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MELÍA VILLAITANA GOLF RESORT 
HHHH 

7  NÄTTER I DUBBELRUM, FRUKOST OCH 
6 GREENFEE (3 x LEVANTE + 3 x PONIENTE).

Sol - golf, sol - golf, ja så funkar det oftast på Costa Blanca! 
Villaitana är en spännande resort norr om Alicante där du 
finner ett 4* och ett 5* boendealternativ på resorten som 
är uppbyggd som en liten stad. 

Två banor, Levante och Poniente, ryms på anläggningen 
liksom padeltennisbanor, spa och väl tilltagna poolområden. 
Närmsta stad är Benidorm som 
ligger framför dig när du slår ut 
på första hålet och mysiga 
Altea är inom räckhåll för en 
härlig middag ute.

Pris per person från:

6 395 kr
Gäller: oktober 2017
Flyg & transport tillkommer

HAMPSHIRE GOLFHOTEL 
HHHHH 

ANDRA HETA RESMÅL: 

MALAGA - La Cala Resort HHHHH

1 vecka 5 greenfee: Från 7 795 kr

BARCELONA - Lumine Golf HHHH

1 vecka 5 greenfee: Från 6 795 kr

MAURITIUS - Belle Mare Plage HHHHH

1 vecka med fri golf: Från 11 990 kr

SYDAFRIKA - Western Cape HHHHH

1 vecka med 5 greenfee: Pris på förfrågan

ALGARVE - Tivoli Marina Portimao HHHH

1 vecka 5 greenfee: Från 5 195 kr

ROM - Sheraton Parco de Medici HHHH

1 vecka med 6 greenfee: Från 6 695 kr

Flyg & transport tillkommer

3 NÄTTER I DUBBELRUM, HALVPENSION 
OCH 3 GREENFEE.

Amsterdam och golf, javisst! Funkar alldeles utmärkt 
med perfekta flygförbindelser och flera fina banor. 
Vi presenterar ett bra boende mitt på Golf Club de 
Purmer strax norr om staden.

Anläggningen har 36 hål, korthålsbana och fina 
träningsytor. Till detta finns flera fina utflyktsmål, 
givetvis till Amasterdam men vi 
finner också trevliga kustbyar som 
Volendam och Monnickendam.

info@akigolftravel.se 
Telefon: 033 - 444 218

Stora Brogatan 36, 503 35 Borås

HOLLAND / AMSTERDAM

Pris per person från:

5 495 kr
Gäller: aug – sept 2017
Flyg & transport tillkommer

AKI Golftravel skräddarsyr golfresor efter dina önskemål och komponerar paket med flyg, hotell och golf 
precis som du vill ha det – ibland till och med bättre. Det enda du behöver göra är att slå bollen i hål. Vi ser 
till att du hamnar på rätt hotell och att starttider och banor lever upp till dina förväntningar. Låt oss göra 
din golfresa till en riktig golfupplevelse!

LÅT OSS GE DIG EN 
GOLFUPPLEVELSE!

SPANIEN / ALICANTE

SPANIEN / BARCELONA

DOUBLETREE BY HILTON LA MOLA 
HHHH 

4 NÄTTER I DUBBELRUM INKLUSIVE FRUKOST 
OCH 3 GREENFEE.

Spela på en av Spaniens absolut bästa golfanlägg-
ningar strax utanför Barcelona.

Hotellet ligger på bekvämt avstånd från golfklubben 
dit shuttle ingår. Golfanläggningen erbjuder 
45 hål av absolut toppklass, fina träningsytor 
och ett pampigt klubbhus.

Europatouren var på besök 
så sent som 2015, så utmana 
dig själv med en Europatour-
bana!

Pris per person från:

5 595 kr
Gäller: sept – okt 2017
Flyg & transport tillkommer

SKRÄDDARSYDDA PAKETRESOR: 

Vi skräddarsyr golfresor för privatpersoner, 

företag och golfklubbar till Cypern, Frankrike,  

Italien, Mauritius, Portugal, Spanien, Sydafrika, 

Turkiet och Tyskland.  Slå en signal till 

Christoffer, Jens eller Ludvig och berätta 

om dina golfdrömmar!

W W W . A K I G O L F T R AV E L . S E



An aerospace-grade titanium Exo-Cage™, and triaxial carbon crown and sole 
save tremendous weight and amplify ball speed. The Speed Step Crown® 
streamlines aerodynamics, and our Adjustable Perimeter Weighting 
delivers precision fitting to fine-tune launch conditions. 

EPIC DPS 540x375.indd   1 12/04/2017   15:22

At impact with the ball, the crown, sole and face bend, flex and rebound in every  
driver. Only Jailbreak Technology reduces crown and sole deflection, which  
allows the face to flex more freely and transfer energy to the ball more  
efficiently. Ball speed and distance have increased dramatically.  
Jailbreak is a tremendous shift in power, and it’s only in Epic.

The New GBB Epic is a Driver unlike any other. Two titanium rods inside 
the head connect the crown and sole. We call it Jailbreak Technology™.

©2017 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Exo-Cage, Speed Step, Epic, Great Big Bertha and Jailbreak Technology are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.

EPIC DPS 540x375.indd   2 12/04/2017   15:22
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mIN HEmmakluBB HaR valspråket: ”Tradition och förnyelse”. Vil-
ken svår balansakt det är egentligen. Tradition och förnyelse. 
Det är ju faktiskt helt motsägelsefullt, men det är precis vad 
golfen måste försöka balansera med idag.

För egen del kan jag vara jätte-konservativ i vissa frågor, inte 
minst inom golfen, samtidigt som jag välkomnar mycket 
av det nytänkande som präglat golfen den senaste 
tiden.

Att skyltar som ”No dogs or women allowed” 
utanför vissa klubbhus i Storbritannien ska 
kastas bort och brännas är rätt självklart. 
Samtidigt tycker jag att det är otroligt mysigt 
och även lite charmigt läskigt med de 
gamla traditioner som finns i många äldre 
klubbar runtom i världen. Slips och ka-
vajtvång i klubbhusen i England och 
Skottland till exempel.

För ett tag sedan åt jag 
lunch på min hemma-
klubb med en gammal vän. Han hade inte 
varit på klubben på många år och efter lunchen 
visade jag runt honom i klubbhuset. Där det 
tidigare var en bar i brittisk anda och där äldre 
medlemmar satt och drack öl, rökte cigarr och 
spelade kort, finns nu ett välutrustat gym. ”Det 
var en synnerligen tråkig utveckling” sa han, 
innan han gick ut på balkongen och puffade 
på en cigarett. En bar har blivit ett gym. 
Vissa jublar, andra muttrar. Tradition och 
förnyelse. 

Golfen är onekligen rik på kultur och traditioner och det är läckert att se när dessa 
värnas om.  

I stark kontrast till dessa traditioner spelades en tävling på Europatouren förra 
veckan – Golfsixes – med nytt format, nytt koncept och med en helt unik tävlingsin-
ramning med musik, fyrverkerier och en skrikande programvärd. Tävlingen risades 
och rosades på sociala medier. Vissa tyckte det var precis vad golfen behöver, en del 
tyckte det var pinsamt att se. Tradition och förnyelse.

I våras var jag på en middag med Golf Tourism England som bjöd in journalister och 
researrangörer för att diskutera hur man lockar fler golfare till England. Deras mark-
nadsgäng undrade hur de skulle förändra och fila på deras produkt för att få fler 
gäster. 

– Gör helst ingenting, var det någon som föreslog.
De unga marknadskillarna såg stumma ut.
– Vi svenskar gillar det konservativa och traditionsrika med golfen i England, och 

det är därför vi åker dit, så gör ingenting!

Tradition och förnyelse. En ack så svår förening.

Fredrik Richter, chefredaktör

tRaDItION OCH FöRNyElsE

CHEFREDaktöR OCH  
aNsvaRIG utGIvaRE
fredrik richter 
richter@golfbladet.se

Gilla oss på Facebook!

ANNONS

Mer än bara golf!
NYNÄSHAMNS GK KÖRUNDA

Förutom våra 27 hål, Pay & Play-bana, golfpaket med boende mitt på banan så 
kan du springa/jogga runt sjön, bada bastuflotte, åka skidor eller bara vara i en 
helt underbar natur.

Bo på vårt hotell eller kom med husbil.
Du är alltid lika välkommen!

T: 08 - 524 305 99 • M: info@nynashamnsgk.se • www.nynashamnsgk.se

dormy.se

Reaprodukterna finns i begränsat antal, vi reserverar oss för ev slutförsäljning.

A.

STOCKHOLM Barkarby / Kungens kurva / Arninge   GÖTEBORG Bäckebol / World of Golf   MALMÖ   ÖREBRO   JÖNKÖPING   NORRKÖPING   SUNDSVALL   HELSINGBORG

1 799,- 
(ord 3 699,-)
Spara 51%

1 199,- 
(ord 1 599,-)
Spara 25%

1 799,-
(ord 3 299,-)
Spara 45%

1 299,-
(ord 2 399,-)
Spara 46%1 199,-

(ord 2 099,-)
Spara 43%3 999,-

(ord 6 099,-)
Spara 43% 4 699,-

(ord 7 999,-)
Spara 41%

6 järn, 5-PW, stål, herr

6 järn, 5-PW, grafit, herr
6 järn, 6-SW, grafit, dam

B.

C.

D.

E.

F.

G.

A. Cleveland 588 RTX 2.0 Black Wedge
Finns i herr höger och herr vänster.

B. Callaway XR Irons
Finns i herr höger och dam höger.

C. Callaway XR Driver
Finns i herr höger och dam höger.

D. Callaway XR Hybrid
Finns i herr höger och dam höger.

E. Callaway XR Fairwaywood
Finns i herr höger och dam höger.

F. Garmin Approach S5
Golf GPS med högupplöst touchskärm i färg. 

G. Garmin Approach S2
Golf GPS som är lätt att använda.

899,- 
(ord 1 499,-)
Spara 40%

aRt DIRECtOR
linn a. maddern  
linn@madderndesign.com

REDaktIONsCHEF
michael broström 
michael@golfbladet.se
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smÅtt & GOtt
nyheter från sverige och internationellt

pRylsvEpEt
i samarbete med kittad.se 

RICHtERskalaN
Vad är hetast i golfvärlden just nu?

REpORtaGE: aBERDEEN
links lovers welcome!   

INtERvju: maRIa möllER  
om synlighet, friskvård och hotande bostadsplaner 

REpORtaGE: BalaNCE GOlF
hur siktar du egentligen?

tävlING: NORDEa mastERs
golffest när nordea masters intar barsebäck

REpORtaGE: BaRsEBäCk 
en av europas bästa och vackraste anläggningar

REpORtaGE: uNGa löFtEN
därför dominerar de svenska golftjejerna

REpORtaGE: GOlFa RuNt väNERN
ta bilen i sommar och golfa runt sveriges största sjö

tävlING: sOlREsOR INvItatONal
tävla och vinn en golfresa till dubai med solresor

REpORtaGE: päRNu Bay GOlF lINks
så nära, så oväntat och så magiskt 

lEGEND: BEN HOGaN
hårdast av alla

kRöNIka
hur kan golfen bidra till fred på jorden?

kORsORD
Vinn den fina golfboken golfilicious

GOlF pÅ tv
ha koll på vårens tävlingar

FOtO: jOhAN DALqVISt

Välkommen till  
Shoppens helg 
10–11 juni!
Shoppens helg betyder att du kan göra riktiga superfynd på golfutrustning som 
förnyar, förbättrar och kompletterar det du har. Från bollar och skor till klubbor, 
bagar och vagn. Välkommen!

KÖP 3 PLAGG  
BETALA FÖR 2!
Förnya sommargarderoben och  
köp tre av våra dam- och herrkläder, 
så får du det med lägst pris gratis 
(ej regn/vind och nedsatta varor).

Erbjudandena gäller 10–11 juni 2017 och så länge lagret räcker. Lokalt kan lägre 
priser och varianter i sortimentet förekomma. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Här hittar du din Golfstore-butik: www.golfstore.se 

Fastfold Lightweight 7,5”  
– du sparar 300:-
Superlätt bärbag med tredelad 7,5”-topp. 
Mjuk, dubbel bärsele. Fyra fickor.  
Färger: röd, svart och blå. 

595:-  (ord. pris 895:-) 

33 % rabatt på Titleist  
Deluxe Cart Bag
Snygg och lätthanterad vagnbag med 
14-fackstopp och hela 11 fickor. 

1.799:-  (ord. pris 2.699:-) 

FootJoy Casual Collection Ladies – spara 500:-
Snygg och skön spiklös golfsko med ovandel av vattentätt  
skinn, bekväm läst och Duramax-sula som ger säkert grepp.  
Färg: navy/aqua.

695:- Dam  (ord. pris 1.195:-) 

40 % rabatt på Callaway HEX Diablo
Populär tvådelsboll med högelastisk kärna och låg kompression 
för ökad längd och mer känsla. 

149:- /dussin  (ord. pris 249:-) 

Black Owl Golf One-Click II
Smidig pushvagn, lätt att fälla ihop till 
kompakt format. Scorekortshållare med 
flaskfack, fäste för paraplyhållare och 
parkeringsbroms. 

1.495:-  (ord. pris 2.195:-) 

Ping G30 järnset till kanonpris
Lättspelade med högre utgångs vinkel, ökad  
längd och förlåtande egenskaper. Progressiv offset.

4.995:-  5-PW, stålskaft, herr (ord. pris 6.995:-) 

5.695:-  5-PW, grafitskaft, herr (ord. pris 7.995:-)

Ping G30 Driver/ 
Fairwaywood till  
kanonpris 
Lättspelade med tyngd - 
punkten lågt och långt bak,  
och förbättrad aerodynamik  
för högre klubbhastighet.  
Juster   bar loftvinkel.  
Driver: 10,5°, 10,5° SF Tec.

2.695:-  Driver   
(ord. pris 3.995:-) 

1.895:-  FW3   
(ord. pris 2.795:-)

14
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BlaNDat smått & gott

I höstas samlades golfklubbarna 
runt Siljan för ett gemensamt möte 
för att se om de kunde hitta former 
för ett närmare samarbete. Klubbar-
na var överens om att dels skapa fler 
möjligheter för deras medlemmar, 
genom ett närmare samarbete och 
dels genom att erbjuda möjligheter 
för besökare att komma till Siljans-
bygden för att spela golf.

Nu sjösätts samarbetet mellan 
Sollerö GK, Mora GK, Rättviks GK, 
Leksands GK samt Tällbergsbyarnas 
GK som lanserar Golf Runt Siljan.

Samarbetet syftar till att få fler 
att upptäcka vad som erbjuds inom 
golf, boende och alla övriga aktivite-
ter runt hela Siljan.

Vidare anordnar klubbarna i sam-
verkan tävlingen Golf Runt Siljan 
Tour för fjärde året i följd 3:e till 7:e 
juli. Det är en partävling med olika 
spelformer med början i Leksand 
och med fortsättning i Tällberg, 
Rättvik, Sollerön och med final i 
Mora 7:e juli. 

Läs mer på www.golfruntsiljan.com

Golf runt Siljan

Regelorganisationerna Royal & Ancient 
och USGA har tagit beslut om att införa en 
ny världshandicap. År 2020 ska över sex 
handicapsystem bli ett – World Handicap 
System. 

Fördelarna med ett enda handicapsystem, 
kallat WHS, är att golfare kan spela och 
tävla i hela världen och få en mer riktig han-
dicap. Det ger också en enklare administra-
tion vid internationella tävlingar och minskar 
risken för felbedömningar.

Alla detaljer i förslaget är inte klara och släpps inte förrän senare i år. Anledningen till att R&A 
och USGA vill gå ut med informationen redan nu är för att låta de nationella förbunden släppa 
nyheten och hinna förbereda sig inför ändringen. För att arbeta fram det nya systemet utsåg R&A 
och USGA en arbetsgrupp med runt 20 experter från olika delar av världen. Birgitta Ljung, leda-
mot i Svenska Golfförbundets regelkommitté, representerade European Golf Association i grup-
pen.

– Utan att gå in på detaljer kan jag säga att det nya systemet kommer att uppmuntra golfspelare 
att registrera fler handicapronder och på så sätt få en mer riktig handicap, säger Birgitta Ljung.

Golfvärlden får GemenSam handicap 2020

Golf för Vuxna AB – www.golfforvuxna.se – info@golfforvuxna.se

Kan du slå i en spik med en hammare? Då kan 
du också svinga med den enklare svingen fram-
tagen av bohuslänningen Sacke Frondelius 
tillsammans med forskare, sjukgymnaster och 
tourspelare. Svingen är helt avskalad från alla 
oväsentligheter. Den är lätt att lära sig och du 
kommer få roligare på golfbanan.

