i år
ställdes återigen Upptakt Syd in. Men resten
av 2021 finns det gott hopp för träffar och
tävlingar, bland annat en helg på Körunda i
augusti med två tävlingar samt Press-SM och
"Par-SM" på Vallda och Hills i september.

Sid 2-3 och 12-13

Foto: JACOB SJÖMAN

G

Lilla Karlsö i sitt vackra foto här ovan.
Ett tiotal golfjournalister besökte Gotland
i juni. De längtar redan tillbaka.
Sid 4-5

Hardenbergers
möte med Palmer

En oväntad intervju med Arnold Palmer för
nio år sedan blev en språngbräda i karriären för en ung och vetgirig journalist. I dag
är Martin Hardenberger en ledande svensk
golfjournalist.
Martin skriver om mötet med Palmer. Det
blev ett samtal bland annat om vikten av vänlighet, ärlighet och respekt. Viktiga ord på
vägen för den unge Martin.

Sid 6-8
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Östsvenska och Zachrissons
Pokal helgkombo på Körunda
Östsvenska mästerskapet.
Föreningens klenod med
den kanske mest anskrämliga pokalen. Äntligen kan
vi spela om den igen. En ny
mästare koras på Nynäshamns GK den 7-8 augusti.
Välkommen till Körunda.

Körunda eller Nynäshamns GK. Det
är det första namnet som är mest
känt. Ett säteri på Södertörn som
numer är hem för en praktfull golfanläggning med 27 hål plus en kortbana.
Och dessutom ett omtyckt och välbesökt konferenshotell med SPA.
Hit skulle vi ha åkt redan 2020 men
det kom en pandemi och satte stopp
för det hela. Nu är smittläget bättre
och därför vågar vi också bjuda in till
spel i två dagar. För det ska spelas om
Zachrissons pokal också.
– Det ska bli kul att visa er vår bana,
säger VD och klubbchef Jan Magnusson, som utan tvekan tryckte på bokningsknappen när Golfjournalisterna
hörde av sig.

Isdusch och ångbastu
Just i år är det lite speciella förhållanden på Körunda eftersom hotellanläggningen och golfklubben jobbar
separat. Givetvis samarbetar de, men
det finns inga konkreta golfpaket. När
konferensverksamheten i stort sett
helt ställdes in 2020 kunde golfbanan
ändå kämpa vidare med hårda coronaregler. Nu börjar bokningarna komma
åter även till hotellet där relaxavdelningen är den kanske mest omtyckta
verksamheten.
– Ni ska absolut prova vårt SPA,
säger Ann-Sofie Jonsson vid hotellet.
Och visst låter det härligt med såväl
isdusch som jacuzzi och ångbastu.
Men vet ju aldrig vad det är för väder
på en golfbana.
Östsvenska mästerskapet har
spelats i såväl snöstorm som försommarvärme. Normalt, vad nu det är

nuförtiden, ligger ju tävlingen i början
av maj.

Intressanta gäster
Östsvenska mästerskapet är en klassisk singeltävling och den spelas på
lördagen med starttider från lunchtid.
Regerande mästare (från 2019) är
Andreas Hanson,Vidbynäs.
På kvällen käkar vi middag på hotellet och gästas av Sveriges Radios
Carin Berggren. Hon växte upp på
Körunda, där hennes pappa jobbade
åt Björn Barkman. Barkman var en
affärsman som på Körunda födde upp
ardennerhästar och tjurar. Efter att

han sålt marken till kommunen hade
han ändå kvar nyttjanderätten.Vänta
er en intressant historia.
– Vi hade potatisland på det som i
dag är nians green på en av niohålsslingorna. berättar Berggren.
En av dagarna kommer också golfpron Ingela Tisén och hälsar på oss.
Hon startade sin karriär på Körunda
och är i dag en mycket välkänd profil
i branschen. För närvarande med
Lidingö GK som hemvist.

Både singel och lag
Söndagsförmiddagen används till
spelet om Zachrissons pokal. Den

”yngsta” tävlingen i vår klubb. Singelspel kombinerat med lagtävling, där
även spelare som inte är medlemmar
i föreningen får chansen att delta. Ett
sätt att kunna träffa framförallt andra
sportjournalister. Lagtävlingen spelas
med tremannalag. Expressen vann
2019. Singeltiteln för två år sedan
vann Martin Hardenberger.
Inbjudan till allt detta har redan gått
ut i mail (23 juni) så kolla brevlådan
om du inte redan anmält dig. Det här
är en helg som kommer att bli toppen.

TEXT OCH FOTO
PATRIK LARSON

Lantligt utanpå och modernt inuti. Spa-anläggningen på Körunda håller
toppklass, och en god middag slinker enkelt ner. Väljer du övernattning
blir du garanterat nöjd.

FAKTA

Östsvenska mästerskapet

Singeltävling för klubbens medlemmar
Slaggolf
Lördag 7 augusti på Nynäshamns GK
Pris för golfspel 495 kronor

Zachrissons pokal

Singel och lagtävling
Slaggolf och bästboll
Söndag 8 augusti på Nynäshamns GK
Pris för golfspel 495 kr
Anmälan: maila patrik.larson@
golfjournalisterna.se
Sista anmälningsdag: 24 juli

Boende och middag:

Dubbelrum och trerättersmiddag kostar 1 395 kr per person
Vill du bara äta trerätters. men
inte bo betalar du 595 kr.
Det går också utmärkt att käka
nåt från den vanliga menyn och
då är det priser från runt 150 kr
och uppåt.