Att svingen dessutom är skonsam mot krop-
pen och att det inte går att slica slagen är ytterli-
gare exempel på fördelar. 

Beställ vår digitala utbildning, som på ett 
mycket pedagogiskt sätt lär dig hur du slår raka 
slag. Hela tiden. Låter det för bra för att vara 
sant? Vi är så säkra på att du kommer att lyckas 
att vi lämnar garanti på det. Om du inte är nöjd 
eller sänker ditt hcp får du 500 kr tillbaka.

Läs mer och beställ utbildningen på www.
golfforvuxna.se. Den enda golf ektion du be-
höver.

DU FÅR 500 KR OM 

DU EJ SÄNKER DITT HCP 

Den enklare svingen

Garanterad 
hcp sänkning
– med den enkla och avskalade svingen

foto: lina hoof

Den 26-åriga landslagsveteranen tog hem den 17:e upplagan av handigolftäv-
lingen som avgjordes i början av maj på Parco de’ Medici Golf Club i Rom, Italien.

 – Första tävlingen för året kunde inte ha startat bättre. Jag spelade hyfsat bra 
golf och slog bollen bra hela tiden. Första dagen var den tyngre av de två, men 
sista dagen var i princip prickfri och resultatet räckte gott och väl hela vägen, 
säger Joakim Björkman.

Seger 2015, 2016 och 2017 – det är facit i den internationella handigolftävlingen 
Italian Open for Disabled för landslagsspelaren Joakim Björkman från Västerås. 
Efter rondresultaten 80–75 blev totalscoren 155 slag. Segermarginalen i brut-
toklassen blev stor till tvåan och trean, tjeckerna Miroslav Lidinsky (178 slag) och 
Zbynek Kotek (193 slag).

joakim Björkman vann italian open for diSaBled 

foto: euroPean disabled golf assoCiation

Vid förbundsmötesmiddagen 22 april 2017 delades 
totalt nio stipendier och utmärkelser ut. Harry Hanell 
fick ta emot Sven Tumba-stipendiet för sitt engage-
mang för Golfa Gotland Runt, Per Sjöberg blev Årets 
ungdomsledare för sitt handigolfarbete på Kallfors GK 
och Pia Nilsson, golfcoach och grundare av Vision54, 
tilldelades golfens finaste utmärkelse Erik Runfelt-
medaljen. Priset som Årets Golfklubb delades ut av 
Föreningen Golfjournalisterna till Landeryds Golfklubb 
och Swedish Greenkeepers Associations Natur- och 
miljöpris delades ut till Ljunghusens Golfklubb. 

Sweet spot stories startades av Jenny Olsson, 
ett välbekant namn för läsare av Golfbladet då 
Jenny sedan många år är en av våra mest upp-
skattade journalister.

På Sweet spot stories lotsar Jenny läsarna i 
en inbjudande redaktionell miljö med artiklar om 
golf, mode, skönhet, hälsa, resor och personlig 
utveckling. Dessutom bloggar hon på sajten och 
postar dagligen inspirerande inlägg och bilder 
om allt som får hennes hjärta att slå lite snab-
bare. 

– Genom Sweet spot stories vill jag uppmuntra 
läsarna att njuta mer i tillvaron och utvecklas 
på alla plan i livet, med så mycket eller lite golf-
kant man önskar sig. Jag vill skapa möjligheter 
för fler att ha kul med sin golf, säger Jenny.
www.sweetspotstories.com

välförtjänta priStaGare vid GolfenS förBundSmöte Sweet Spot StorieS 

Per Sjöberg. Harry Hanell.

läs FlER NyHEtER pÅ 
WWW.GOlFBlaDEt.sE
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BlaNDat smått & gott

– Jag och familjen är såklart väldigt stolta 
över att ta emot denna fina utmärkelse. 
Men framför allt är jag stolt över vad vi i 
personalen har åstadkommit senaste åren. 
Vår framgång har verkligen varit en lagin-
sats, säger Björn Gibrand, VD på Lydinge 
Resort.

Senaste åren har Lydingen utvecklats 
mycket. Allt från ett nytt klubbhusbygge 
innehållande krog, konferensanläggning, 
hotellrum till en delvis omgjord och upp-
fräschad golfbana. Men trots att det har 
hänt mycket planeras omsättningen att 
tredubblas de kommande åren. Det byggs 
ett hotell och friskvårdhus som står klart 
till våren 2018. Lydinge kommer då utöka 
sin verksamhet med totalt 90 bäddar, gym, 
relaxavdelning samt en frisörsalong. 

Lydinges långsiktiga vision är att skapa 
en komplett resort medboende i olika 
former samt flera aktiviteter knutet under 
samma tak där klubbhus och restaurang 
blir hjärtat i anläggningen. 

Tack vare Henrik Stensons seger i The 
Open 2016 får handigolfen i Sverige ett 
extra tillskott till verksamheten. Med segern 
följer ett bidrag på 150 000 kronor tre år 
i rad från The Open-arrangören Royal & 
Ancient.

– Genom min British Open-seger ville 
R&A vara med och stötta ett projekt för 
handigolf i Sverige. Vi kommer att ha ett 
träningsläger och sedan kunna köpa vissa 
hjälpmedel för att ge till någon eller några 
klubbar för att fler ska komma ut och spela 
golf, säger Stenson.

Den svenska världssexan är ambassadör 
för handigolf i Sverige sedan 2014 och har 
tidigare delat ut stipendium till Årets han-
digolfare och skänkt specialbilar till klub-
barnas handigolfverksamhet via stiftelsen 
Henrik Stenson Foundation. Stipendiet utö-
kas under 2017 till två kategorier, utveckling 
och prestation, och delas ut under Nordea 
Masters i juni.

Svenska Golfförbundets årsmöte 2017 blev 
dubbelt historiskt – första kvinna som ord-
förande i förbundets 113-åriga historia och 
dessutom en majoritet kvinnor i styrelsen med 
fyra kvinnor och tre män.

Maria Möller, 38 år, valdes till ny ordförande 
vid golfförbundets årsmöte 2017 och Malin 
Pellborn valdes som ny ledamot i styrelsen. 

– Jag är glad att ha fått förtroendet som 
ordförande i Svenska Golfförbundet. Vi ser en 
positiv trend för golfen idag med fler medlem-
mar och fina idrottsliga framgångar, vilket 
känns roligt att bygga vidare på. Vi har en fan-
tastisk idrott med unika värden, men fortfa-
rande finns det myter om vem golfen är till för. 

En av frågorna jag brinner för är att synliggöra 
att golfen är en idrott som välkomnar alla, 
säger Maria Möller.

datumet klart för Solheim cup 2019

daGS för BarnGolfen 2017 

henrik StenSon Stöttar SvenSk handiGolf

Den 12:e juni och för 12:e året i rad samlas ett stort antal företagare, kändisar och 
golfare på Hills Golf & Sports Club utanför Göteborg för att delta i årets ”Barngolfen.” 
Välgörenhetsgolftävlingen är Sveriges största och insamlade pengar går till att hjälpa 
barn, unga och deras familjer på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

De senaste åren har Barngolen resulterat i 2–3 miljoner per år. Initiativtagare för täv-
lingen är Lasse Kronér och tävlingen samlar ett stort antal artister, sport- och medie-
profiler varje år.

Årets insamling kommer gå till alla de insatser som görs året om på sjukhuset, som 
till exempel musikskapande, teaterbesök, sångstunder, syskonstödjare, leksaker, nya 
patientmiljöer och en rad andra upplevelser och aktiviteter. 

hon tar över ordförandekluBBan i SvenSka GolfförBundet

foto: glenn unger

foto: göran söderqVist

Solheim Cup 2019 kommer att spelas den 13–15 september 2019. 
Den prestigefyllda matchen mellan Europa och USA spelas på PGA 
Centenary Course på Gleneagles.

Betydande planering och förberedelser för en av världens främsta 
sportevenemang har pågått sedan Gleneagles i Skottland fick evene-
manget för ett år sedan och nu har datumet bekräftats efter noggrann 
överläggning mellan viktiga partners, inklusive VisitScotland, Glene-
agles, Ladies European Tour (Ladies), Ladies Ladies Professional Golf 
Association (LPGA) och IMG. 

I augusti i år spelas den 15:e upplagan av Solheim Cup på Des Moi-
nes Golf i USA. Då med Annika Sörenstam som kapten för Europa.

lydinGe åretS entreprenör  
i åStorp

Weekend Sommar

SÄRÖHUS 
HOTELL   KONFERENS   SPA

GOLF PÅ VÄSTKUSTEN - 20 MIN FRÅN GBG

Logi, SPA, Snacksbuffé, 
1 glas champagne, 
3-rätters middag,  
Frukost, Greenfee på 
Särö Golf Club.

Från 1485 SEK / PP 
Boka 2 nätters weekendpaket 
så får ni 500:-/per vuxen i 
rabatt.

Logi, SPA, Snacksbuffé, 
Middagsbuffé med 
dessertbord och kaffe, 
Frukost, Greenfee på 
Särö Golf Club  

Från 940 SEK / PP 
Erbjudande: 3/7-3/8 2017

www.sarohus.se/golfpaket

      -  H
OTELL -  KONFEREN

S 
 - 

    
   

   
 W

EEKENDPAKET 

1976

Beställ våra kataloger på www.eksjohus.se

Ett lite enklare
sätt att hitta hem.
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http://golf.kittad.se
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svePet 
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coBra puma Golf hedrar 
GolfenS traditionerPRYL- 
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roBotarna tar över även på GolfBanan

När det blev dags att öppna plånboken för 
att köpa in tre nya ruffklippare tänkte Bærheim 
Golfpark i Sandnes, söder om Stavanger, till 
lite extra och valde en annan väg.

För ungefär samma pengar köpte man i stäl-
let in 64 Husqvarna-robotklippare av ungefär 
samma modell många av oss har i trädgården 

(fast uppskalade så att de kan klippa ytor på cirka 5 000 kvadratmeter).
Det finns 250 ytor med semiruff som ska bearbetas och när installationen är 

klar har man lagt ut cirka 15 kilometer strömkabel för laddning och 60 kilo-
meter styrkabel som håller de små robotarna på plats tillsammans med den 
GPS-assisterade navigeringen som är inbyggd.

Syftet med det nya greppet är både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Utö-
ver att man slipper ha banarbetare som sköter semiruffen, och slipper die-
selkostnaden (vilket också gör insatsen miljövänlig) så blir det precis som på 
gräsmattan hemma en bättre gräskvalitet när de små robotarna gör små, små 
snitt hela tiden i stället för att en stor rotormaskin ska gå över ytan då och då.
Med en ljudnivå på bara 56 decibel bullrar de betydligt mindre och stör även 
spelarna betydligt mindre eftersom de slipper vänta på banarbetare. 

en premiumkollektion 
från adidaS Golf

För den som vill ha lite mer stil i sitt 
golfliv levererar Adidas en kombina-
tion av hantverksmässig kvalitet och 
innovativa idéer i sin nya Adipure-
kollektion.

Adidas, som länge haft TaylorMa-
de ute till försäljning, har inga tankar 
på att lämna golfbranschen. Liksom 
Nike är dock idén att fokusera 
på kläder och skor, och enligt det 
tänkande lanserar man Adidas Golfs 
nya klädkollektion där prestandabase-
rad innovation kombineras med en stil 
som är kopplad till golfens själ.

Den nya Adipure-kollektionen 
innehåller premiumprodukter över hela 
linjen, från golftröjor och ytterplagg 
till shorts och byxor. Trots att det är 
uttalade golfkläder passar stilen lika 
bra överallt där man vill ha en sportig 
elegans.

Justin Rose visade upp kollektionen 
i den minnesvärda dusten mot Sergio 
Garcia på Augusta National i årets för-
sta Major, och hade det här att säga:

– Alla modemedvetna kommer att 
uppskatta de här produkternas kvali-
tet in i minsta detalj. Det är så här jag 
tycker att mode ska vara både på och 
utanför golfbanan.

Du kan köpa dina adiPure-kläder på 
adidas.com/golf eller i utvalda premi-
umshopar.

Persimmon-driver 
(nästan) och en 

outfit från ”yes-
teryear”. Så 

hedrar Cobra 
Puma Golf 
och Bryson 

deChambeu 
golfens traditio-

ner.
Traditioner är 

viktiga i golf. 
Och trots att 
Cobra Puma 
Golf kanske 
mer än något 
annat företag 
moderniserat 

och utveck-
lat traditio-
nerna har 
man inte 
glömt 

dem. Och för att 
ytterligare hedra de traditionerna 
har man nu, tillsammans med den 
unge stjärnan Bryson DeChambeau 
lanserat en uppsättning klubbor 
och kläder som för tankarna till en 
svunnen tid.

Retro-kollektionen Heritage Col-
lection är till viss del inspirerad 
av Bryson och hans förkärlek för 
klassisk stil, med bland annat den 
välkända Driver-kepsen. Här kom-
bineras retro-stil med avancerade 
prestanda så att golfare kan spela 
lika bra som de ser ut.

Cobras King F7-driver som är ett 
högteknologiskt mästerverk har fått 
en kosmetisk översyn så att den för 
tankarna mer till en klassisk persim-
mon-driver, om än i en aning större 
format. 

en laSermätare med extra allt

Bushnells lasermätare är så dominerande bland spe-
lare och caddies på tourerna att det ofta bara är någon 
enstaka spelare som använder något annat. Och jag 
förstå varför. Jag har provat många modeller, men hållit fast vid Bushnell. Nu 
är det dags att ta steget upp till den allra senaste modellen: Tour V4 Shift 

För den som inte vet vad ”slope” är så handlar det alltså om att inte bara 
via ljusets hastighet räkna ut exakt hur långt det är till flaggan – utan också 
hur mycket den ”effektiva längden” är till flaggan spelmässigt. Detta blir möj-
ligt genom att lasermätaren har en inklinometer, det vill säga en manick som 
mäter hur mycket du lutar mätaren uppåt eller nedåt. Via en egenutvecklad 
formel ger mätaren sedan dig den siffra som du ska välja klubba efter. Även 
om du inte får använda slope-funktionen på tävling så är det ett utmärkt 
sätt att lära sig hur mycket (hur lite, faktiskt) det skiljer när det är uppför eller 
nedför.

Tour V4 Shift har samma format och ergonomiska design med bra grep-
pytor på ovansidan och undersidan. Den har den utmärkta pinseeker-funk-
tionen som ger dig det närmaste målet – viktigt om du skjuter mot en flagga 
med föremål bakom och dessutom Jolt-funktion som vibrerar när lasern har 
låst på flaggan.

Överlag är det här en mycket kompetent liten lasermätare som trots sitt 
relativt höga pris på 4 199 kronor sannolikt kommer att bli Bushnells mest 
sålda lasermätare tillsammans med den vanliga Tour V4 utan slope. 

puma titantour iGnite diSc

Pumas TitanTour Ignite Disc har många bra egenskaper. Men inget slår 
Disc-systemets genialiska enkelhet. Slutsatsen är given: det blir inga fler 
skosnören!

Det är inte yttersulans utmärkta grepp – där de utbytbara mjukspikarna 
av stealth-modell nästan är överflödiga när greppdubbarna och formen på 
sulan i sig gör ett kanonjobb. Dessutom samlas inte mycket smuts och kon-
struktionen gör att skorna flexar mjukt och naturligt i steget.

Inte heller är det den snygga formen, det mjuka premiumskinnet i ovande-
len eller den ultratunna TPU PWRFRAME och EVA-mellansulan med Ignite-
skum som ger energiåterföring och komfort som verkligen levererar hela 
rundan.

Nej, det är så klart Disc-systemet som är mest imponerande med den 
här skon. Med tanke på den lilla prisskillnaden jämfört med ett vanligt 
par TitanTour Ignite så är det ingen snack om att Disc-systemet är värt 
pengarna.

Det handlar inte om att jag är lat (jodå, det är jag förvisso) eller för 
lönnfet för att vilja böja mig ned och knyta om skorna emellanåt (också sant). 
Det är komforten som är poängen. Visst är det skönt att bara sätta i foten, 
snurra några varv och gå iväg. När jag först drog på mig skorna kändes de 
visserligen lite hårda, men redan några minuter senare kände jag hur skinnet 
blivit varmare och formade sig efter foten, och komforten höll i sig – inte ett 
skoskav i sikte.

När jag gått en stund och känner att jag vill ha lite bättre tryck så vrider 
jag bara några klick och får skor som nästan är som ett 

extra lager hud. Dessutom var det skönt att känna 
en bra kontakt med marken i stället för att 

hamna lite högt, som jag tycker att jag 
gör i en del andra skor.

Boka nu, 
         golfa i höst

PORTUGAL  
Praia D’El Rey, Lissabon
Flyg, 7 nätter i dubbelrum, halvpension, 5 heldagsgreenfee 
och service av vår golfvärd  

MAROCKO  
Mazagan, Casablanca
Flyg, 7 nätter i dubbelrum, halvpension, 5 heldagsgreenfee 
och service av vår golfvärd/pro   

ITALIEN 
Parco de Medici, Rom
Flyg, 7 nätter i dubbelrum, frukostpension, obegränsad 
greenfee och service av vår golfvärd  

BULGARIEN  
Thracian Cli� s, Cape Kaliakra
Flyg, 7 nätter i dubbelrum, halvpension, 5  greenfee 
och service av vår golfvärd 

SPANIEN  
Pula, Mallorca
Flyg, 7 nätter i dubbelrum, halvpension, 6 heldagsgreenfee 
och service av vår golfvärd  

SPANIEN  
Novo Sancti Petri, Costa de la Luz
Flyg, 7 nätter i dubbelrum, Semi-All Inclusive, 
5 heldagsgreenfee och golfvärd  

SPANIEN 
La Sella, Costa Blanca
Flyg, 7 nätter i dubbelrum, halvpension, 5 heldagsgreenfee 
och service av vår golfvärd 

SPANIEN  
Almenara, Costa del Sol
Flyg, 7 nätter i dubbelrum, halvpension, 6 heldagsgreenfee 
och service av vår golfvärd 

SPANIEN  
Almerimar, Costa Almeria

Flyg, 28 nätter i lägenhet med självhushåll, 
16 greenfee och golfvärd 

SPANIEN  
El Rompido, Costa de la Luz

Flyg, 28 nätter i lägenhet med självhushåll, 
28 greenfee och golfvärd  

KROATIEN 
Golf Adriatic, Istrien

Flyg, 28 nätter i lägenhet med självhushåll, obe-
gränsad greenfee och golfvärd 

Fr. 13.495 KR

Novo Sancti Petri, Costa de la Luz
Fr. 12.995 KR

Fr. 11.995 KR

Fr. 12.995 KR

Almerimar, Costa Almeria
Fr. 16.995 KR

Fr. 9.995 KR

El Rompido, Costa de la Luz
Fr. 16.995 KR

Fr. 11.995 KR Fr. 14.995 KR

Thracian Cli� s, Cape Kaliakra
Fr. 11.995 KR Fr. 11.995 KR

Se hela vårt breda utbud och boka din resa på golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Pula, Mallorca Almerimar, Costa Almeria

Flyg, 7 nätter i dubbelrum, halvpension, 6 heldagsgreenfee 

Golf Adriatic, Istrien

PORTUGAL
Praia D’El Rey, Lissabon

Praia D Él Rey, Lissabon

Med ny bana:West Cli� sHöstens golfresor Höstens golfresor Long Stay

Flyg, 7 nä� er i dubbelrum, 
halvpension, 5 heldags-
greenfee och service av 
vår golfvärd/pro

Villaitana är en av Spanien mest komple� a 
golfresorter – 36 hål av Jack Nicklaus, hotell-
boende, Long Stay lägenheter, kort transfer 
från Alicante och härligt klimat.

SPANIEN 
Villaitana, Alicante Fr. 10.995 KR
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RICHTER- 
SKALAN

JONAS BLIXT. Vann sin tredje seger på 
PGA-touren när han i par med Cameron Smith 
vann Zurich Classic of New Orleans efter stor 
dramatik. Puttvirtousen från Värmland var 
tillsammans med sin partner till slut starkast i 
särspelet.

ALeX NOréN. Börjar hitta tillbaka till monster-
formen som gav fyra segrar den förra säsongen. 
Spelade grymt golf i Wells Fargo Championship 
och när Norén väl har hittat formen brukar den 
hålla i ett bra tag.

ALeXANder Levy. Den hårtslående och stän-
digt leende fransmannen vann sin fjärde seger 
på Europatouren när han tog hem Volvo China 
Open. Nu laddar han mot Ryder Cup på hem-
maplan. Jag håller tummarna att han tar en plats.

FredrIk WeTTerSTrANd. Och allt sker 
under översyn från huvudcoachen för flick-
landslaget, Fredrik Wetterstrand, som verkar ha 
totalkoll på hur man gör en golfspelare bättre. 
Oavsett nivå.

ANNA NOrdqvIST. Fortsätter att trumma på 
med stor golf världen över. I slutet av april var 
hon hemma i Europa för ett gästspel. I Estrella 
Mediterranean Ladies Open i Spanien ledde 
Anna länge men förlorade i särspel. 

NOrdeA MASTerS. Är tillbaka på platsen 
där tävlingen mått som bäst. Barsebäck har allt 
för att tävlingen ska bli en succé i år. Och om 
bara Stenson hittar formen igen kommer det 
att bli en hemmaspelare som tar hem det.

PeTer HANSON. Den genomtrevlige skåning-
en är en sagolik spelare när ryggen inte krånglar. 
Vilket den tyvärr gör ofta numera. De senaste 
säsongerna har han mest kört rehab, men när 
ryggen tillåter spelar han golf i världsklass. 

MArIA MöLLer. Golfförbundet har fått sin 
första kvinnliga ordförande på 113 år. Och hon 
verkar vara perfekt för rollen som ny bas för 
golfen. Det var precis vad SGF behövde och det 
ska blir spännande att följa framöver.

SveNSkA TJeJer. Vinner tävlingar på löpan-
de band ute i Europa och dominerar juniorgolfen 
fullständigt just nu. Det kan bli sex tjejer från 
Sverige i höstens Junior Solheim Cup. Framti-
den ser strålande ut för svensk damgolf!

vIdeOgrANSkNINgAr. Anna Nordqvist har 
drabbats. Likaså Lexi Thompson. Nu har R&A 
och USGA bestämt sig för att ändra reglerna för 
hur mycket kameror och därmed tittarna kan 
påverka ett resultat från TV-soffan. Bra!

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Det har hänt mycket här hemma och ute i golfvärlden. Här kommer listan över de 10 hetaste 
sakerna, händelserna och personerna just nu. Allt enligt Golfbladets chefredaktör, Fredrik 
Richter. 

Alkohol är beroende- 
 framkallande.

ALLESVERLOREN SHIRAZ
ART.NR 29002, ÅRGÅNG: 2014, 13,5%VOL, 750 ML 109 KR, 375 ML 65 KR

VIN FRÅN SYDAFRIKA

www.janake.se

ALLESVERLOREN 
SHIRAZ

ETT VIN MED FRUKTIG SMAK  
MED INSLAG AV BJÖRNBÄR, 

HALLON, TOBAK OCH KAFFE.

KAN SERVERAS TILL  
ALLA SMAKRIKA RÄTTER  

LAMM, NÖTKÖTT ELLER VILT.
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REsa aberdeen
Cruden Bay Golf Club. I slottet 

satt Bram Stoker och plitade ihop 
storyn om Dracula

aberdeen är Europas oljehuvudstad, men med sjunkande oljepriser blir golfturister 
allt viktigare. tur då att man kan erbjuda golfupplevelser i världsklass – även för 

den som inte har trumps miljarder och kan skapa ett eget golfparadis.

text: mICHaEl BROstRöm
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LINkS LOvERS WELCOmE!
Aberdeen på stor  

(och liten) fot

Majestätiska träd, glittrande vattenhinder och sma-
ragdgröna spelytor. Det är den golf vi många gånger 
serveras via tv-sändningarna, men det är inte den 
golfen som lockar mest. Vajande strandgräs på höga 
sanddyner och ytor med en färg som endast med 
stor generositet kan kallas grön – det är golfens röt-
ter. Linksgolf. Det här är en form av golf där rättvisa 
är ett okänt koncept och man lika gärna kan slå 
järnfyra från 130 meter som wedge från 190 meter, 
beroende på vinden och vilka kullar man tänkt 
studsa på. 

Det sägs att det finns 246 linksbanor i världen och 
av dem finns de allra flesta på de Brittiska öarna. 
Linksälskare vet att det inte sällan är de mindre 
kända banorna som levererar den största upple-
velsen, även om det ibland kan vara värt att öppna 
plånboken och pegga upp på någon av banorna i 
toppen på världsrankingen.  
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år resa går den här gången till Aber-
deen och på flyget från Köpenhamn 
skämtas det lite om att vi har tur som 
fick flyga eftersom den dystra stäm-
ningen i oljebranschen gör att mor-
gonflighten ställs in lite då och då ”av 

tekniska skäl”. Den korta flighten är inte värst bekväm i 
den lilla och skakiga SAS-kärran, men vi landar tryggt, 
letar upp hyrbilen och rullar norrut, mot Cruden Bay.

Här har golf spelats i någon form i hundratals år, och 
en bana lades ut av självaste Old Tom Morris 1899. Den 
bana vi spelar är i största utsträckningen från 1926 och 
är en makalöst fantasifull och njutbar skapelse signerad 
Herbert Fowler och Tom Simpson. För några år sedan 
transformerades också banans svagaste hål, nian, till en 
skönhet med utslag på banans högsta punkt och vid-
sträckta vyer som nästan gör det svårt att fokusera på 
golfen.  

Den inspirerande variationen imponerar mest på 
Cruden Bay, där rena linkshål blandas med hål på klipp-
kanter, blinda utslag, nedsänkta greener och sanddyner 
som är mästerligt utnyttjade.  Favorithålet är sexan, ett 
par 5-hål där en slingrande bäck, djupa torvade bunk-
rar och djärva unduleringar gör att den som vill stjäla 
ett slag från banan får tänka sig för. Att hålet också syns 
i panorama från det högt placerade klubbhuset skadar 
inte heller.

Hela banan är en njutning från start till mål, men 
avslutningen är kanske mest minnesvärd för det vansin-
niga femtonde hålet. Eller vad ska man säga om ett par 
3-hål som är 180 meter långt, spelas dogleg vänster och 
är helt blint från tee. Crazy. Crazy good! Betydligt enkla-
re är niohålaren St. Olaf, som är en perfekt uppladdning 
före lunch eller avslutning innan man lämnar klubben. 

liten och BilliG eller Stor och dyr?
För den som vill ha närhet till Aberdeens nattliv är Mal-
maison ett utmärkt alternativ, om än lite av den moder-
na designen kunde ha bytts mot lite färre trappor i den 
labyrint som måste passeras på väg till rummet. Hotellet 
har spa, men ett bad i det klassiska karet med lejonfötter 
fungerar lika bra. En promenad  in till en indisk restau-
rang passar perfekt i den sista kvällssolen. Servicen på 
Cumin Tandoori är av den lite mer burdusa, men vi har 
hur kul som helst och skrattar högt flera gånger åt servi-
törens skämt. 

När morgonen gryr lovar väderprognosen klassiskt 
skottlandsväder med massor av vind och lite regn från 
sidan. Vi avskräcks dock inte utan kör den korta sträck-
an till Balnagask. Det här är inget mästerverk signerat 
någon världskänd arkitekt, men för femton(!) pund får 
man en klassisk linksbana utlagd vid hamninloppet med 
vyer ut över havet och de många ankrade oljefartygen 
som väntar på en uppsving i ekonomin. 

Det här är en kommunal bana och starterhuset är en 
måttligt imponerande barack, men med två riktigt prat-
glada skottar som ger tips och råd. Visserligen mest, ”slå 
långt och rakt”, men ändå. Hålen är utlagda på ett rejält 
kuperat markområde där halvset i bärbagen är en grymt 
bra idé. Och även om det är varierande kvalitet så är de 
bra hålen betydligt fler än då mindre bra, och golfupp-
levelsen långt mycket större än prislappen skvallrar om.

Efter rundan kör vi till Royal Aberdeen, en av värl-
dens äldsta golfklubbar och med aristokratisk känsla 
redan när man anländer. Som gäst får man inte riktigt 
samma behandling som medlemmar och vi fick ingen 
förståelse för vår idé om att slinka ut före vår bokade 
starttid eftersom det ändå är tomt. 

– ”Sorry, sir. It’s all member’s times until 2.30 PM”, 

säger ynglingen i shopen och kan inte bevekas med ar-
gument om att det bara står fyra bilar på parkeringen. 
Inklusive vår egen. I stället sätter vi oss och äter en lång 
lunch och språkar med andra gäster och en vilsen med-
lem som hamnat i baren. Det är så trevligt att vi helt 
plötsligt får bråttom och får rafsa ihop grejerna och gå 
upp på ettans tee och skicka ut en drive i motvinden, rakt 
ut mot Nordsjön.

Balgownie Links nämns ofta som en av världens 
bästa golfbanor. Och det är svårt att argumentera med 
det rent objektivt, men subjektivt gör den mycket hårda 
vinden och det faktum att det regnat i princip varenda 
dag i över ett halvår. Ruffen är så frodig att den sväljer 
bollar titt som tätt och sannolikt skulle göra det omöjligt 
att hitta både bagen och kortväxta spelkamrater som ir-
rat bort från fairway.

Golfhålen är dock enormt vackra i det magnifika 
linkslandskapet med höga sanddyner och böljande lin-
jer. Tyvärr har någon smällt upp ett vindkraftverk bara 
några tiotal meter från 14:e tee. Ett vansinnigt helgerån 
och ett tecken på att de som bestämmer sannolikt inte är 
golfspelare - och definitivt inte medlemmar här. 

Med 36 hål i benen och huvudet snurrigt av all vind 
finns inga tankar på att gå ut på stan och rulla hatt. I 
stället blir det hotellets utmärkta brasserie som får stå för 
maten, som är både god och serveras i stora portioner. 
Lite synd dock att de inte kan hälla upp Guinness lika 
bra som de kan blanda G&T.

norrut mot moray firth
Det är dags att rulla norrut mot Fraserburgh. Här finns 
Skottlands allra första fyrtorn och fiskebyn innehar ett 
föga eftertraktat rekord i vindstyrka, makalösa 64 me-
ter per sekund - vilket passerat sjätte Orkan-steget på 

V

▲

Petershead GC. Ibland skiner 
solen i Skottland också. 

Royal Aberdeens pampiga klubbhus.

Inverallochys elfte hål 
intill Moray Firth.
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Beaufort-skalan. Det är dock inget vi oroas av den här 
dagen som börjar med nästan total stiltje och gör att 
den tjocka dimman inte lättar förrän en liten bris tilltar 
framåt lunch. 

Så dags har vi lyckats ta oss runt Fraserburghs golf-
klubb med lika delar banguide och chansning på åt vilket 
håll vi ska slå. De utlovade magiska vyerna från utslags-
platser och greener uppe på de höga sanddynerna får vi 
klara oss utan, men flera riktigt starka golfhål och ett ut-
märkt skick imponerar desto mer. 

Klubben grundades redan 1777, men dagens Philorth 
Links lades inte ut förrän 1891 och är en James Braid-ba-
na där det känns som att hålen ligger där naturen tänkt 
att de ska vara och som brukligt för Braid är det relativt 
enkelt i några hål tills man invaggats i en falsk trygghet 
och sedan blir överkörd av utmaningar som man inte är 
golfspelare nog att klara av.

Närmaste grannby är Inverallochy, och här finns en 
bana som är från 1888 där inte mycket har förändrats 
sedan dess. I det mycket anspråkslösa klubbhuset är 

stämningen i klass med den iskalla Guinness som trös-
tar när förmiddagens score från Fraserburgh summeras. 
Medlemmarna berättar hur deras bana ska spelas; med 
stort mod på vissa hål och ännu större försiktighet på 
andra hål.

Den platta  och föga imponerande inledningen följs 
av några riktigt fina linkshål med bra höjdskillnader 
som ger underbara vyer över banan och havet. Spelmäs-
sigt är det klassiskt nio hål ut och nio hål hem. Den böl-
jande linksmarken ger intressanta lägen och det är inte 
helt enkelt att scora, trots att vinden fortfarande inte fris-
kat i som de första två dagarna. För att vara en så liten 
landsortsbana är skicket dock imponerande, främst de 
jämna och fina greenerna.

Vid incheckningen på Kilmarnock Arms uppmärk-
sammas att det är födelsedag, och inkvarteringen i an-
nexet  på andra sidan gata är ingen nackdel med riktigt 
fina rum och lyxiga badrum. Efter uppfräschning serve-
ras en traditionell skotsk haggis följt av utsökta lamm-
racks och en mäktig dessert med mörk choklad. Trots 

ännu en lång dag hinns också lite firande med i hotellets 
bar, där härlig livemusik spelas av ett gäng som alla se-
dan länge börjat hämta ut pension och där textraderna 
bytts mot mer ekivoka versioner än i originallåtarna. 

vilken Soppa
Lilla Cullen Links, den mest nordvästliga banan på vår 
lilla odyssée genom Aberdeenshire och ligger alldeles in-
till Moray Firth.  Hålen på klippkanten högt över havet 
är lite luriga, men har sköna vyer och det är kul att se 
delfiner leka i vattnet. På linkslandet intill stranden är 
det lite kors och tvärs på Old Tom Morris gamla layout, 
och man får navigera runt enorma stenformationer som 
är vackra, men ack så ovänliga mot en vit liten boll. 