Dal-slingan är kortast på banan, men inte enklast. Här krävs precision från tee på de flesta hålen.

Nynäshamns GK/Körunda ligger
cirka 30 minuter från Stockholm
C längs riksväg 73. Om du inte har
bil kan du åka pendeltåg till Ösmo
och därifrån ta en lång promenad
eller försöka ordna skjuts sista
biten.

27 hål i full längd. Dessutom en
korthålsbana. Nynäshamns GK
bjuder på golf för alla.
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Fyra nya hål på udde när
Visby ständigt utvecklas

FAKTA GOTLAND

Foto: GUNNAR WALLDÉN

Johan Lindvall, klubbchef
som vill fortsätta utveckla
Visby GK

Foto: STEFAN BRATT

På Visby GK, Årets Golfklubb
2013, nöjer man sig dock
inte med detta. På Golfjournalisternas studieresa
till Gotland träffar vi Johan
Lindvall, vd och klubbchef,
som framhåller klubbens
honnörsord “ständig utveck- Patrik Larson i sanden på 18:e. Han fick se sin boll flyga över nästa sandfälla och in på greenen. Foto: STEFAN BRATT
ling”.
udde ut i Östersjön med
är fastlänningar. Den som
Kinnaman, som tog helikopingen birdie, men par och en
– Sedan de första hålen
spektakulära möjligheter till
vill och kan komma över
tern till banan för att spela
välförtjänt seger.
stod klara 1958 har inriktnya fantastiska utmaningar.
en spelrätt får vara beredd
en runda.
Niohålaren spelades två
ningen varit utveckling och
– Vi äger marken så vi räk- att lägga upp nära 100 000
Vid Golfjournalisternas
varv med specialaren att
det fortsätter vi med.Vinnar med att ansökan ska gå
riksdaler. Årsavgiften är
besök fanns även tv-bekanman fick räkna det bästa resterna vi gör återinvesteras i
igenom, förklarar Lindvall.
7 500 för guldaccess.
tingar som Peppe Eng och
sultatet på varje hål från de
banan, säger han.
Han tror att tolv hål blir
Kronholmens goda rykte
Björn Hedman med, men när två varven. En miss på första
Rankad som "etta"
ett bra komplement som
spiller också över till de
det kom till den inofficiella
varvet kunde alltså leda till
Den inställningen har tagit
inte minst tilltalar den yngre andra golfbanorna på ön.
tävlingen var det andra namn revansch på det andra. Här
Visby GK till toppen och
generationen.
Kommer man till Gotland
som lyckades bäst.
stod Inga Norrbelius som
banan rankas nu som numför
att
spela
på
Visby
GK
segrare med 22 poäng som
Spelrätt kostar...
Dubbelt Gävle
mer ett i Sverige av Svensk
kombinerar man gärna med
var ett gångbart resultat för
Den senaste stora renoveFöreningens ordförande
Golf. Efter Golfjournalisterspel
på
någon
av
de
övriga
många.
ringen genomfördes 2007Lars-Åke Linander med
nas studiebesök och spel var
banorna
på
ön.
Klubben
har
2008 och den innebar ett
sambon Inga Norrbelius tog Mycket mer än golf
åsikterna eniga, den värdeockså full satsning på ungstort lyft. För två år sedan
husbilen från Gävle till GotNöjda deltagare kunde seringen är klubben värd.
domsverksamheten med 800 land och det visade sig vara
skapade man en ny unik
dan summera ett GotlandsDet innebär inte att man
övningsgreen hela vägen runt aktiva knattar och juniorer.
ett lyckat koncept.  
besök som bjudit på bästa
slår sig till ro,Visby GK
mellan klubbhuset och havet. Här laddar Norén
Lars-Åke bemästrade
tänkbara väder för golf och
stannar gärna i topp och det
Satsningarna har stärkt ba- En förebild är förstås Alex
Kronholmens 18-hålare bäst som golfdestination är ön
betyder fortsatt utveckling.
nans popularitet, vilket i sin
Norén och när han ska ladda med fina 36 pinnar. Förmåhögst rekommendabel.
Till exempel att man nu går
tur medfört att trycket på
för The Open gör han det på gan att rädda lite knepiga
Några medlemmar bokade
in med en ansökan om att
att komma ut blivit mycket
sin hemmabana som då trim- lägen var påtaglig. Som t ex
även in sig för spel på Slite
få bygga nya golfhål ut mot
större.
mas lite extra.
på tuffa 18:e, par 5. Trots att
GK, medan andra passade
havet.
– Höjningen av greenfeeSom lite kuriosa kan också han flirtade med havet på
på att se och uppleva mer av
– Vi vill bygga fyra nya hål
avgiften till 1400 kr är bland
nämnas att ryktet om Kron- utslaget och därefter slog in
det ön har att bjuda på. Gotpå Svältholmen och med
annat för att ge medlemmar- holmens förträfflighet spridit sig bland tallarna med andra
land är ju inte bara golf utan
lite ny bansträckning få en
na utrymme och speltider,
sig långt utanför Sverige. Det slaget, lyckades han placera
en pärla för sightseeing med
kompletterande tolvhålsbana
förklarar Johan Lindvall.
resulterade bland annat i
bollen på green och ge sig
raukar, ruiner och ringmur.
till vår 18-hålare, säger Johan
Totalt har man 1 845 med- ett besök av Hollywoodaksjälv en birdiechans med
GUNNAR WALLDÉN
Lindvall.  
lemmar och hälften av dessa törerna Will Smith och Joel
tredjeslaget. Nu blev det
Svältholmen är en smal

Foto: GUNNAR WALLDÉN

Gotland är inte
bara raukar, ruiner
och ringmur, det
är också en pärla
som golfdestination
med Kronholmen
som kronan på verket. En fantastiskt
vacker och trevlig
18-hålare i mycket
fint skick och därtill
även en mycket spelbar niohålare.