Med par 63 och bara ett par 5-hål är det föga över-
raskande ett vasst järnspel som krävs för att scora. Å an-
dra sidan behöver man inte plita ned par och birdies på 
scorekortet för att njuta av den här lilla pärlan. En snabb 
lunch i klubbhuset hinns med och det blir så klart byns 
specialitet, Cullen Skink.  Det här är Skottlands svar på 

Många menar att Cruden Bay är en av 
Skottlands bästa banor. Och de har inte fel!Cullen Links med byn Cullen i bakgrunden.

Royal Aberdeen.Malmaison, Aberdeen City.

Svårnavigerade stenformationer på Cullen Links.

Balnagask ligger precis intill 
Aberdeens hamninlopp.

Vyerna på Fraserburgh blev 
magnifika när dimman lättade.

▲
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amerikanarnas chowder och fransmännens bisque. 
Definitivt värd att prova för den som gillar en mustig 
och mättande fisksoppa.

Nästa anhalt är Peterhead. Och nu är det tur att 
vi kommer i god tid för man kan inte parkera vid 
klubbhuset utan måste ta bron över Ugie. Idén att hyra 
elvagn är god, för banan är rejält kuperad och det är 
skönt att få bogseringshjälp i uppförsbackarna. Många 
hål i början saknar riktig linkskaraktär och har mer 
seaside-känsla, men det förtar inte mycket av nöjet. 
Värre är de djupa ruffar där det är svårletat och sedan 
lika svårt att slå sig därifrån om man råkar hitta sin 
boll.

Spelmässigt är Craigewan Links, ursprungligen 
signerad Willie Park Jnr redan 1892, en vindutsatt 
bana där den som kan hålla bollen lågt har stor fördel. 
Det är bra rull och inte alltid helt lätt att tvåputta om 
man råkat hamna på fel ställe. Tacksamt nog blir det 
ändå några birdies, bland annat efter en löjlig chans-
ning på 17 där utslaget lite turligt studsar in på green 
och sånär levererar en eagle.

in i dimman
Sista natten i Skottland tillbringas på Buchan Braes 
Hotel, placerad på en före detta RAF-flygbas. Rummet 
är lite alldagligt, men maten är desto mer imponeran-
de. Trots att den ordinarie kocken är ledig serveras vi 
en utsökt måltid som lätt platsat på vilken stjärnkrog 
som helst, ackompanjerad av en service i samma klass. 

Efter en väckning av ett skimrande gryningsljus 
laddar vi med en rikigt god frukost av typen ”full scot-
tish”, med allt från ägg och bacon till små korvar och 
blodpudding. Energin behövs för det har sannerligen 
inte varit någon viloresa och sista rundan spelas på 
den inte särskilt kända, men desto mer imponerande, 
Newburgh on Ythan Golf Club, bara en halvtimme 
från flygplatsen i Aberdeen. 

Här är det återigen dimma och klubbens regel är 
att man inte får slå ut om man inte ser fairwaybunk-
rarna på ettan. Vi skymtar dem, slår ut och börjar gå, 
varpå riktig tjocka rullar in och vi knappt ser handen 
framför oss. Vi får helt sonika stå och vänta på att få i 
alla fall en liten idé om åt vilket håll greenen finns och 
efter en stund lättar det så att vi kan spela vidare. 

Första nio hålen spelas uppför och nedför en kulle 
och är mer park- och hedbana än links - om än med 
djupa bunkrar och vassa gorse-buskar. När vi slår ut 
på tian har solen tittat fram och avslöjar ett plattare 
område där hålen verkligen andas links från början till 
slut. Några bra slag värmer lika mycket som den gas-
sande solen när vi svalkar strupen med en kall öl på det 
stora och moderna klubbhusets terrass. 

I bilen på väg mot flygplatsen håller vi tummarna 
för att oljepriset inte sjunker ytterligare. Ett kort di-
rektflyg till Aberdeen är guld värt för linksälskare. 
Och eftersom Trumps omtalade superbana inte hanns 
med den här gången så är det bara att åka hem och 
börja spara ihop till ett nytt besök i Aberdeenshire. ●

Länkar:
Visit Aberdeen
www.visitabdn.com
 
Cruden Bay Golf Club
www.crudenbaygolfclub.co.uk
Balnagask Golf
sportaberdeen.co.uk
Royal Aberdeen Golf Club
www.royalaberdeengolf.com
Fraserburgh Golf Club
www.fraserburghgolfclub.org
Inverallochy Golf Club
www.Inverallochygolfclub.com
Peterhead Golf Club
www.peterheadgolfclub.co.uk
Cullen Golf Club
cullengolfclub.co.uk
Newburg on Ythan Golf Club
newburghgolfclub.co.uk
 
Malmaison Hotel, Aberdeen
www.malmaison.com/locations/aberdeen
Kilmarnock Arms Hotel
www.kilmarnockarms.com
Buchan Braes Hotel
www.buchanbraes.co.uk

Strandnära på Cullen Links. Cruden Bays naturliga linkslandskap.

Pampigt klubbhus på Newburgh, 
även om det inte var helt lätt att 
se i dimman.

LÄS MER OM VÅRA GOLFRESOR OCH BOKA PÅ OUTOFBOUNDS.SE ELLER RING 08-519 303 02

Oavsett hur ofta du reser är det viktigt att varje resa känns unik. Vi lägger därför ner mycket jobb på  
att guida dig rätt i vårt breda sortiment. Bland våra resor finner du tre olika typer av golfresor:  

PAKETERADE GOLFRESOR som går att boka direkt online. SKRÄDDARSYDDA GOLFRESOR 
där du själv bestämmer resmål, längd och innehåll. Avslutningsvis har vi våra TEMARESOR, special
avgångar på fasta datum som kan bli ditt livs drömresa! Berätta för oss vilken typ av golfresa du är  

ute efter så kan vi hitta det som passar just dig och dina önskemål.

TEM
ARESOR

PAKETR
ESOR

SKRÄDDARSYTT

Out Of Bounds Golfresor erbjuder dig  
BREDD, KUNSKAP OCH UPPLEVELSER! 
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INtERvju maria möller

text:  BO stEFFENsEN  
foto: lINa HOOF

maria möller är 38 år, bor i stockholm, chefsjurist och förhandlingschef för  
arbetsgivarorganisationen sla, medlem i mölle Gk och Huvudstadens Gk och  
har 4,5 i handicap. Hon är också den första kvinnliga ordföranden i svenska 

Golfförbundets 113-åriga historia.

NyA ORdFöRANdEN 
Om SyNLIgHET, FRISk-
vÅRd OCH HOTANdE 

bOSTAdSPLANER
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den Vanligaste  
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sVerige är en man 
öVer 50, medan  
endast runt 25  
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ymboliskt naturligtvis. Så blev det 
också uppmärksamhet i media ef-
ter det att hon valts enhälligt på 
årsmötet. Maria Möller efterträder 
Christer Bergfors som suttit i åtta 
år. Själv har hon funnits i styrelsen 
de senaste två.

Spelar det någon roll, mer än 
symboliskt, om ordföranden är en 

kvinna eller en man?
– Det ska väl inte vara någon skillnad egentligen tän-

ker jag, men det finns ju alldeles för få kvinnliga ledare 
inom idrotten i Sverige och inom golfen i Sverige så det 
är klart att det kan ha ett visst symbolvärde. Förhopp-
ningsvis kan det inspirera fler att ta samma steg, säger 
Maria Möller.

Den vanligaste spelartypen i Sverige är en man över 
50, medan endast runt 25 procent av landets 486 000 re-
gistrerade medlemmar är kvinnor.

– Det är en fråga vi jobbar mycket med i Vision 50/50 
vilket förhoppningsvis kommer att leda till fler medlem-
mar, inte enbart kvinnor. Det finns ju en enorm potential 
att öka antal medlemmar på den enskilda klubben, säger 
Maria.

Vision 50/50 är namnet på förbundets långsiktiga ar-
bete för ökad jämställdhet och fler kvinnliga spelare och 
ledare ute på klubbarna.

Målen fram till 2020 är att 200 klubbar ska ha påbör-
jat ett förändringsarbete, 10 000 fler kvinnor som med-
lemmar, minst 35 procent kvinnor i klubbarnas styrelser 
och att se en mätbar förändring i kvinnors syn på golf.

– Sedan handlar det om att driva andra frågor. För 
mig är det helt ofattbart att golf inte omfattas av frisk-
vårdsbidraget. Skulle vi göra det så skulle det generera 
mer pengar till golfen för då skulle fler spela.  I vissa fall 
vill ju kommunerna att golfbanor ska försvinna för att 
man vill bygga bostäder, så det handlar jättemycket om 
att påvisa golfens nytta i samhället vad gäller hälsa, frisk-
vård och även för miljön egentligen. Så att golfbanorna 
finns kvar, säger Maria.

Bostäder i stället för golfbanor. Är det den tendensen 
nu?

– Ja, tyvärr har vi sett på visa ställen att man tycker att 
man behöver bostäder. Det finns en del golfbanor med 
fantastiska lägen och då säger man: ”ni kan väl bygga er 
bana ännu längre ut på landet”. Om klubben då arren-
derar sin mark ligger man ju risigt till om man inte kan 

S
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 Maria Möller tar över ordförande-
klubban efter Christer Bergfors.

Yorkshire
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förklara sitt värde. Det senaste exemplet var Linköping. 
Den ligger precis vid universitetsområdet. Om vi ska 
kunna attrahera nya målgrupper som inte kommer till 
golfen automatiskt, nyanlända eller andra, så gynnar det 
ju inte golfen att flytta ännu längre ut från stadsmiljön.

De två senaste åren har det inte gått att få ihop en Eu-
ropatourtävling på damsidan i Sverige. Skulle förbun-
det kunna gå in som en garant där?

– Vi har ju försökt. Vi har varit inne och stöttat med 
en del pengar men sedan är ju dilemmat att ordna en 
tävling som den i Helsingborg ligger på runt 20 miljoner 
och det kräver sponsorer för förbundet kan inte gå in 
med 20 miljoner, det är omöjligt. Vi var villiga att gå in 
med en del men det byggde på att det fanns andra som 
kunde stå för andra delar och det gick inte att få ihop. 
Det är tråkigt. Förhoppningsvis vänder det – eller så blir 
det så att det kommer att bli svårt att ha en svensk Euro-
patourtävling för herrar. Det beror ju på var sponsorerna 
väljer att lägga sina pengar.

Finns det något du brinner extra för?
– Det viktigaste är egentligen att säkerställa att golf 

upplevs som en sport för alla, oavsett om man är man, 
kvinna, ung, gammal eller vilken förmåga man har. Bara 
det här fenomenet att man kan spela mot varandra oav-
sett om man är elitspelare eller amatör och båda faktiskt 
har chansen att vinna. Den inkluderande golfen är viktig.

– Sedan golfens samhällsnytta. Golfen genererar 
otroligt mycket till samhället men får så lite tillbaka. Där 
tror jag alla kan bli bättre och tillsammans visa vad vi 

faktiskt gör och vad vi då kanske också har rätt att få 
tillbaka.

Hur inkluderar man ”alla”?
– Man kan exempelvis ha fler tees så att nybörjare kan 

känna sig lite mer hemma. Jag kommer från tennisen och 
där var det ganska logiskt att stå längst framme vid nät 
och spela med stora bollar när man började. Det där kan-
ske man inte har gjort på samma sätt inom golfen. Det 
handlar om att anpassa banorna för nya golfare så man får 
en chans att behålla dem som man faktiskt rekryterat in, 
men som sedan lämnar för att de tycker det är för svårt.

Det finns en hel del traditioner inom golfen, står de i 
vägen för förändring?

– Jag tycker att man ska behålla positiva traditioner, 
men man kanske inte ska behålla alla om det innebär att 
vissa grupperingar blir exkluderade och inte känner sig 
hemma. Det finns ju en del rykten om golfen att det är 
en stängd och dyr idrott, att det är en gubbidrott och så 
vidare. Den typen av myter bör man kanske säkerställa 
så att det inte beror på saker och ting vi faktiskt kan för-
ändra.

Tänker du vara ”synlig”, ute på klubbarna?
– Min ambition är absolut att synas, på olika sätt. I 

mitt vardagliga jobb så arbetar jag en hel del med golf-
klubbar, i och med att SLA är arbetsgivarorganisation för 
landets golfanläggningar, så jag har en dubbel möjlighet. 
De som jobbar med golf professionellt träffar jag även till 
vardags, så jag har ett väldigt bra kontaktnät. ●

för mig är det helt 
ofattbart att golf 

inte omfattas aV 
friskVÅrdsbidraget. 
skulle Vi göra det 

sÅ skulle det  
generera mer  

Pengar till golfen 
för dÅ skulle  

fler sPela.

”

 Förbundsstyrelsen 2017.
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Hur siktar man egentligen i golf? stansen och bladet är de vanligaste svaren på den frågan, men kanske är det 
snarare något helt annat? med trycket under fötterna kan du sikta dynamiskt!

FOtO: peR NILSSON
FOtO: peR NILSSON

REpORtaGE sikta rätt

text: mICHaEl BROstRöm

rik Blomqvist, Balance Golf-utvecklare 
på Ringenäs, har i sitt arbete på Swing 
Catalysts 3D-platta gjort en del intres-
santa observationer om siktet. Under 
golfutveckling med över 400 spelare, 
från proffs till höghandicappare, har 

Erik fått ihop data som visat sig vara mycket intressanta.
Det är många som tror att helt avgörande om tårna 

eller hälarna pekar åt höger eller åt vänster, eller om du 
ställer ned träffytan riktad till höger eller vänster om 
målet. Men betydligt viktigare i sammanhanget är hur 
trycket under fötterna är fördelat i svingen. För att und-
vika överdriven rotation av bladet, och därigenom också 

undvika en oönskad bollstartsriktning och oönskad 
skruv, är det viktigt att klubbans svingspår är parallellt 
med trycket under fötterna.

En öppen eller stängd stans kan vara helt okej om 
spelaren är medveten om hur trycket under fötterna är 
fördelat i svingen – det så kallade dynamiska siktet. Så 
länge svingspåret och trycket är parallellt blir slagen 
raka. Och genom att kontrollera trycket blir det enkelt 
att leverera en önskad skruv, draw såväl som fade.

Exempelvis kan stansen vara stängd och det dyna-
miska siktet vara riktat till vänster, vilket skulle ge en 
mycket stor rotation av bladet. Ju större skillnad på vin-
keln, desto större blir rotationen och desto mer skruv blir 

det. Med en bättre förståelse för hur det dynamiska siktet 
fungerar kan instruktörer ge bättre lektioner och spelare 
få bättre resultat när de spelar, och enklare kunna kor-
rigera sina fel ute på banan. För coacher kan 3D-plattan 
därför vara ett utmärkt hjälpmedel för att visa spelaren 
hur siktet – stans såväl som dynamiskt sikte – påverkar 
bollflykten, och visa varför bollen flyger som den gör.

Erik Blomqvist är golfutvecklare på Ringenäs och 
står bakom Balance Golf, ett golfutvecklingskoncept 
som sakta men säkert tar världen med storm. Swing Ca-
talyst har ett fåtal studios i Sverige med 3D-platta, en av 
dem finns på Balance Golf Center i Ringenäs. Läs mer 
på www.balancegolf.se och www.swingcatalyst.com. ●

E

HuR SikTaR du EgEnTLigEn?

Din bästa golfupplevelse
Populära Halmstad Golfklubb har idag ca 3.200 medlemmar och varje år spelas ungefär 70.000 golfrundor på våra banor. 
Norra banan är en riktig mästerskapsbana och 18 – 22 juni spelas Annika Invitational Europé här. Södra banan är en dold 
pärla för många och våra medlemmar spelar helst här. Vår restaurang har fyra år i rad utsetts till Sveriges bästa golfrestaurang. 
Varmt välkomna till Halmstad Golfklubb!

Halmstad Golfklubb  •  Golfbanevägen  •  302 73 Halmstad  •  Tidbokning 035 - 17 68 00  •  info@hgk.se  •  www.hgk.se

Erik Blomqvist och Thomas Lindström. 
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NyHEtER nordea masters

nORdEa MaSTERS

Bunkrarna är krattade, flaggorna tvättade och greenerna såphala. Barsebäck är redo 
att ta emot kronjuvelen inom svensk proffsgolf Nordea masters. vi ringde upp Claes 
Nilsson, tournament Director på lagardère som driver tävlingen, för att ta pulsen på 
honom så här dagarna innan Europatourtävlingen intar den klassiska spelplatsen.

text: jENNy OlssON

gOLFFEST NÄR

INTAR bARSEbÄCk

ramatik. Hemmafavorit. 
Världsgolf. Det drar ihop sig 
till Nordea Masters – och det 
är bäddat för en riktig golf-
fest.