Invånare: 60 000
Huvudort: Visby cirka
25 000
Andra tätorter:
Vibble, Hemse, Klintehamn, Roma, Slite.
Sevärdheter: Visby
ringmur och kyrkoruiner, Stora Karlsö, Blå
lagunen, Lummelundagrottan, Langhammars raukar, Hoburgsgubben, Fårösund, Visby
museum, med flera.
Golfbanor: Kronholmen (Visby GK), Gotska, Gumbalde, Ljugarn,
När, Slite.
Resa till Gotland:
Flyg eller färja från
Nynäshamn respektive
Oskarshamn (drygt tre
timmar).
Sol: Med 1 900 soltimmar per år toppar
Gotland för det mesta
solligan över de soligaste platserna.

Hål 9 på Kronholmen visar upp allt det som kännetecknar en golfbana att
längta tillbaka till. Spännande layout, välansade fairways, välskötta bunkrar,
snabba greener och krumma tallar.
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Martin Hardenbergers oväntade möte med Arnold Palmer:

"Ska du inte ha en intervju?"
Vad är golf?
Ett spel där du viftar
med en pinne och hoppas
träffa en boll som sen ska
gå i ett hål.
Nja, det är mer komplicerat än så.
Jag grubblar ganska ofta
på frågan. Ibland går det
bra. Ibland går det sämre.
Min enda slutsats; det
handlar om mer än klubba
och boll.

Imponerande nog så kom han ihåg
mig från dagen innan och sa med
ett leende hej. När jag berättade
om mitt jobb blev han först tyst.

Jag en "nobody"...

TEXT
MARTIN HARDENBERGER
Häromdagen såg jag en intressant
video. Den kom från en presskonferens där en tränare för ett
amerikanskt fotbollslag beklagade
sig över hur negativt och med vilka
ord folk på Twitter yttrade sig om
hans lag och spelare.
Han frågade sig varför man ska
lägga tid och energi på att lyssna till
individer som varesig är utbildade
inom sporten, har insikt i det dagliga arbetet och inte har en aning
om vad som krävs för att hävda sig
på yppersta nivå.
Tränaren menade att han själv
kunde sålla kring vilken information
han tog in och konsumerade, men
att det var svårare för spelarna
som i mångt och mycket vuxit upp i
en värld där den som skriker högst
också är den det lyssnas på.

You Tube-generationen

Han hade både en och två poänger
och videon blev viral eftersom den
uppenbarligen triggade tankar hos
fler än bara mig.
Jag kunde inte låta bli att le.
När jag studerade kommunikation
och spelade collegegolf vid California State University i Monterey Bay
skrev jag min avhandling kring vad
jag kallade YouTube-generationen
och just hur den som var mest
extrem allt oftare blev den som

Ett minne för livet. Året var 2012 och unge Martin Hardenberger slog bollar på rangen på Bay Hill. Då kom Arnold Palmer förbi och och berömde Martins
sving. Mötet slutade med att Martin nästa dag fick en intervju på Palmers kontor.
uppmärksammades, detta trots att
de jag till “the land of the free”.
Den som besökt Bay Hill vet vad
Jag kunde inte hålla mig utan
avsaknaden av kompetens inte sälAllt jag hade på mitt CV var avsom gäller på “Arnie’s place”. Skjor- sprang fram för att skaka hand. Mr
lan var uppenbar.
slutade journalistikstudier, en artitan ska vara istoppad och du ska ha Palmer gav mig ett par minuter
Detta var en tid då talang-prokel om collegegolf i svenska GolfDikrage på tröjan. I det lilla kuvertet
(utan att vid det här laget veta att
grammen på TV blev allt mer pogest och en praktik på Kvällsposten.
du får vid incheckningen står det
jag är journalist).
pulära och man allt oftare knullade
Men för mina få insparade slantar
förklarat att det hela handlar om att
Arnolds kompis agerade fotograf.
sig till kändisskap i reality-såporna.
bestämde jag mig ändå för att åka
visa respekt för dina medmänniskor.
Jag spelade min rond och vid
Det handlade om celebritet över
till Florida och försöka få till ett
frukost nästa morgon träffade jag
Han kom ihåg mig...
en natt.
knäck med då ganska kalla Henrik
honom igen.
Det var kokande varmt på driKontrasterna till skolans golflag,
Stenson och Peter Hanson – två
Palmer var en morgonmänniska.
vingrangen och jag behövde inte
militanta fysträningar halv sex på
för stunden bortglömda stjärnor.
Han
åt frukost tidigt, lunch tidig
många slag inför för min runda.
morgonen och den ständiga påminPå spekulation åkte jag till en rad
och middag tidigt. Det var således
”Du borde vara på PGA touren så när jag skulle äta frukost och han
nelsen om att det inte finns några
andra Florida-banor, i hopp om
som
du slår den”.
genvägar till hållbar framgång, var
att få till ytterligare ett knäck som
just avslutat sin som vi stötte på
Jag vände mig om.
minst sagt stora.
skulle ge ekonomisk bäring i resan.
varandra i restaurangens dörröppDär, längst till höger på rangen,
Jag tog min examen I maj 2011.
Arnold Palmers Bay Hill var en av
ning, han tillsammans med hustrun
stod en leende Arnold Palmer.
Ett och ett halvt år senare återvän- dessa banor.
Kathleen.