Tävlingen som arrangeras 
1–4 juni har turnerat mel-

lan olika banor men gör i år efterlängtad comeback 
till Barsebäck Golf & Country Club. Barsebäck ar-
rangerade tävlingen nio gånger mellan 1992 och 2009 

(dåvarande Scandinavian Masters) innan den flyttade 
vidare till Bro Hof i Stockholm, och det är många som 
gläds när den svenska Europatourtävlingen återvän-
der.

Någon som har nerverna utan på kroppen så här 
dagar innan det är dags är Claes Nilsson, tävlingsan-
svarig på Lagardère som arrangerar stortävlingen.

– Jag skulle ljuga om jag säger att jag är lugn i ma-
gen, vi ska ju leverera. Det är alltid en press och myck-
et stress så här i sluttampen men en positiv sådan. Vi 

är bra med i alla faser så det känns väldigt bra. Det 
kommer att bli ett fantastiskt event! 

Vad har ni för förhoppningar för årets upplaga?
– Stora. Jag ser framför mig en stor golffest med 

mycket folk. Vi räknar med upp emot 100 000 i publi-
ken. Det kommer att bli en fantastisk inramning på 
Barsebäck, särskilt de sista nio som blir jättebra för 
spelare, och med den läktarsektion vi byggt upp blir 
publikupplevelsen riktigt bra. Sedan att Henrik Sten-

D
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Den väger några gram och man har den fickan. När som helst på banan trycker du på den lilla knappen på din Smart Marker och din 
telefon kommer att tala om hur långt du har kvar till greenen. Alla banor i Sverige finns med i systemet och Smart Marker fungerar 

lika bra för Apple som för Android telefoner. Och dessutom till ett mycket attraktivt pris.

479:-

Välj spel på någon av våra tre banor: Norra, Södra och Vesterby banan.  
Vi har anpassade golfpaket utifrån era behov och önskningar med  alternativa boenden.

Läs mer om våra olika alternativ på: www.landerydsgolf.se

Du behöver inte åka utomlands för att få uppleva en total golfupplevelse. 
Hos oss kan du komma ifrån vardagen och fokusera helt på din golf på vår stora 
anläggning med 54 varierande hål, plus korthålsbana, fördelade på våra två anläggningar.

Landeryd-Vesterby hål 17Landeryd Södra hål 17 Landeryd Norra hål 17

SOM UTOMLANDS 
FAST ANNORLUNDA

Landeryds Golfklubb • www.landerydsgolf.se
tel 013-36 22 00 • e-post info@landerydsgolf.seåReTS gOLFkLUbb 2017

1 klubb • 2 anläggningar • 3 banor

2017

Landeryds GK

son spelar på sin hemmabana bidrar till att det kommer 
att bli något alldeles extra.

Ja, hur viktigt är det att Henrik Stenson kommer?
– Det är grymt viktigt, det är inget att sticka under 

stol med. Dels med hans förra säsong i åtanke, att vinna 
en major, OS-medaljen och segern i Race to Dubai som 
milstolpar. Men också att han kommer hem och möter 
den svenska publiken. Det är på så sätt tävlingen har 
nått sin dignitet. Den bygger på att vi har haft många 
fantastiska svenska spelare ute på touren genom åren 
som kommer hem när den största tävlingen på svensk 
mark äger rum.

Vad kan du mer säga om årets startfält?
– Det ser väldigt bra ut och vi har ett starkt europe-

iskt startfält. Vi har två tio-i-toppspelare som kommer, 
förutom Henrik Stenson Alexander Norén. Fjolårsvin-
naren Matthew Fitzpatrick kommer, även Thongchai 
Jaidee som vann 2014. Sedan är det en rad stora spelare, 
bland annat Torbjörn Olesen, Ryder Cup-kaptenen 
Thomas Björn och Brett Rumford. Bland svenskarna 
hittar vi flera kända namn; Kristoffer Broberg, Joakim 
Lagergren, Pelle Edberg, Peter Hanson, Magnus Carl-
son, Niklas Fasth, Johan Edfors, Robert Karlsson och 
Richard S. Johnson, så det är hela styrkan. 

Vad kan du säga om banan?
– Banan är svår som den är men de har förlängt 

några hål vilket kommer att göra den ännu tuffare. Och 
med värmen som kom nu i maj kommer greenerna att 
bli riktigt bra. Banan är under formtoppning kan man 
väl säga och de kommer att leverera på högsta nivå.

I övrigt, hur ser årets upplägg ut?
– Vi har några nyheter att presentera i år. Vi satsar 

på en after golf på fredagen med trubadur och under-
hållning så att publiken kan stanna kvar och njuta ef-
teråt. På onsdagens ProAm kommer vi ha en dj på plats 

som ska spela musik så att vi får härlig feststämning. 
Invigningsfesten sker på tisdagen inne i Malmö, följt av 
36 håls ProAm på onsdagen och sedan drar tävlingen 
igång på torsdag morgon.

Ert sponsoravtal med Nordea löper ut i år. Hur påver-
kar det situationen med nästa års tävling? 

– Vi håller på att förhandla och jag kan tyvärr inte 
säga så mycket mer just nu. Men det ser bra ut och det 
kommer att lösa sig ganska snart. Vad gäller arenan så 
jobbar vi med olika alternativ, faktiskt båda scenarion 
med en fast spelplats eller att låta den rotera. I dagslä-
get är nästa års spelplats inte klar men vi kommer att 
kunna gå ut med det ganska snart efter tävlingen.

För alla som inte kan vara på plats, hur kommer 
Nordea Masters att sändas på tv och hur viktigt är 
det att tävlingar som den direktsänds i public ser-
vice så att fler har möjlighet att se den?

– Vi har skrivit ett 4-årsavtal med SVT vilket 
känns jättebra för jag tycker att det är viktigt att kun-
na visa upp tävlingen för så många som möjligt. Golf 
har blivit mycket bredare som sport idag, inte minst 
tack vare OS, så det är ett stort intresse och det känns 
jättebra. SVT sänder live lördag och söndag och sam-
mandrag de två första dagarna. Men man ska defini-
tivt komma dit och följa tävlingen på plats om man 
har möjlighet!

Bland tidigare vinnare märks namn som Colin 
Montgomerie, Mikko Ilonen och Thongchai Jaidee 
och Alexander Norén som båda spelar i år. Vem tror 
eller hoppas du vinner?

– Jag får vara förstås vara neutral i frågan, men 
jag hoppas att det är en svensk som står som vinnare 
i slutändan. Efter särspel mot en utländsk spelare. Jag 
vill ha drama, så jag hoppas att inte någon drar ifrån 
för mycket utan att det blir en kamp på söndag efter-
middag. Då är det som roligast att följa golf. ●

 Fakta:

tidigare vinnare
Bland de senaste tio årens vinnare finns  
både gamla rävar och nya namn:

2016: Matthew Fitzpatrick, 
Bro Hof Slott Golf Club

2015: Alexander Norén 
PGA of Sweden National

2013: Mikko Ilonen  
Bro Hof Slott Golf Club

2011: Alexander Norén  
Bro Hof Slott Golf Club

2009: Ricardo González 
Barsebäck GCC

2007: Mikko Ilonen  
Arlandastad GK

2014: Thongchai Jaidee 
PGA of Sweden National

2012: Lee Westwood 
Bro Hof Slott Golf Club

2010: Richard S. Johnson
Bro Hof Slott Golf Club

2008: Peter Hanson 
Arlandastad GK

2006: Marc Warren
 Barsebäck GCC

Claes Nilsson.
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man kan inte låta bli att känna att Barsebäck Golf & Country Club vet mer om högklassig golf än några andra. 
Beläget på första parkett invid öresund är Barsebäck inte bara en av Europas bästa golfbana utan också en av 

de vackraste. I början av juni möts världsspelarna här igen för Nordea masters 2017.

REpORtaGE barsebäck

text: jENNy OlssON foto: pEtER CORDéN

indpinade tallar söker sig mot 
himlen. Sikten är fri. I fjärran 
hägrar den danska kusten och 
Ven. Snart växlar naturens fond 
då banan vänder in mot land, och 
karaktärsfulla seasidehål får ge 

vika när skogs- och parkmiljön tar vid. Banans de-
taljer är förträffliga, kvaliteten svår att jämställa med 
något annat.

En rad stjärnspelare har vittnat om Barsebäcks 
estetik och höga klass, däribland Jack Nicklaus, Nick 
Faldo, Colin Montgomerie och Annika Sörenstam. 
Men det är nog få – om någon – som inte faller pla-
dask för denna skånska guldklimp.

Det har vi delvis greveparet Marianne och Ian D. 
Hamilton att tacka för. De ägde Barsebäck Gods på 
det utskjutande näset mellan Lundåkra- och Lom-
mabukten som varit i den Hamiltonska släktens ägo 
sedan 1743. Greve Hamilton var en duktig lantmäs-
tare och under hans styre blev godset ett europeiskt 

mönsterjordbruk. Varför sluta där?
1969 låter de således meddela sina planer om att 

starta en komplett country club av familjekaraktär. 
Innan de hann genomföra sina planer såldes dock god-
set 1974 till industrimannen Gösta Carlsson, som tack 
vare sina utlandsresor hade fått smak på golfresorter. 
Han skred istället till verket. I dag, 40 år senare, har 
drömmen om en prima golfresort med en internatio-
nell mästerskapsbana blivit sann.

Som spelare bjuds man på mästerliga utmaningar 
och en härlig atmosfär och de två 18-hålsbanorna, 
Masters Course och Donald Steel Course, är lika spel-
värda. Masters Course erbjuder en fin blandning av 
skog och park med hål som emellanåt sätter en på prov 
vad gäller slagrepertoar och taktik. Sinnena skärps 
sedan när man når seasidehålen längs Öresund; om 
sidvinden friskar i gäller det att se upp. Donald Steel 
Course är lika fin och spännande att spela som sin be-
römda syster. Vackra skogshål med majestätiska tallar 
och parkhål med snäva doglegs och intressanta vatten-

hinder ger banan en tydlig karaktär av risk & reward.
Och det är just kombinationen av de två banorna 

som ger den stora behållningen, Barsebäckskänslan. 
Det allra bästa är att förstås bo över på resorten för att 
hinna ta ett ordentligt bett av bägge. Som komplement 
finns även Litorina Course, en 9-håls korthålsbana.

Barsebäcks målsättning är hela tiden att tillhöra 
toppskiktet i Europa. Extra tydliga blir klubbens an-
strängningar när de strålar samman inför en stor täv-
ling som Nordea Masters när hela golfvärldens blickar 
vänds hit. Första gången Barsebäck stod värd för täv-
lingen, då under namnet Scandinavian Masters, var 
1992. Under årens lopp har här arrangerats ytterligare 
tolv Europatourtävlingar, på det trettonde då Nordea 
Masters återvänder hit i början av juni. Att Barsebäck 
även varit spelplatsen för Solheim Cup (2003) och Elit-
serien flera år i rad får oss att hoppas på mer. Ryder 
Cup, kanske? Det känns som om det är läge för en 
oförglömlig europeisk triumf på Barsebäcks klassiska 
mark.

V
BaRSEBÄCk
golf & Country Club
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en sak är att skaPa lÅng siktiga Visioner, en känsla aV att det är möJligt att nÅ lÅngt. 
det är inte talang, det är inte tur utan det är du sJälV som bestämmer de saker som 

kommer att aVgöra i lÅnga loPPet.

”

et svenska flicklandslagstruppen be-
står av Frida Kinhult, Skaftö, Linn 
Grant, Rya, Beatrice Wallin, Hills, 
Maja Stark, Abbekås – alla födda 
1999 – samt Amanda Linnér, Hills 

och Julia Engström, Ringenäs, födda 2001.
Ett gäng tjejer som just nu dominerar ute i Europa. 

I mars vann Frida Kinhult Spanska öppna, nyligen 
vann Amanda Linnér Franska Öppna och veckan där-
på tog Linn Grant hem Helen Holm Scottish Women’s 
Open.

Ett av årets stora mål för alla sex är Junior Solheim 
Cup som spelas USA i samband med just Solheim 
Cup. De sex högst rankade efter nio spelade kvalifi-

D

 därför dominerar de

▲

REpORtaGE lovande tjejer

lilla sverige dominerar på flicklandslagsnivå. sex tjejer som alla ligger långt fram internationellt.  
Hur kommer det sig egentligen? landslagscoachen Fredrik Wetterstrand har många svar,  

men pekar särskilt på en sak – gruppen.
– Det är sjukt svårt att bli bra i golf på egen hand, säger han.

text: BO stEFFENsEN  foto: GöRaN söDERQvIst, GEtty ImaGEs

kationstävlingar tar en plats, övriga sex plockas ut av 
kaptenen Alison Nicholas.

Det är faktiskt inte omöjligt att Sverige kniper alla 
sex rankingplatserna. 

Efter fyra spelade tävlingar ser det ut så här i toppen:

1. Amanda Linnér, Sverige 112
2. Frida Kinhult, Sverige 93
3. Letizia Bagnoli, Italien  87,5
4. Beatrice Wallin, Sverige 78
5. Linn Grant, Sverige 73,5
6. Alessia Nobilo, Italien 51,25
7. julia engström, Sverige 40,5
13. Maja Stark, Sverige 29,5

Kinhult, Engström och Wallin var med i Europas 
lag i Junior Ryder Cup förra året. En säsong då, bland 
annat, Julia Engström vann British Amatuer som 
15-åring och därefter fick prova på majorspel.

Men hur kommer det sig att alla de här sex tjejerna – 
det finns fler bakom dem men vi håller oss till lands-
lagstruppen – är så starka och att lilla Sverige, som 
har problem med påfyllnad ute i klubbarna just på 
tjejsidan, får fram ett helt gäng där alla har poten-
tial att vinna majors i framtiden?

En som ser på nära håll är Fredrik Wetterstrand 
som är huvudcoach för flicklandslaget.

Han är också lärare på SGF Elitmiljö i Halmstad 

svenska tjejerna och PGA:s tränarutbildningar och har skrivit böcker 
och utbildningsmaterial om golf.

– Alla har jobbat hårt under väldigt långt tid med 
väldigt bra hjälp. Sedan är det en massa bonusar med 
att de faktiskt är tillsammans och har varit det i flera 
år. De spränger gränser för varandra. De vet att de 
är ungefär lika bra och ser man att någon annan går 
minus fem eller vinner en tävling utomlands så fattar 
man att det kan man också göra.

Men just det där att alla är så långt framme?
– Det finns ett bra ledarskap på flera plan. Dels 

kommer de från klubbar som gör ett jäkligt bra jobb 
och alla har erfarna tränare som tidigare har haft spe-
lare som är ännu bättre på golf; Rikard Fors, Hans 
Larsson, Johan Andersson, Micke Kinhult, Daniel 
Grestam, Thomas Lindström ... Dessutom har de bra 
och utvecklingsorienterade föräldrar. Det är extremt 
viktigt. Alla har egentligen föräldrar som antingen 
varit elitidrottare själva eller jobbat med ledarskap 
inom idrotten i en eller annan form och är, upple-
ver jag, väldigt fokuserade på långsiktig utveckling. 
Det är ju en paradox det där att om man vågar tänka 
långsiktigt så kommer ofta de kortsiktiga resultaten 
eftersom man blir lugnare på något sätt. Man är upp-

fostrade i att träning ger resultat, misslyckanden är 
lärdomar och det här är ett gäng coachbara tjejer som 
ändå är starka och kan köra sitt eget race.

Vad är din viktigaste uppgift i den här mixen?
– En sak är att skapa lång siktiga visioner, en käns-

la av att det är möjligt att nå långt. Det är inte talang, 
det är inte tur utan det är du själv som bestämmer de 
saker som kommer att avgöra i långa loppet. Det är 
inga supertalanger som är i världseliten utan det är 
tjejer som har varit likadana som dem i samma ålder, 
eller till och med sämre oftast. Den andra delen är att 
skapa lagandan, se till att erfarenhetsutbyte, tröstan-
de, peppande sker på ett bra sätt. Jag ser dem mycket 
på tävling vilket tränarna oftast inte gör.