En viss typ av journalister kan vara
väldig ”på” och jobbiga, menade
Palmer. I det här fallet var det annorlunda. Även om jag på förhand
visste att jag mycket väl kunde stöta
på Palmer på Bay Hill, så hade jag
inte räknat med att få en intervju –
och absolut inte utan att be om det.
Jag, en ”nobody”…
Jag fick inte fram många ord…
”Ska du inte ha en intervju”, frågade
han mig tillslut och drog med mig
till sitt kontor.
Golffanatiker som jag är tappade
jag i det närmaste talförmågan. Min
svenska brytning blev tio gånger
värre och jag kunde helt plötsligt
knappt uttala mitt namn.
”Kom med upp på mitt kontor så
tar vi ett snack”.
Men, men, men.
”Det är mitt sätt att ge tillbaka till
golfen”.
Arnold låter mig ta några bilder
och vi börjar småprata.
Han fick mig att känna mig bekväm och vårt samtal blev snabbt
ganska kompisaktigt.Vi pratade
inledningsvis om att hålla sig i fysisk
form och jag fick snabbt veta att
Arnold gärna hade velat tävla igen
om han bara kunde få tillbaka 30
meter på driven.
Han är vid det här laget 83 år
gammal.

Vän med Tumba

Det dröjde inte länge innan Arnold
frågade var jag kom ifrån. När han
hörde ”Sverige” sken han upp och
berättade om sin vänskap med Sven
Tumba.
”Han var en mycket trevlig man
och en fantastisk ambassadör för
golfen. Det var han som fick mig att
komma till Sverige”.
”Det var längesedan och jag

fortsättning på nästa sida

Foto: MARTIN HARDENBERGER
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”Kom med upp på mitt kontor så tar vi ett snack", sa Arnold Palmer till Martin Hardenberger. Och det blev

inte enbart snack, legenden poserade även glatt framför Martins kamera.
kommer inte riktigt ihåg banorna vi arrangerat SM i fotbollsgolf.
spelade. Men jag kommer ihåg att
Parallellt med det har nya, enklare
vi hade fantastiskt trevligt och att
och mer förlåtande, regler tagits i
människorna var väldigt vänliga”.
bruk. Också detta för att locka fler.
Om det var tack vare detta eller
Ärlighet varar längst
Coronapandemin låter jag vara
Just vänlighet var ett ord som Arnold värderade högt – som genom- osagt, men 2020 spelades fler
syrade honom och hela bemötandet rundor golf än någonsin tidigare
och jag är den förste att tycka det
på Bay Hill.
är fantastiskt; desto fler spelet blir
”Vi vill vara trevliga och behandla
tillgängligt för desto bättre.
varandra med respekt här. KortMen det får inte
siktigt kan man tjäna
komma
till vilket pris
på att vara kaxig eller
som
helst.
uppkäftig ibland. Men
På ett sätt är golf
i det långa loppet så
som
en miniatyrvariant
varar vänlighet och
av
livet.
ärlighet längst”, sa
Den ädlaste regeln
Arnold Palmer.
är
att spela bollen som
Min intervju med
den
ligger. Det kan ske
Arnold Palmer publiatt
du
slår den perfekta
cerades i Golf Digest
driven, men att bollen
och blev på sätt och
stannar i en uppslagen
vis min språngbräda in
torva eller träffar en
i arbetslivet.
sprinkler och studsar
Det är ett möte jag
Namn: Martin
out of bounds. Då gälän i dag ofta tänker
Hardenberger
ler det att du hanterar
tillbaka på, inte minst
Ålder: 33
de givna förutsättningnär jag observerar
Yrke: Golfjournalist
arna så gott det går.
(Expressen med flera)
förändringar både i
Innan de nya reglerna
Sedan
2014
har
han
golfens värld och i
togs
i spel hölls du
bl
a
bevakat
samtliga
samhället i stort.
också
ansvarig och fick
US
Masters,
British
I ett hopp om att
ta
konsekvenserna
för
Open
och
Ryder
Cup.
locka fler till spelet
omedvetna
handlingar,
Medlem
i
föreningen
har golfförbundet de
exemplevis fick du
Golfjournalisterna
senaste åren också

plikta om du under letande råkade
trampa på din boll.
Men så är inte fallet längre, nu ska
du bara återplacera bollen.
Det blir lite som att du kan
komma undan med ett “det var inte
meningen” ifall du råkat köra på
någon på gatan.

En farlig väg att gå
För spelet golf kan det var en identitetsförödande och farlig väg att gå.
Golf har sedan tidernas begynnelse varit ett spel som bygger på
ärlighet, ett spel där du är din egen
domare.
Men på senare år har vi sett spelet
närma sig övriga sporter.
Redan när jag på plats i Augusta
såg Patrick Reed vinna US Masters
omskrevs han som en fuskare, han
har sedan dess vid ett flertal tillfällen haft svårigheter med att “spela
bollen som den ligger”.
Lexi Thompson har visat prov på
liknande böjelser.
Det ska vinnas oavsett pris.
Jag är inte säker på att Arnold Palmer accepterat den utvecklingen.
Men så kommer dessa stjärnor
också att bli ihågkomna på andra
grunder…
FOTNOT: Arnold Palmer avled
2016 vid en ålder av 87 år.

tt utse Lundsbrunn
till Årets Golfklubb
bland annat på
grund av hur väl föreningen vårdar sina ”mjuka
värden” kan möjligen
verka lite flummigt.
Men jag var på Lundsbrunn och filmade för
Viasat Golfs räkning 2016
och slogs redan då av den
extra varma och vänliga
atmosfär som mötte oss i
och kring klubbhuset.
Det stack ut, medan
själva banan visserligen
var fin men nog inte lämnade något oförglömligt
intryck.
När vi nu återvände för
att dela ut Golfjournalisternas pris konstaterar
jag att även 18-hålsslingan
utvecklats.

Smart damm
Lundsbrunns smarta
arbete med att anlägga
en stor bevattningsdamm
har gett flera positiva
effekter. Tidigare rann
vatten från omkringliggande jordbruksmark, rikt
på gödningsmedel, rätt ut
i Vänern och försämrade
miljön där. Nu samlas
samma näringsrika vatten upp och förbättrar
i stället spelytorna på
golfbanan.
Samtidigt har grävmassorna från dammbygget
placerats ut längs många
av hålen och gett delar av
banan en ny och tilltalande karaktär.
Imponerande
Den driftiga klubbchefen,
tillsammans med styrelse,
övrig personal och inte
minst över 100 ideellt arbetande medlemmar gör
ett imponerande arbete
för att Lundsbrunns GK
har får status som en av
de mest populära samlingspunkterna på Västgötaslätten.
BJÖRN HEDMAN
Föreningen
Golfjournalisterna
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Nu har Lundsbrunn
beviset på utmärkelsen

Anette Knutsson, klubbchef i Lundsbrunn, tar
emot utmärkelsen som
”Årets Golfklubb 2021” av
Peppe Eng, vice ordförande i Golfjournalisterna.
Peppe besökte Lundsbrunns GK tillsammans
med kollegan i Golfjournalisternas styrelse, Björn
Hedman. Björn skötte
fotodokumentationen.

-golfen nästa för Björn och Fagge
När det drar ihop sig till OS-golf i Tokyo laddar två profiler i föreningen Golfjournalisterna extra för att kommentera i etermedia, Mats Fagerström och Björn Hedman.

golfen både i studion och
ute på banan. Jag gillar
både ock, att sitta i studio
och vara lyssnarnas öga
känns viktigt, att röra sig
ute på banan är kanske
allra roligast.
Herrtävlingen spelas
först och två veckor före
avresan var "Fagge" något
osäker på Sveriges chanser.
– Alex Norén har visat
gryende form, däremot
känns Norlander som ett
ett frågetecken för mig.
– Bland damerna har
Madelene Sagström i
sina bästa stunder visat
kapacitet så nu är det upp
till bevis. Anna Nordquist

vet vi kan tillhöra de bästa
när det gäller och har
dessutom erfarenhet från
OS i Rio.
Mats Fagerström
förväntar sig en hel del
restriktioner i Tokyo.
– Exempelvis måste vi
hålla ett avstånd till de
aktiva på minst två meter.
Och för publiken gäller att
de inte får ropa och skrika
på grund av smittrisken,
enbart applådera.
"Fagge" flyger hem från
Tokyo 10 augusti. Men till
vintern åker han i motsatt
riktning igen, för att under
drygt två veckor bevaka
OS-curlingen i Peking.

Mats Fagerström

– Jag sitter långt från banan

Björn Hedman

Björn Hedman har tidigare bevakat 14 OS/Paralympics. Han har haft olika
roller som projektledare,
redaktör och reporter,
men också kommenterat
ett tiotal olika OS-idrotter. Nu väntar för första
gången ett jobb som golfkommentator på OS.
– När frågan kom från
Discovery var jag smickrad förstås men samtidigt
tveksam. Tanken var att jag
skulle avsluta min ” OSkarriär” som redaktör för
kanal 9 förra året men så
blev ju hela spelen uppskjutna, säger Björn.
Båda dam- och herrklassen spelas på Kasumigaseki Countryclub, 50
km nordväst om Tokyos
centrum. Själv sitter Björn
på andra sidan jordklotet – i Värtahamnen i

Stockholm – men det ser
han inte som något stort
problem.
– Självklart är det synd
att inte kunna se banan
och uppleva atmosfären
runt tävlingarna i verkligheten, men under själva
spelet måste man ju när
det gäller golf ändå alltid
förlita sig på en TV-skärm.
Björn ingår i Golfjournalisternas styrelse sedan
länge. Han är själv, vid 70
års ålder, en duktig golfare.
Har haft singelhcp under
många år.
För några år sedan var
han med och kommenterade webbTV-sändningar
från nordiska Nordea
Tour, men jobbet som
golfkommentator i Discoverys OS-sändningar blir
premiär på högre nivå.

Inställd "landskamp" 2020, men
snart dags för den 36:e upplagan
2020 skulle 36:e årgången
av Golfjournalisternas "Ålandskamp" spelats. Men en
pandemi kom emellan.
En del frågetecken i år
också, men när detta skrivs
i mitten av juli planeras resa
till Åland 29-31 augusti för
den 36:e matchen.