Hur viktigt är det att ha någon att ”hålla i handen”?
– Om man tittar på exempelvis en Sverige-ranking 

så tror jag att det finns ett ganska starkt samband mel-
lan var man ligger på rankingen och hur många täv-
lingar under året som en förälder eller tränare har tit-
tat på. Det är en fördel att ha någon som observerar 
vad man gör. Som spelare är det svårt att analysera 
sig själv och träna på rätt saker efteråt. Det kan vara 
allt från vad jag äter, spelstrategi, vad händer med mitt 

spel när jag blir nervös, vad händer med mig när jag 
ger upp och så vidare. Golf är ju unikt på det sättet att 
man spelar tävlingar utan att tränaren tittar.

Ni har satt upp speciella mål i gruppen i år?
– Det var väl egentligen ett sätt att skapa laganda, 

att sätta upp gemensamma mål och även lite visions-
tänk som att alla sex ska komma med i Junior Solheim 
Cup. Sedan har vi sagt att laget tillsammans ska ha 75 
varv under par i år. De hade ungefär 60 rundor under 
par förra året, men redan nu har de gjort en bit över 
tjugo. Tanken där också är ju att ha något gemensamt 
att sträva efter, att bli glad när någon annan har spelat 
bra och få bort tänket att par är bra, vilket de fått för 
länge sedan. Det är under par som är bra. Strunta i 
par, det är bara något som någon har hittat på.
Framåt då, college?

– Från landslagets sida vill vi ju gärna vara in-
volverade i den processen. Vi har ganska bra koll på 
vilka skolor som är bra och där vi ser att spelarna blir 
bättre. Om alla sedan väljer att gå den vägen det får vi 
se, det är inte helt klart på alla ännu.

Men det är en väg ni gärna ser att de tar?
– Generellt behöver man hamna i en miljö där 

Amanda Linnér. Linn Grant.

Landslagscoachen 
Fredrik Wetterstrand.

Linn Grant och 
Fredrik Wetterstrand.
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man får sparring, utbildning, coachning och mycket 
egen träning. Om det är ett golfgymnasium, college 
eller ett landslag kan spela mindre roll. Men när den 
perioden är slut så ser vi också att många fastnar. Det 
är jäkligt svårt att bli bra på golf på egen hand. Tittar 
vi idrottsligt historiskt i Sverige på andra idrotter där 
vi har varit framgångsrika; tennis på 80-talet, sim-
ningen på 2000-talet, friidrotten i början av 2000-ta-
let, utförsåkning med Pernilla Wiberg och Anja Pers-
son … Vilken individuell sport man än tittar på där 
vi har varit dominanta så har man gjort det i stor ut-
sträckning som lag. Man har samarbetat på olika sätt 
och fått ihop en grupp personer som vill samma sak 
samtidigt. Sedan finns det ju enstaka fall som sticker 
ut; Björn Borg till exempel, men det är relativt sällan.

Det räcker inte att stå själv och nöta?
– Väldigt mycket av den träning man gör sker ju 

i ensamhet, så är det för de flesta, men att vara i en 

grupp för att lära av varandra, peppa och trösta var-
andra, få varandra att gå ut även när det regnar, spar-
ringen, tävlingsmomenten har så jäkla många värden. 
Att skapa den mängden träning och det fokus på alla 
timmar som behövs är väldigt svårt att lösa på egen 
hand. Alla de mentala sakerna; hantera stress, slå när 
någon tittar på, vara i ledning, ligga efter … det är 
omöjligt att få med när man tränar själv.
Sannolikheten att någon av de här sex tjejerna blir 
väldigt bra är stor men det finns en del flaskhalsar 
kvar att ta sig igenom?

– Alla sex har möjligheten att bli sjukt bra och de 
har vanor som gör att de blir bättre och bättre. Sedan 
vet vi historiskt att det är extremt svårt i ung ålder att 
förespå vem som blir bra sedan. För att skapa utveck-
ling är vår uppgift dels att sätta dem i situationer där 
det faktiskt blir för tufft ibland, dels att sparra tjejerna 
på rätt tävlingsnivå.

– Ska man nå toppen är det ett antal fallgropar, 

misslyckanden och svackor som man behöver kunna 
hantera och då är det en bra grund om man vet att det 
finns något att lära i misslyckanden också, ofta helt 
karriäravgörande saker. Det är bra att råka ut för skit 
ibland men det är också bra att ha någon att bolla med 
så att man kan kravla sig upp, säger Fredrik Wetter-
strand. ●

alla sex har möJligheten att bli sJukt bra oCh de har Vanor som gör att de blir bättre 
oCh bättre. sedan Vet Vi historiskt att det är extremt sVÅrt i ung Ålder att föresPÅ Vem 

som blir bra sedan.

”

Julia Engström. Maja Stark. Amanda Linnér. Linn Grant.

Beatrice Wallin.

Frida Kinhult.

- Rätt pump på rätt plats!
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REpORtaGE golfa runt vänern
Koberg GK.

ta bilen i sommar och tillbringa en golfvecka runt sveriges största sjö - vänern - 
med 18 golfbanor att välja mellan. skaffa greenfeepaketet ”Golfa runt vänern” och 

njut av en lustfylld resa runt landets största sjö.  
text oCh foto: jOHaN DaHlQvIst 
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GolfA runt 
Vänern
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et här är helt fantastiskt, säger res-
kamraten när vi har vaknat och gått 
ut på trappan till Jägmästarflygeln 
vid Forsbacka Golfklubb utanför 
Åmål. 

Jag håller med honom. Det är 
tyst och stilla. Det doftar gräs och sommar och några 
humlor brummar vid stugfasaden. Forsbacka är vårt 
första val vid vår resa runt innanhavet Vänern. Vi har 
”Golfa runt Väner-kortet” i plånboken laddat med fem 
greenfees och vi ser verkligen fram mot resan. 

Forsbacka, även kallad för ”Den Dalsländska skön-
heten”, har i mer än 300 år upplevt allt från järnbruk till 
golfbana och rankas som en av de vackraste banorna i 
landet. En gång i tiden även som en av de allra bästa ba-
norna där många stora tävlingar spelades. 

Fortfarande är en rond utmanande och skönheten 
har inte gått förlorad. Forsbacka är helt enkelt en riktigt 
bra golfbana med många trevliga hål. Ett exempel är det 
17:e hålet, korthålet ”Baggeskuttet” med 135 meter från 
gul tee över sjön ”Spädkalven”. 

Golfa runt vänern
Innanhavet Vänern, landets största sjö, delas av ett sund 
mellan Kållandsö i söder och Värmlandsnäs i norr i en 
västlig och en östlig del. Den västra delen av sjön kallas 

för Dalbosjön och den östra för Värmlandssjön. 
Med greenfeepaketet ”Golfa runt Vänern” kan man 

njuta av 18 härliga golfbanor runt sjön.   
Det är väl sörjt för boendet vid en resa runt denna 

sjö, som också är Europas tredje största insjö. Allt från 
Spa-hotell, till stadshotell, campingplatser eller stugor 
vid de olika golfklubbarna. I Åmål tar vi en titt på tre-
stjärniga Örnäs Camping med höga tallar och vajande 
björkar. Anläggningen ligger mysigt på en udde med 
klar vattenkontakt, liten badstrand, café, minigolf och 
allt man kan tänka sig. På tio minuters promenad är man 
i centrum av Åmål.

SveriGeS länGSta väG
Vi fortsätter söderut längs väg E45, Sveriges längsta 
väg med 1 690 kilometer mellan Göteborg och Kare-
suando. Så långt ska inte vi åka utan bara några mil 
till Mellerud och där äta lunch på Sunnanå Hamn-
krog vid golfbanan. Mysigt med alla båtar i hamnen.

Längre söderut mot sydändan på sjön ligger Vä-
nersborg med Onsjö Golfklubb vid Göta älv och även 
Trollhättan med natursköna Koberg Golfklubb vid 
Vanderydsvattnet och sjön är i blickfånget på nära 
nog samtliga hål och på ett flertal av dem kan man se 
det vackra Koberg slott. Banan är en park- och skogs-
bana med ondulerade greener. Den är lätt att gå men 

med utmaningar som passar alla.
Vi passerar Götene och Ekarnas Golfklubb, som 

vi efter tidigare besök vet är en trivsam bana där man 
1974 fick de första nio hålen. Klubben hade vid den tiden 
Sveriges lägsta medlemsavgift och blev en av de första så 
kallade ”brevlådeklubbarna”, som mest hade klubben 
över 4000 medlemmar. 18 hål fick man 1992.

Längst ut på natursköna Kållandsö ligger Läckö 
Slott. Ett måste-besök. Redan 1298 lade Skarabiskopen 
Brynolf Algotsson grunden till en befäst borg. Men det 
var först under greve Magnus Gabriel De la Gardie, som 
övertog slottet 1652, som Läckö blev ett av de mest be-
tydelsefulla slotten i landet. Sommarutställningarna på 
slottet är mäkta populära, och operaföreställningarna är 
med all rätta berömda. 

Det är inte långt till pittoreska Spikens fiskeläge, som 
är Vänern och norra Europas största insjöfiskehamn. 
Här finns en rad restauranger, fiskebodar och rökerier. 
Nyrökt sik med hemmagjord potatissallad smakar him-
melskt och under höstarna fiskas det löjrom för fullt.  

perfekt i lidköpinG
Ute på Kållandsö spelar vi Läckö Golf vid Tranebergs 
Säteri omkring en mil från Läckö Slott och Spiken. Det 
är en trivsam upplevelse med många naturupplevelser 
där hålen ligger för sig själva i egna naturrum. Banans 

D
▲

Billeruds GK.

Karlstad GK.

Forsbacka GK.

foto: stig dahlÈn

Off Course.On Course.

abacussportswear.com

abacus_Golfbladet_OnCourse_260x375_ORG.indd   1 2017-05-02   14:24



48 GOLFBLADET/MAJ 2017 49GOLFBLADET/MAJ 2017

 Bo RuNT VäNeRN

Stugor, Billeruds GK
www.billerudsgk.se

Hotell Jägmästarflygeln, Åmål
www.forsbackagk.se

Örnäs Camping, Åmål
www.ornascamping.se

Sunnanå Bed & Breakfast, Mellerud
www.mellerudsgolf.se

Edward Hotel, Lidköping
www.edwardhotel.se

Ekarnas Golfhotell, Grästorp
www.ekarnasgk.se

Stugor, Mariestads GK
www.mariestadsgk.se

Mariestads Stadshotell, Mariestad
www.stadtmariestad.se

Kristinehamns Stadshotell,  
Kristinehamn
www.stattkristinehamn.se

Gustaf Fröding Hotell & Konferens, 
Karlstad
www.gustaffroding.se

49

två niohålsslingor har generösa greener och fairway som 
löper mellan ekdungar och kullar och passar alla typer 
av golfare. 

Inte minst för att banan uppmuntrar strategiskt spel 
med flera valmöjligheter på varje hål. 

Vågar du chansa? 
I Lidköping checkar vi in på utmärkta Best Western 

Edward Hotel och njuter av det komfortabla rummet, 
miljön, servicen och maten i Feeling Restaurant & Wine-
bar. Det är ett suveränt hotell med ett perfekt läge på 
Skaragatan inom en kort promenad till bland annat Nya 
Stadens torg med Magnus Gabriel De la Gardies gamla 
jaktslott och försäljningen i Rörstrands Center.

I Lidköping spelar vi också gärna på Lidköpings 
Golfklubb och även på Lundsbrunn Golfklubb. 

När det gäller naturscenerier är det svårt att missa 
platåberget Kinnekulle, även kallat ”det blommande ber-
get”. Här finns inte bara vacker natur utan även mycket 
historia, som landets första biskopskyrka, Husaby kyrka 
från 1100-talet och S:t Sigfrids källa där Olof Skötko-
nung, Sveriges första kristna kung, döptes.  Och Fors-
hem med tempelriddare och som inspirerade Jan Guil-
lou till berättelsen om Arn. Vi besöker också Falkängen 
vid Hällekis, som är Nordens största hantverksby. 

Spännande korthål
Residensstaden Mariestad är en mysig liten stad med en 
trevlig golfbana, här finns också övernattningsstugor. 
Strax norr om Mariestad ligger även de vackra öarna 
Torsö och Brommö, som också är värda att besöka. 

Lite längre in i landet finns Töreboda Golfklubb 
vid Månsarudssjön, där tio av banans hål har di-
rektkontakt med vattnet. Töreboda finner vi vara en 
verklig golfidyll vid en näckrosfylld liten insjö där vi 
försöker bemästra häftiga hål 10. På 10:an, ”Bävern” 
kallad, handlar det om 106 meter från gul tee för att 
inte hamna i det trolska, humusfärgade vattnet. 10:an 
har klassats av tidningen  Golf Magazine  som ett av 
de 500 bästa hålen i världen.

En bit norrut hamnar vi likt Pablo Picasso i Kris-
tinehamn. Picasso? Jo, Kristinehamns stora dragplås-
ter är en 15 meter hög Picasso skulptur i cement, ett 
kvinnohuvud föreställande hans hustru Jacqueline, 
vid Vålösundet vid Vänern runt sju kilometer utanför 
Kristinehamn. Speciellt får man säga. 

I Kristinehamn väljer vi ett spela en rond på Kristi-
nehamns Golfklubb. Det blir en härlig rond på en bana 
med varierande layout och utmaningar. 

I Karlstad, eller snarare strax före, stannar vi till 

vid Alsters herrgård och tänker en stund på författaren 
och diktaren Gustaf Fröding, som föddes här. Idag är 
det en minnesgård värd att besöka. 

I Karlstad finns det flera golfbanor att välja mellan, 
allt ifrån 36-hålsanläggningen Karlstad Golfklubb där 
bland annat Europamästerskapen i lag för damer spe-
lats, till den bana som ligger närmast Vänern, Ham-
marö Golfklubb.

Vi väljer Karlstad Golfklubb och njuter av en rond 
på en klassisk skogs- och parkbana från slutet av 
1950-talet men med nio hål från 1989. Konditionen på 
banan är utmärkt och husvagns- och husbilsgolfarna 
vid husvagnsplatserna bredvid klubbhuset trivs lika 
bra som vi.

en reSa med merSmak
En resa runt Vänern med Golfa runt Vänern-kortet är 
skogs- och parkbanor, lummiga skogar, trolska sjöar 
och vattendrag, ett platt odlingslandskap, Värmländsk 
och Västgötsk gästfrihet, kilometerlånga sandsträn-
der, inte minst vid härliga Svalnäs – Vänerns Riviera 
på Kållands västkust utanför Lidköping och en känsla 
av att vara nära ett ”hav” eftersom Vänern är en myck-
et stor sjö. Kort sagt en resa med mersmak! ●

 De 18 BaNoR Som INGåR I GoLFa RuNT VäNeRN äR

Arvika GK
www.arvikagk.com

Billeruds GK
www.billerudsgk.se

Bryngfjorden golf
www.bryngfjorden.com

Forsbacka GK
www.forsbackagk.se

Melleruds GK
www.sunnanahamnkrog.se

Onsjö GK
www.onsjogk.se

Koberg GK
www.koberggk.se

Ekarna GK
www.ekarnasgk.se

Läckö GK
www.lackogolf.se

Lidköpings GK
www.lidkopingsgk.se

Lundsbrunn GK
www.lundsbrunngk.com

Mariestads GK
www.mariestadsgk.se

Töreboda GK
www.torebodagolfklubb.se

Kristinehamns GK
www.kristinehamnsgk.se

ForshagaDeje GK
www.forshagadejegk.se

Hammarö GK
www.hammarogk.se

Karlstad GK
www.karlstadsgk.se

en resa runt Vänern med golfa runt Vänern-kortet är skogs- oCh Parkbanor, lummiga 
skogar, trolska sJöar oCh Vattendrag, ett Platt odlingslandskaP.

”

Billeruds GK.

Peggtroll på Forsbacka GK. Karlstad GK.

Läckö GK.

foto: stig dahlÈn
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 www.vallsjohus.se

Vallsjöhus designar ert drömboende

Läckö GK.

Läckö putting green.
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NYNÄSHAMNS GK
KÖRUNDA

– MER ÄN BARA GOLF

Tel. 08-524 305 99 • E-post: info@nynashamnsgk.se • www.nynashamnsgk.se

27 hål
Pay&Play-bana

Golfpaket med boende mitt på banan

DESSUTOM – HOS OSS KAN DU:
✔ springa/jogga runt sjön

✔ bada bastufl otte
✔ åka skidor

✔ eller bara vara i en underbar natur

Du kan bo på ett hotell eller komma med husbil.

VÄLKOMMEN!

I år har solresor utökat antalet platser till slutfinalen i Dubai till 16 stycken.
solresor Golf Invitational innehåller 18 kvalificeringstävlingar. tävlingar som är markerade med * 

i spelprogrammet spelar sverigefinal på Båstad Gk, övriga spelar sverigefinal på vidbynäs GC. 

tävlING solresor invitational

SOLRESOR gOLF inViTaTiOnaL

text: FREDRIk RICHtER

å varje deltävling kommer vi på Golfbladet att 
stå på ett utvalt korthål där deltagarna kan 
delta i en närmast hål aktivitet kallad ”ett slag 

för miljön”. 
Aktiviteten är frivillig och du som vill delta betalar 

100 kr i startavgift vid hålet och får då ett antal golfrela-
terade prylar, deltar i en ”närmast hål tävling” samt en 
HIO-tävling. Lyckas du med ett HIO på detta hål vinner 
du 7 000 kr i resecheckar från Solresor! 

Tävlingsbestämmelserna för Solresor Golf Invitatio-
nal 2017 är godkända av Svenska Golfförbundet.

deltaGare
För att få delta gäller följande krav:
– Fyllt 18 år senast på tävlingsdagen för aktuell tävling
– Högst handicap 54 (högsta handicap som får tillgodo-
räknas är 28,0)
– Medlem i en svensk golfklubb eller ansluten till en 
svensk association eller vara medlem i en utländsk golf-
klubb

kvalificerinG
Segrande par i varje kvalificeringstävling kvalificerar sig 
till Sverigefinal. Vidbynäs GC (South Course) står värd 
för ena Sverigefinalen där fem par från ”övre delen” av 

Sverige (11 kvalificeringstävlingar) kvalificerar sig till 
slutfinalen i Dubai. Den andra Sverigefinalen spelas på 
Båstad GK (Nya banan) och där kvalificerar sig tre par 
från ”nedre delen” av Sverige (7 kvalificeringstävlingar) 
till slutfinalen i Dubai. 

Spelform
Damer spelar från standardtee för damer och herrar 
från standardtee för herrar. Spelformen i alla tävlingar är 
tvåmannascramble slagspel netto där paret måste välja 
båda spelarnas utslag nio gånger var. Kvalificeringstäv-
lingarna och Sverigefinalerna genomförs över 18 hål var-
dera och slutfinalen över 36 hål.

övriGa villkor
Sverigefinalerna spelas på Båstad GK och Vidbynäs GC. 
Slutfinalen spelas i Dubai. De par som kvalificerar sig till 
slutfinal får flyg tur och retur från Arlanda/Köpenhamn, 
transfers, boende, frukost och fyra greenfee. Vinsterna 
är personliga och kan ej överlåtas eller tas ut vid ett an-
nat tillfälle än finalresan. Eventuell vinstskatt betalas av 
vinnaren.

Mer information finns på:  
solresor.se/golfresor/solresor-invitational/

P

Tävla med Solresor golf och golfbladet och vinn en resa till dubai!

SpelproGram
17 april malmö burlöv gk*
23 april söderåsens gk*
7 maj öijared gk*
12 maj Vidbynäs gC (north Course)
13 maj romelåsens gk*
14 maj ingarö gk (ängsbanan)
14 maj karlstad gk
20 maj grödinge gC
21 maj bosjökloster gk*
25 maj falun-borlänge gk
26 maj örebro City golf & CC
26 maj knistad golf & CC
28 maj lysegårdens gk*
28 maj gävle gk
11 juni Visby gk
18 juni österåkers gk
5 juli golf uppsala (söderby)
13 juli rönnebäck gk*
14 aug sverigefinal Vidbynäs gC (south Course)
21 aug sverigefinal båstad gk (nya banan)
december slutfinal dubai

Downtown Dubai.
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REsa pärnu bay

pärnu Bay Golf links. så nära, så oväntat, så magiskt … Och inte minst: så otroligt 
bra! Det här är en upplevelse på många plan som alla golfare borde få uppleva. 

text: jONE sølvIk
foto: mICkaEl taNNus
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UNdERbARA  
PÄRNU bAy
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nte långt från Sverige men ändå relativt 
långt bort ligger den lilla pärlan Pärnu. Bal-
tikum, Estland men ändå så metropoliskt. 
En timmes bilfärd från Estlands huvudstad 
Tallinn ligger Pärnu. Orten är landets hu-
vudstad tio veckor varje sommar. Det är lätt 

att förstå för här finns miltals stränder, fina hotell och 
restauranger. Och ett nattliv som matchar både Båstad 
och Tylösand under varma sommarkvällar. 

När man från Pärnu ska ta sig till Pärnu Bay Golf 
Links är det lite svårt att förstå att det skulle ligga en 
kanonbana i trakten. Efter tio minuters bilfärd ser vi 
dock en liten blygsam golfbaneskylt. På en mycket smal 
väg med tät och hög skog ska vi ta oss till golfbanan och 
vi börjar undra om det någonsin kommer att dyka upp 
en golfresort i området. Men plötsligt öppnar naturen 
upp sig och vi sträcker alla på oss och säger ”Wow!” i 
kör. 

nominerad till världenS BäSta  
nya GolfBana 2016
Östersjön ligger spegelblank i bakgrunden. Enorma 
tallar sträcker upp sig från sandmarken. Denna tidiga 
morgon åker vi upp mot klubbhuset på en fint upplyst 
allé. Vid infarten ligger ett träningsområde som de fles-
ta golfklubbar bara drömmer om och längst nere vid 
havet syns klubbhuset som måste vara ett av Europas 
häftigaste. 

Man har verkligen tänkt på alla detaljer och här har 
det inte sparats på något. Det är inte för inte Pärnu Bay 
Golf Links blev nominerad till världens bästa nya bana 

2016. Banan är designad av Lassi Pekka Tilander och är 
en linksbana med spännande layout och många häftiga 
detaljer. 

Från blå tee, vilket är längst bak, är den 6 143 tuffa 
meter. Greenerna är stora och undulerade och hela ba-
nan bjuder på enorma och många waste areas.  

SvenSk äGare
Ägaren, svensken Peter Hunt, är inte bara en fram-
gångsrik företagare utan också en man med större och 
ambitiösare planer än många andras. Han vill göra Est-
land till en golfmetropol och ge alla golfare upplevelser 
utöver det vanliga, berättar Marko Kaldoja som är chef 
på svenskens anläggningar. Inför denna säsong har 
anläggningen gjort en spännande rekrytering från Sve-
rige, då den nya VD:n på Pärnu Bay heter Peter Nyberg, 
tidigare VD på Bro Hof Slott GC.

Peter Hunt fick tillsammans med sina kollegor 
kämpa mot och med regeringen i tio år för att få ige-
nom. Banan ligger nämligen egentligen alldeles för 
nära havet och man fick göra om banans slinga flera 
gånger för att anpassa efter djur och växtliv. När vi be-
söker banan ett år efter invigningen tror vi knappast 
det är sant att den bara har ett år på nacken.  

en reSa Bakåt i tiden
Estland må tänkas vara en resa bakåt i tiden. Och delvis 
är det så. Man kan fortfarande känna en del av gamla 
Sovjet och många invånare i Estland har en ganska 
bristfällig engelska. Men en sak är säker: När man gör 
någonting bra i Estland gör man det i absolut världs-

klass och med största passion. Det märks inte bara på 
Pärnu Bay Golf Resort och Hedon Spa i Pärnu utan 
också, till exempel på restaurangen Olde Hansa i Tal-
lin. 

Hedon erbjuder inte bara stora fina rum utan också 
mat och riktigt bra service. Och besöker man det fina 
hotellet får man för guds skull inte missa att ta någon 
av alla de behandlingar som erbjuds i deras Spa. Det är 
ett perfekt sätt att avsluta en golfdag på. 

tallinn är ett måSte
När man besöker Estland måste man ta sig tid att be-
söka Tallinn. En tur i staden erbjuder inte bara lyx och 
vacker arkitektur. Det som imponerar mest på oss är de 
äldre delarna av huvudstaden. Det är en resa tillbaka 
till 1200-talet. 

På stora torget ligger den ena fina restaurangen efter 
den andra men vår trevliga ”guide” från Estonia Golf 
& Country club, Hanno Kross, rekommenderar att vi 
tillsammans ska besöka medeltidsrestaurangen Olde 
Hansa. 

Byggnaden, personalens kläder, ölkrusen, menyn, 
inredningen, musiken och servicen imponerar verkli-
gen på oss. Och maten då? Jo, det är också så en speciell 
upplevelse och vi ger besöket högsta betyg.  

måSte upplevaS
Efter vårt besök i Estland är det lätt att inse varför Pär-
nu Bay Golf Links är nominerad till världens bästa nya 
golfbana 2016. Vi förstår att många är kära i Estland. Så 
nära, så oväntat och så otroligt bra. ●

I

JUS L

* Flyg från Stockholm och Göteborg
* Mat och softdrinks på flyget
* 8-9 da gar golf på Cor   fu Golfclub
* Golf alla dagar om flygtiderna tillåter

* Boende på Corfu HolidayPalace
* Stort frukostbord alla dagar
* Middagar ( ej lunchen, vi är på banan )

* Cocktailparty och specialmiddagar
* Barbeque-afton med mera. 

* Don Gustavo Cup-Gala-middag/show

* Dans och show alla kvällar          
* Priser vid alla tävlingar
* Alla startavgifter
* Transfer t.o.r Golfbanan
* Transfer t.o.r.  Flygplats
* ½ Golfbag special ingår
* Singelrums-tillägg 1400:-

* Garanterad havsutsikt 800:-

                                                                                               

                                                                                               

  Visst kan man ha kul utan Golf, god mat, Rock'n Roll
och Don Gustavos Golfresor, men det är dumt att chansa !

Don Gustavo Cup på Corfu 2017

Lasse ”tänd ett ljus” 
Lindbom bildade 
1986 ett dream-
team med några 
av sveriges 
främsta 
musiker 

9/10-18/10
2017

R e s e f a k t a
    Måndag       19.10  Flyg med Thomas Cook från Stockholm 
                          20.10  Flyg med Thomas Cook från Göteborg
                          01.20  Landar vi på Corfu. Incheckning och godnatt.

  Tisdag   GOLF Inspel  9 hål  första start 10.00  Corfu Golf & Countryclub    

Onsdag          Golf Fyrbollen  

  Torsdag         Golf Fritt Spel   

  Fredag         Golf Två boll bästboll    19.00 prisutdelning Fyrbollen. 

Lördag           Golf Don Gustavo Cup Dag 1 

   Söndag          Golf  Don Gustavo dag 2  20.30 Prisutdelning 2-Bollen  

Tisdag              Golf Fritt spel 

Måndag           Golf Fritt spel    

                                                         19.00 Cocktailparty med fria drinkar och presentation av  
               vänliga tävlingsledare och spel-sugna musiker

                       19.15 Corfu Premiär :  ”Peter Jezewskis Back to the 50´ th SHOW Part 0ne 

                       19.15 Corfu Premiär :  ”Peter Jezewskis Back to the 50´ th SHOW Part TWO

                       19.15 Lasse Lindboms akustiska 21.30 DANS:                       HUSBANDS 

                         20.00 Middag  21.30 DANS: JUST IN TIME

                         20.00 Middag  21.30 DANS:  HUSBANDS

                      19.15  Jonas Amcoff trubadurar Middag 20.00   21.30 DANS :  JUST IN TIME 

                      19.15  Jonas Amcoff Trubadurar  20.00 Middag
                      21.30 DANS: HUSBANDS 

                      20.00 Middag 21.30 DANS: Country Boys
                     19.15 Trollkarlen Leo Kim showar med oss 

                      21.30 DANS: Country Boys

19.00 Grekisk show i Keffi bar
                          19.30. Don Gustavo Galamiddag.  

                             Det bjuds a´la table. Prisutdelning.  
                                     Allsång med  Jonas Amcoff och vänner                                                                                                

                                     Dans : JUST IN TIME                                                                                               
Onsdag                                            Hemresdag med  Thomas Cook mot Sverige

                              Corfu 15.00  Stockholm 17.20  Göteborg 19.10

Välkommen du också att boka Sveriges enda golfresa som fyllt ett helt flygplan i  mer än 10 år 

Olsson    Micke       Lasse   Mogge

1.   15/6   HAVSUTSIKT  SINGELRUM UTAN EXTRA KOSTNAD
2.
3. 

ANMÄL DIG FÖRE ELLER  
 ARTISTERNA SPELAR FÖR DIG SOM ÄLSKAR ATT DANSA/LYSSNA TIlL 50-60 OCH 70-TALETS MUSIK 

OCH DU FÅR  

8-MANNA LAGTÄVLING (TYP RYDER CUP) ANMÄL HELT LAG ELLER DU BLIR INLOTTAD I JOKERLAG 

13.995:- 

Avsluta golfåret på  Corfu  

Havsutsikt från hotellet

     

10-dgrs.resa Inklusive nästan allt

0581-30081
dongustavo.se

News

NEWS NEWS Peter Jezewski med band har anslutit sig till Corfuresan

Don Gustavo

JUST IN TIME AMCOFF         COUNTRY BOYS
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text: FREDRIk RICHtER
foto: GEtty ImaGEs

edan under unga år visade Ben 
Hogan prov på sin järnvilja och 
enorma envishet. En medlem gav 
honom en driver som han tränade 
med så ofta han kunde. Han ut-
vecklade en sving som innehöll 

fem komponenter och när de utfördes korrekt och 
i rätt följd så skulle resultatet enligt honom, bli per-
fekt.

Men, det krävdes träning. Och träning. Och mer 
träning. Hogan nötte in sin sving och menade att 
det enda som begränsade hans träning var tillgång-
en på dagsljus.

Han hävdade att alla golfare har en vägvinnande 
sving dold någonstans som går att plocka fram ge-
nom att slå tillräckligt många bollar. 

Vid 20 års ålder var Hogan redo att bli proffs 
och han satsade på USA-touren. Framgångarna 
uteblev dock helt och han hade knappt mat för da-
gen. Han bodde ofta i lador och ägnade dagarna 
åt att försöka få bukt med sin hook, som kostade 
honom många slag på golfbanorna. Han fortsatte 
sitt letande efter den perfekta svingrörelsen och sin 
dolda sving.

Efter nästan tio års slit på touren kom den första 
segern när han vann Hershey Open 1938. 

Året efter fick den envise Hogan hjälp med att 
bota sin hook av US Masters-vinnaren Henry Picard 
och det visade sig vara behövligt. Hogan tackade 
för tipset och vann direkt tre raka segrar på USA-
touren. Det blev totalt fem segrar 1940 och han 
vann även penningligan det året. 

Det blev fem segrar 1941 och sex till 1942, innan 
det andra världskriget satte stopp för hans framfart.

Efter kriget var hans iver att vinna större än nå-
gonsin och han tog sikte på Majortävlingarna. Ho-
gan vann hela 13 tävlingar 1946, där den viktigaste 
var segern i PGA Championship som på den tiden 
avgjordes genom matchspel och där han fullkom-
ligt pulveriserade sina motståndare i semifinalen 
och i finalen. 

FRoNTaLkRoCk meD BuSS
Två år senare blev det ny seger i PGA Champion-

ship, men framförallt även i US Open, hans mest 
efterlängtade seger. Totalt blev det 11 segrar 1948 
och han var överlägset den bästa golfaren i världen. 
Livet lekte. Mannen som sökte efter perfektion var 
nära att uppnå det.

Men i februari 1949 kolliderade han och hans fru 
Valerie med sin bil och för att skydda sin fru kastade 
Hogan sig framför henne precis före kraschen. Han 
skadade sig mycket svårt och fick tillbringa en lång 
tid i gipsvagga. Han var borta från all golf i över ett 
år och när han sedan gjorde comeback på golfba-
nan var han nära att vinna direkt. Några veckor se-
nare vann han Greenbrier Open och den sommaren 
blev han åter US Open-mästare. Bragden var ett 
faktum när han på det avslutande hålet slog en järn-
etta från 190 meter upp på greenen, tvåputtade för 
par och tvingade därmed fram ett omspel som han 
sedan vann. Hogan var tillbaka. 

Genom sin enorma envishet och kämpaglöd 
trotsade han all expertis och i början av 1950-talet 
dominerade Hogan världsgolfen fullständigt. Detta 
trots att hans läkare efter bilolyckan sa att han nog 
aldrig skulle kunna spela tävlingsgolf igen.

Mellan 1950-53 vann Hogan sex Majors. 1953 
vann han US Masters på nytt rekord, sedan US 
Open med sex slag och därpå British Open på 
Carnoustie efter nytt banrekord den sista dagen.

Segern på Carnoustie imponerade så mycket 
på amerikanarna att han förärades med en ”ticker 
tape-parade” genom New York. 

 
YIPS
En av Hogans styrkor på golfbanan var att han satte 
nästan alla puttar inom två meter. Plötsligt började 
han missa allt fler korta puttar och hans stenhårda 
psyke på greenerna började svikta och han förlo-
rade flera tävlingar efter att han treputtat på sista 
hålet. Yipset var ett faktum och Hogan föreslog en-
vist att man skulle göra hålen större och därmed 
minska betydelsen av puttning. 