– Det blir hektiska dagar

Mats Fagerström lämnar
Karlstad och Sverige 18
juli för att flyga med Radiosportens huvudstyrka.
Tokyo blir "Fagges" femte
OS totalt och andra gången där golfen finns med
(tidigare London, Sochi,
Rio och Poyang).
– Paul Zyra och jag ska
dela på golfen. Förutom
golf ska jag vara reporter
på handboll, skeet, linjelopp i cykel, mountainbike
plus att jag ska kommentera kanotslalom, och
brottning, säger Mats.
– Det blir hektiska dagar. Men det är som det
ska vara. Jag är laddad.
Han kommer att bevaka
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Björn Hedman kan
mycket om golf, men
tycker ändå att det ska bli
skönt att kunna luta sig
mot en expertkommentator. I herrtävlingen Joel
Sjöholm och i dam-OS
Helene Alfredson.
Björn minns de kloka
ord han fick för drygt 30
år sedan av Fredrik Belfrage när han skulle börja
kommentera tennis för
SVT, tillsammans med Ove
Bengtsson:
”Kom ihåg Björn att din
uppgift inte är att visa
för tittarna hur mycket
tennis du kan, utan att på
ett smart sätt hjälpa din
expert Ove att visa hur
mycket han kan!”
– Det ska jag tänka på
under OS-sändningarna,
säger Björn.

Separat inbjudan har skickats till
Golfjournalisternas medlemmar.
Sista anmälningsdag är 31 juli. Antalet platser är begränsat, först till
kvarn gäller.
Intresset är extra stort i år
eftersom "landskampen" mot våra
åländska vänner ska spelas två
ronder på en spektakulär bana med
ambitioner att nå upp till europeisk
toppklass. Det är den gamla Slottsbanan från 1983 invid Slottssundet
som byggts om.
Vi kontaktade klubbdirektören
Peter Ellqvist och frågade bland annat hur golfarna tagit emot nysatsningen på Slottsbanan:
– I undersökningen Players First,
får vi genomgående högsta betyg,
9-10. Och golfrestaurangen, som
drivs av Michael Björklund, rankas
som nummer två i Finland.
Hur många ronder har det hittills spelats på ombyggda banan?
– Slottsbanan öppnades 4 juli
2020 och första året har det spelats
cirka 20 000 rundor.
Har beläggningen varit förhållandevis låg på grund av alla
reserestriktioner?
– Efter en lyckad kampanj riktad
mot det finska fastlandet har vi fått
cirka 14 000 bokningar. Det är en
mycket bra siffra och gör att klubbens ekonomi ser bra ut. Svenskarna börjar hitta tillbaka till resefavoriten Åland, men här kommer den
stora effekten först 2022.
Hur många ronder har du själv
hunnit med på nya Slottsbanan?
– Det har blivit ett tiotal rundor,
framförallt med klubbens samarbetspartners och besökande
journalister.
Vilket hål är din personliga

Slottssundet är närvarande på många av hålen på den ombyggda
Slottsbanan. Det gäller exempelvis hål 9 på bilden ovan och hål 16 på
bilden nedtill.
Foto: PETER CORDÉN

favorit? Och varför?
– Hål 16 har det mesta man kan
önska sig av ett golfhål och lite till.
Fantastisk utsikt över Slottssundet.
En upphöjd tee där du ser hela
hålet och kan välja spelstrategi. Nyfikna får betar till vänster om fairway. En svag dogleg vänster och ett
inspel som ofta sker över havet. En
vattenomgärdad green med många
olika möjligheter för flaggplaceringar. Ett vackert träd bakom greenen
som passar perfekt som motiv för
ett foto bakom hålet i riktning mot
Kastelholms slott.

Hur det hänt något konkret
med planerna på en proffstävling för damer på Europatouren
2022?
– Vi har haft besök av Europatourens Tournament Director, Davide
Lantos, som inspekterat golfanläggningen, hotellen, infrastruktur etc.
Han var mycket nöjd med Ålands
förutsättningar att arrangera en
LET-tävling. Planen är att avtalet för
arrangemanget ska undertecknas i
augusti.
Läs mer om banan: https://www.
agk.ax/vara-banor/slottsbanan

Den utmärkta designen gör att
de välplacerade hindren utgör
utmaningar för alla typer av spelare. Särskilt imponerande är de
svårbemästrade greenområdena,
många med kortklippta avrinningsytor, där det är spännande
att försöka rädda par efter ett
missat inspel. Det är en fördel
att lägga sig nedanför hålet på
inspel och chippar, eftersom
bollen gärna rullar ut lite extra i
nedförsbacken på de sammetslena greenerna.

Det första man ser när man
anländer till klubben är rangen,
det ståtliga klubbhuset och en
skön golfvy i den dalgång där
banan är utlagd samt det som
gjort projektet till en ekonomisk framgång i spåren av en
konkurs 2011. Med Johan Edfors
som frontman köpte en resursstark grupp hela anläggningen
och förvandlade den till en stor
succé genom att bygga upp en
helt ny stadsdel, Hills Villastad,
runt banan.

Sagolik spelupplevelse
Namnet på banan är mycket passande, vilket den som väljer bort
golfbil upptäcker ganska snart. Den
emellanåt ganska kraftigt kuperade
banan gör att man utan vidare kan
avstå ett kompletterande benpass
på gymmet efteråt. Layouten är en
av tre svenska banor som är signerad Arthur Hills/Steve Forrest and
Associates, och även om olikheterna är flera så känns ändå ett visst
släktskap med Sand GC och Vasatorps TC-bana.
De många fina golfhålen ligger i
och vid en dalgång där de kantas
av höga träd som tillsammans med
flera stenpartier och upptornande
klippor ger en viss sagokänsla – och
spelupplevelsen är också sagolik i
många delar. Banan erbjuder olika
strategiska möjligheter med uttalad
”risk & reward”-karaktär där spe-

laren själv kan våga och vinna eller
spela safe.
Klubbledningen och banpersonalens noggranna arbete gör att de
välskötta spelytorna ackompanjeras av genomtänkta och välskötta
kringytor. Ett målmedvetet arbete
samt några ombyggnationer från
den ursprungliga layouten har gjort
en redan bra bana ännu bättre.

Bra träningsmöjligheter
Som sig bör för en klubb av
Hills standard finns här också
ett vackert designat klubbhus
med en härlig stämning och
en utmärkt restaurang. Utöver
gymmet och padelverksamheten
har medlemmarna också tillgång
till ett mysigt klubbrum samt
träningsmöjligheter i världsklass med en stor range och ett
mycket fint övningsområde.

MICHAEL BROSTRÖM

Fin reklam i TV för
Vallda inför Press-SM
Scandinavian Mixed var
ett utmärkt skyltfönster
för fina Vallda. Banans
sköna hedkaraktär passade lika bra på TV som
när man själv står där
och försöker bemästra
de tajta lägena på fairway och de utmanande
greenområdena.

Många tees att välja på

Med hela sju olika tees kan banan
spelas på många olika sätt, från tee
41 är banan relativt beskedlig och
passar utmärkt för spelare med
högre handicap – eller den som vill
slå till med en birdiefest utan dess
like för att bygga upp sitt självförtroende.Vill man hellre testa sig
ordentligt är banan ett riktigt monster från tee 64, där ingen utom de
allra bästa spelarna kan förvänta sig
en vettig score.

Foto: MATILDA LINDEBLAD

Svårbemästrade greener
och snabba avrinningsytor
Hills Golf & Sports Club
i Mölndal strax söder
om Göteborg är ett golfprojekt som trots en del
stenhårda (mer berg än
man räknat med) motgångar i dag både har en
av Västsveriges finaste
banor och en sportdel
med gym/PT samt en populär padelverksamhet.

Titelförsvarare i Hemming
Stens Minne (även kallat ParSM) är rutinerade duon Agne
Jälevik (t v) och Tord Westlund.

Detaljerad INFORMATION om tider, spelform, priser, boende och annat kring tävlingarna på Vallda
och Hills kommer i separat utskick till medlemmarna.
Tävlingsledare: Michael Broström. E-post: michael@intertec.se
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MÄSTERSKAPET PÅ VALLDA 21 SEPTEMBER

HEMMINGS STENS MINNE PÅ HILLS 20 SEPTEMBER

Vallda Golf har nu några
år på nacken och är
inte längre den "lovande
junior" som den var i
början. I stället är det en
mogen anläggning med en
mycket njutbar bana och
en lika njutbar restaurang i det lilla och mysiga
klubbhuset.
Det vackra markområdet har utnyttjats väl av

välrenommerade bandesignern Martin Hawtree,
som lagt ut ett gäng
mycket fina golfhål. Med
inspiration av de bästa
hedbanorna i Storbritannien har Vallda byggts
upp med torra och hårda
fairways, djupa bunkrar
med nästan lodräta kanter
och greenområden där
puttern ofta är ett bättre
alternativ än en lobbwedge.

Vacker inramning
Rödsvingeln kräver också
mindre vatten och gödning, vilket också ger
Vallda ett extra plus miljömässigt. För oss golfare är
det dock spelegenskaperna och den så fantastiskt

vackra inramningen som
är poängen. Denna förstärks också ytterligare av
de många fina lövträden
och berghällarna som ger
ett extra blickfång under
rundan.
Avslutningsvis kan
golfklubbens utmärkta
restaurang bäst beskrivas med ett citat från en
gammal text i Golf Digest:
"Krögaren, Ingemar Lyxell,
har haft lyxkrog med
stjärna i Guide Michelin
och fått Gastronomiska
Akademins guldmedalj.
Om det fanns en guldmedalj att utdela i kategorin
"golfkrog" hade Ingemar
fått den också."

MICHAEL BROSTRÖM

Mats Hallberg, regerande mästare. Han vann
Open-klassen på Öster
by Stenson 2020.
Kjell Martinson segrade i handicapklassen.
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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

BACKSPEGELN

1977, året efter att Föreningen Golfjournalisterna bildades.
Gunnar Säfsten har just fått ta emot vandringspokalen i Scandinavian Press Open av Sven Tumba. Och bakom väntar en ung
Severiano Ballesteros på att komma fram och gratulera den
trygge norrlänningen Gunnar. Bakom ses även den mångårige
chefredaktören för Svensk Golf, Anders Janson.
Tävlingen spelades på Drottningholm, dagen efter SEO och
med samma flaggplaceringar som finaldagen. Seve blev trea i
SEO, två slag efter Bob Byman. Men 1978 på Vasatorp, vann
spanjoren. Press-mästare det året blev Benny Norgren. Den
förste (1976) historiske pressmästaren: Jörgen Ohlson.

Föreningens styrelse 2020/21
I styrelsen ingår sju personer.
Ordförande: L-Å Linander
Vice ordförande: Peppe Eng
Sekreterare: Gunnar Walldén
Kassör: PeO Karlström
Ledamöter: Björn Hedman,
Patrik Larson och Michael
Broström
På föreningens hemsida

golfjournalisterna.se presenteras nyheter om verksamheten. Där finns även tidigare
nyhetsbrev som pdf-er.
Under fliken "Om oss" och
därefter "Arkiv" länkas du till
gamla hemsidan med massor
av historik och text och bilder
från 2015 och bakåt.

Föreningen Golfjournalisterna bildades
1976. Vi är cirka 100 medlemmar. Många
deltar i våra träffar med tävlingar. Normalt
handlar det om fyra-fem tillfällen per år –
tyvärr inte 2020 av kända skäl. Pandemin
gjorde att planerade träffar april-augusti
ställdes in. Däremot kunde föreningen genomföra Press-SM, Hemming Stens Minne
("Par-SM") och årsmötet på Österåkers
Golfklubb. Vårupptakten 2021 blev tyvärr
inställd, men i augusti och september i år
har vi ett spännande utbud som vi hoppas
kunna genomföra.
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 det landslag som vartannat år representerar Sverige i lag-EM för journalister.
Golfjournalisterna utser varje år Årets
Golfklubb. 2021 för 43:e gången.
Medlemmarna deltar också i omröstningen om Årets Golfare.

Grundkrav för medlemskap

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

KOLUMN

Senaste decenniet
har varit en utmaning
T
änk vad tiden går. Den 1
september 2011 tog jag plats i
styrelsen för Golfjournalisterna. Ett år som ledamot, två år som
kassör och nu sju år som ordförande. Tio år. Dags för nya kvastar.
Att jobba i styrelsen för Golfjournalisterna har varit en ynnest. Att
se vår grupp på runt 100 medlemmar trivas tillsammans, skapa nya
relationer, få resa, spela tävlingar
och träffas. Ett skrå som sakta men
säkert är utdöende. Yrket Golfjournalist finns knappt längre. I Sverige
pratar vi om drygt en handfull
personer som jobbar med att skriva,
kommentera eller fotografera golf på
heltid.

Yrket har breddats
Sportjournalistens roll har gått från
specialisering till generalisering. Nu
förväntas man kunna massor inom
många olika idrotter. Och dessutom
hantera teknik, bära kameror, radioryggor och gärna också planera,
skriva, fota, redigera. Allt i ett.
För Golfjournalisterna har det
varit en utmaning det senaste
decenniet. Att hantera ämnet golf
är numera mer än att skicka en boll
från punkt A till B. Det räcker inte
att kunna njuta av en fadead järntrea
i motvind eller beskriva det vackra i
en överraskande segrare.

GOLFjournalisten Nr 2, Juli 2021
GOLFjournalisten är Golfjournalisternas nättidning.
Den mailas som pdf till föreningens medlemmar
samt till personer med koppling till golf i media.

Redaktör: STIG DAHLÉN

För gratis prenumeration – alternativt uppsägning av
prenumeration – maila epostadress och önskemål till
Golfjournalisterna: info@golfjournalisterna.se

E-post: stig.dahlen@hotmail.com

Telefon: 070 243 33 85

Året var 2014 och platsen Kungsbacka när Leif Larsson lämnade
ordförandeklubban till sin efterträdare Lars-Åke Linander.

Drömma kan man ju alltid... Nej,
det har inte blivit någon titel i
The Open för Lars-Åke. Men han
fick uppleva att Henrik Stenson
vann tävlingen 17 juli 2016. Den
händelsen slår allt annat i golfen
Lars-Åke upplevt under åren som
ordförande i Golfjournalisterna.

Lars-Åke
Linander

Och som bonus: Golfjournalisternas urfader, Göran Zachrisson,
fällde en tår med darr på rösten.
För Golfjournalisterna är det
också viktigt att lyfta det som finns
i svensk golf. Som klubbarnas idoga
arbete för att utveckla sporten, spelet och bädda för framtiden. Därför
utser vi Årets Golfklubb varje år.
En uppgift som blir allt viktigare
när annat tränger sig på. Håll i det i
framtiden!
För Golfjournalisterna kan jag
tycka att mångfalden bland medlemmarna, de många yrkeskategorierna som på olika sätt skildrar golfen, är viktigast av allt. Att fortsätta
finnas tillsammans, gammal som
ung. Att få lära sig mer från experterna bland klubbtillverkare, banarkitekter, pron, specialister. Håll i det
också i framtiden!

Gott om material
Jag blev medlem i Golfjournalisterna 1981. Jobbade som sportchef
på sedan länge avlidna Folkbladet
Östgöten i Linköping. Scandinavian
Enterprise Open spelades på Linköpings GK. Seve Ballesteros vann och
härjade runt med Sven Tumba och
Nu är det lika viktigt att beskriva
skapade rubriker. I startfältet fanns
arbetsmiljön på en golfbana, vara en herrar som Bernhard Langer, Nick
fena på teknik och hänga med i utFaldo och Tony Jacklin. Och en viss
rustningens utveckling och svingens svensk talang, Magnus Persson.
förändring.
Jodå, det fanns gott om material
Det handlar lika mycket om kläd- att bygga krönikorna på…
mode eller att förstå golfares behov
Jag kommer såklart fortsätta beoavsett om du är amatör eller proffs. tala in medlemsavgiften till GolfZachrisson fällde en tår
journalisterna. Värt varenda krona
För Golfjournalisterna är det viktigt för att få höra historierna från förr,
att bevara historien. Att kunna min- att trivas med gamla kollegor och
nas Ben Hogan, Seve Ballesteros,
vänner. Att få ta del av allt nytt som
Annika Sörenstam, Tiger Woods
händer inom sporten. Att hjälpa
och förstå deras arv.
våra journalistiska generalister med
Som ordförande i detta sällskap är fakta och kunskap när de skriver om
det ändock en händelse som slår allt. golf.
Giganternas kamp när Henrik StenVi ses på de gröna ytorna!
son som förste svenske herre vann
en Major, The Open Championship.
LARS-ÅKE LINANDER
Den där söndagen 17 juli 2016 på
Ordförande i Golfjournalisterna
Royal Troon när Henrik och Phil
Mickelson bjöd upp till en duell jag i
alla fall aldrig kommer att glömma.