Han spelade allt färre tävlingar och började istäl-
let tillverka golfklubbor i företaget Ben Hogan Com-
pany. Klubborna blev direkt en succé och 1955 
vann Jack Fleck US Open med Ben Hogan-klubbor. 

R
Ironiskt nog slog han Ben Hogan själv i särspel …

1959 vann han sin sista tävling: The Colonial 
National Invitation på Fort Worth, som var Hogans 
hemmabana. På ålderns höst satt Hogan i klubb-
huset vid Fort Worth och kommenterade spelet på 
banan. Han avled 1997 i sitt hem, 85 år gammal. ●
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lEGENDER ben hogan

Ben hoGan 
William Ben Hogan föddes i texas den 13:e augusti 1912. 
Det blev ingen angenäm uppväxt då hans far tog sitt liv 
när Ben var nio år gammal och han blev tvungen att ar-
beta som tidningsutdelare för att hjälpa till att försörja 

familjen. Han kom i kontakt med golfen två år senare när 
han började som caddie på Glen Garden CC, bland annat 

tillsammans med sin kommande rival, Byron Nelson.

– HÅRdAST Av ALLA

Ticker-tape-parade genom New York.

Golfens bästa sving?

Suverän service, både före och efter!
Oavsett om du köper en ny eller begagnad elbil från Epton Trading, så kan du alltid lita på 
att bilarna och alla dess beståndsdelar är dokumenterade, CE-märkta och kontrollerade.
Varje fordon och varje tjänst som kommer från oss, kommer att rulla lång tid under svenska 
förhållanden. Det är vårt löfte till dig! www.epton.se 08-10 82 83
 

Vi erbjuder nya och begagnade bilar, 
service, reservdelar och skräddarsydda 
lösningar för nordiska förhållanden. 

Kombinera dina golfdagar med havsnära logi och sköna stunder på bryggan. 
På kort avstånd från TanumStrand fi nns fl era spännande golfbanor av olika 
karaktär, välj mellan spel på Mjölkeröd eller Fjällbacka i Tanum, Dynekilen, 
Torreby, Holma eller Strömstad golfbana. Hos oss kan ni runda av golfdagen 
med en skaldjursbuff é och en avkopplande SPA-upplevelse. 

Allt fi nns vid strandkanten!

Golfdagar 
på västkusten

Paketpris
från 1.295 kr per person och natt

www.tanumstrand.se   •  0525 - 190 00
1,5 timme med bil från Göteborg, på gångavstånd från Grebbestad.



Tel 08 545 279 90, info@brohofslott.se    
www.brohofslott.se

Har du svårt att välja vilken av våra fantastiska golfbanor du ska spela? 
Lugn bara, vi har gjort det enkelt för dig. Med sommarens kombinationserbjudande kan du nämligen njuta 
av spel på båda banorna, från 2 695:-.
På The Castle Course möts du av härliga utmaningar med inslag av skotsk linkskaraktär och på 
The Stadium Course väntar en golfupplevelse av sällan skådat slag.

Två av Europas bästa banor väntar på dig. Välkommen!

SOMMARENS BÄSTA
KOMBINATION

Ge bort en heldag på en av Europas bästa golfanläggningar, 
greenfee på The Stadium Course eller The Castle Course. 
Allt levererat i form av ett presentkort! 
Presentkortet laddas med valfritt belopp och säljs via vår 
hemsida och i vår butik på Bro Hof Slott.

Ge bort en heldag på en av Europas bästa golfanläggningar, 
greenfee på The Stadium Course eller The Castle Course. 
Allt levererat i form av ett presentkort! 
Presentkortet laddas med valfritt belopp och säljs via vår 
hemsida och i vår butik på Bro Hof Slott.
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Golfpaket  
Ålands Golfklubb
Prisexempel Kastelholms gästhem

I priset ingår: Person- och bilbiljett t/r 
med Eckerö Linjen, del i dubbelrum 1 natt, 
frukost, 3 greenfee med bokade starttider.  
Bokningskod 5GÅ3

På webben finns alla våra resepaket, 
upplevelser och boendealternativ samt  
mer info om båtresan.

3 dagar från 1905:– /person

Vid Kastelholm ligger Ålands Golfklubb och här spelar 
du faktiskt på Gustav Vasas gamla jaktmarker. Idag 
ligger här två 18-hålsbanor, Slottsbanan och Kungsbanan 
samt korthålsbanan Prinsessan. Här finns något för alla 
golfare, såväl erfarna som nybörjare, och säsongen 
varar från maj ända till slutet av oktober. Eckerö Linjen 
erbjuder förmånliga och innehållsrika golfpaket.

www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00

En skön semester på Åland väntar efter endast 
två timmars båtresa från Grisslehamn i Roslagen. 
Ombord äter du gott, fyndar i taxfree butiken och 
kopplar av med nöjen och havsluft. M/S Eckerö 
gör flera turer dagligen året om. 

STORT SKÄRGÅRDSBORD 230:–  
vid förhandsbetalning. Ordinarie pris 250:–

PÅ ÅLAND
GOLFA

Ålands Golfklubb – Finlands bästa 36-hålsanläggning  
GolfDigests banranking 2015

Har du Hört den förut?
pappa, sonen och farfar skulle spela en runda golf. Vid första tee sluter en 

mycket kurvig ung kvinna upp och undrar om hon skulle kunna spela med 

i bollen. 
Alla blir förtjusta och säger naturligtvis att det går alldeles utmärkt. 

Den unga kvinnan säger då att det finns ett villkor för att hon ska spela med 

killarna och det är att ingen ska försöka ge henne några råd. 

Detta går pappa, sonen och farfar går med på. 

efter fyra timmars spel står sällskapet på 18:e green och kvinnan säger: 

– I dag har mitt spel fungerat bra och om jag nu kan sänka den här putten, 

så sänker jag mitt handicap. jag vet att jag före ronden undanbad mig era 

råd men den här putten betyder mycket för mig och den som kan ge mig ett 

råd som får min putt att gå i, ska jag älska med, hett och passionerat.

Sonen blir oerhört ivrig och kan inte stå stilla medan han förklarar att ge-

nom att sikta 20 centimeter höger hål kommer putten att sänkas. 

pappan ser på sin son medan han skakar på huvudet, och menar att om 

kvinnan siktar 40 centimeter till höger så blir det nog bra.

Farfar ser sig om och säger med ett leende:

– Du får den. En man stapplade in på ett sjukhus med flera benbrott, 

två blåslagna ögon och golfklubba virad runt halsen. 

Naturligtvis frågade doktorn vad som hade hänt. 

– jo, jag spelade en runda golf med min fru när hon slog 

ut bollen i en hage med kor. vi gick ut i hagen och letade 

efter hennes boll och då såg jag att en av kossorna hade 

någonting vitt baktill. jag gick dit och lyfte på svansen 

och där satt en golfboll med min frus nummer på. 

Fortfarande med svansen upplyft så ropade jag till min 

fru: 
– Den här ser ut som din! 

Efter det så minns jag inte så mycket …

Den inbitne golfaren dog och hos Sankte per blev han visad en trappa ner. han gick med tungt huvud genom dörren men ljusnade betydligt när han såg inbjudande gröna fairways och fantastiska greener. Blanka vackra klubbset stod på rad och det var bara att välja och vraka. han tänkte att det var ju för väl att han hade gjort någon dundertabbe i sitt liv så att han hamnade här, och valde omsorgsfullt ut klubbor som kändes bra. han tittade sig lite omkring och undrade var man bokade in sig. Längre fram såg han en figur med små horn, gick dit och frågade var man bokade start-tid. 
– Inga problem svarade figuren, det är bara att gå rätt ut. – Fantastiskt, sa golfaren. Det kunde jag aldrig tro att det skulle vara så välordnat här i helvetet. 
– Var får man tag på bollar? 
– Det är det som är helvetet, svarade figuren. Det finns inga…

Göran och Bengt var ute och spelade och Göran skulle precis slå ut på sista hålet. han tog extremt god tid på sig och försökte beräkna vinden och titta på gräset, bytte klubba två gånger och till slut fick Bengt nog och frågar: 
 – Vad håller du på med egentligen? – Min fru står där uppe och tittar, jag vill verkligen göra det här slaget helt perfekt.
 – Äh lägg av, du kan aldrig träffa henne härifrån!

Några kvinnor spelade golf. på ett av hålen gjorde en av dem en ruskig slice och skickade bollen in i en grupp av män som stod och väntade på sin tur att slå på ett annat hål. kvinnan sprang genast dit för att be om ursäkt och för att se hur det hade gått. När hon kom fram låg en av männen på marken med händerna mellan benen och vred sig i plågor. 
– Får jag se på det där, frågade kvinnan. – Nej! Det... går snart...över, stönade mannen. – sluta tramsa nu, sa kvinnan, jag är sjuksköterska och vet precis hur man tar hand om den här sortens skador. kvinnan rullade över mannen på rygg och förde hans armar åt sidorna. Därefter öppnade hon försiktigt hans byxor och stack ner handen och började massera. Efter en stund frågade hon: 

– känns det lite bättre nu? 
– ja, sa mannen, men jag har fortfarande fruktansvärt ont i tummen.

Den bakomvarande bollen hinner upp 
sällskapet framför på tee och ser en spe-
lare slå sitt slag några decimeter framför 
tee-kulorna. En av spelarna bakom kom-
menterar detta:
– på den här klubben peggar vi upp 
bakom tee-kulorna! 
mannen som slagit slaget svarar med en 
något bister min:
– Och på min klubb håller man käften när 
någon slår sitt andraslag.

en treboll står och väntar på att slå ut på första tee när en ensamspelare dyker upp och talar om att han är inbokad i samma boll. 
– Men bry er inte om mig. jag ska bara träna lite inför morgondagens tävling, säger han. 
Alla slår ut och när ensamspelaren kommer fram till sin boll sparkar han fram den några meter. Sen slår han in bollen på green. 
Nästa hål. När det är ensamspelarens tur att slå ut går han fram och sparkar till bollen, som rullar fram några meter. Sen går han fram och slår till den med ett bra slag. Väl framme vid bollen sparkar han igen på bollen för att sen göra ett perfekt slag in på green. 
Detta sätt upprepas hål efter hål. Slag, spark, slag osv. De andra i bollen håller på att spricka av nyfikenhet, och till sist är det en av dem som frågar:
– Ursäkta, men varför gör du sådär? 
– jo, jag tränar inför morgondagens tävling. Det är foursome och jag ska spela med min fru.

Fyrbollen med direktörer för ölmärkena heineken, Bud-

wieser, Carlsberg och Guinness samlas efter rundan vid 

19:e på Gleneagles. De hinner knappt sätta sig förrän en 

servitris uppenbarar sig, och frågar vad de ville dricka. 

Carlsbergsdirektören säger: ”Carlsberg. probably the 

best beer in the world”. 

heinekenmannen fnös och beställde det han ansåg 

världens bästa öl, nämligen heineken. Mannen från 

Budwieser smålog och sa på släpig texasdialekt: ”you 

guy’s don’t know shit. Give me the best selling beer in 

the United States, a Budwieser”. 

Direktören för Guinness meddelade då: ”I’ll have a 

Coke”. Chockade frågade de andra varför han inte 

beställt en Guinness, varpå han snabbt svarade: ”Well, if 

you guys don’t drink beer, neither will I”.

HumOR ett gott skratt ...
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Jag har under flera år starkt propagerat att golf bör göras mer 
tillgängligt för fler människor. Främst för vars och ens egen skull 
men kanske speciellt för unga, arga, sysslolösa, desillusionerade 
människor. Det gäller även äldre och pensionärer utan livsglädje. 
Den största anledningen är att samhället i Sverige blir hårdare och 
hårdare i kontakten mellan olika människor och deras intressen. 
Allt fler blir rånade, misshandlade, skjutna, lurade och därmed 
misstänksamma. Varje dag pumpar nyhetsmedia ut nya exempel 
på onda handlingar mot andra människor. Jag ser golf som en 
ventil till lösning av konflikter och kurera ilska och hopplöshet. 
Det är en hälsoförstärkare, en skola för ödmjukhet och respekt, en 
möjlighet till självinsikt och samtidigt ett sätt att uppleva hur såväl 
plötslig och intensiv glädje som förtvivlan och smärta 
som går rakt in i det innersta. I golfen finns såväl eufo-
risk glädje som djupaste förtvivlan. Det går inte att vara 
avstängd och neutral. Golfen flyttar fokus från egots be-
kymmer till spelet ...

I den här krönikan, som av naturliga skäl måste vara 
mer personlig än vanligt, utgår jag helt och hållet från 
mig själv och mina egna erfarenheter. 

lIvskRIsER
I min värld har golf alltid varit en del i mina krisers be-
arbetningar. Efter nästan 60 års utövande av golf och 
där golf alltid varit en aktiv part i mitt liv har golfbanan 
varit platsen för att bearbeta dessa livskriser, oaktat om 
det varit praktiska, emotionella, eller andra problem 
som krävt ett beslut av mig.  På grund av en orolig själ 
har jag försatt mig i diverse besvärliga situationer. Genom att försöka förstå vad som är 
orsaken till mina predikament och genom att ta hjälp av andra personer med andra insik-
ter har jag bearbetat orsak och verkan (framför allt genom att spela golf). Det har hittills 
varit till stor hjälp för att navigera i mitt livs skärgård. 

De flesta jag känner genom golfen (liksom jag själv), är övertygade om att vars och 
ens karaktär tydliggörs i samband med ett så frustrerande och villkorslöst spel som golf. 
Möjligheten att under cirka fyra timmar umgås på nära håll med andra personer skapar 
förtroende och/eller insikt. Det har ofta uttalats att fyra timmar tillsammans på en golf-
bana avslöjar mer av vår karaktär än tio års vänskap.

Alla, och jag menar, ALLA konflikter uppstår på grund av brist på respekt. Med den 
utgångspunkten är jag övertygad om att golfen kan bidra till förändring genom att skapa 
förutsättning för konfliktlösning i samhället. Om alla politiker spelade golf, skulle de med 
automatik få en större insikt och respekt för sin omvärld, andra människors och egna 
tillkortakommanden både utanför och på banan.

Alla mina viktiga beslut bygger i grund och botten på förtroende och tillit till andra 
människor och erfarenheter från möten på banan eller kring golfen.

kRöNIka johan lindeberg

HUR kAN gOLFEN bIdRA  
TILL FREd PÅ jORdEN?
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k R ö N I k ö R

johan lindeberg
johan@golfbladet.se

”alla, oCh Jag menar, alla konflik-
ter uPPstÅr PÅ grund aV brist PÅ 

resPekt. med den utgÅngsPunkten 
är Jag öVertygad om att golfen 
kan bidra till förändring genom 

att skaPa förutsättning för  
konfliktlösning i samhället.

GOlFENs NyCklaR tIll Ett BättRE lIv
● Golf är en koncentrationssport som gör att fokus lämnar proble-
men och övergår till att lösa de praktiska förutsättningar som finns 
med att förflytta en boll från A till B och vägen mellan A och B ser 
hela tiden olika ut. 
● Golfen minskar ångest och oro för stunden.
● Det tar tid att spela golf, och tiden ger utrymme för att under-
medvetet bearbeta problemen.
● Golfen ger dig en fysisk ansträngning och rörelserna påverkar 
dig positivt. 
● Golf sker utomhus i alla förhållanden och du får en naturupple-
velse här och nu.

● På alla spelplatser för golf, oavsett var du är i världen, 
finns det alltid något nytt att upptäcka även om det är 
samma plats du har varit på tusentals gånger.

Under tiden jag spelar går jag upp i att vara just där 
och då och fokuserar på den uppgift jag har att lösa; att 
slå in mot en green omgärdad av träd eller vatten, slå ett 
bunkerslag eller kanske bedöma hur en putt faller mot 
hålet. När jag i ett senare skede åter fokuserar på de pro-
blem jag har kan jag fatta ett beslut om hur jag ska gå 
vidare. 

GOlF äR Hälsa!
När det gäller den fysiska hälsan har ett flertal medicin-
ska undersökningar visat att den lågenergiförbrukning 
som sker under den långa tid som golfspel över 18 hål 

innebär att golfspelare lever längre och är friskare än jämförelsematerialet icke golfspe-
lare. Det finns undersökningar som visar att det skulle vara lönsamt för enskilda kommu-
ner att bygga och driva en golfanläggning, ställa den gratis till förfogande för ungdomar 
och äldre personer, där de yngre har sysselsättning och de äldre får motion, sällskap och 
välbefinnande. Minskade samhälleliga utgifter för skadegörelse och vårdkostnader kom-
penserar långt mer för vad det kostar att äga och driva en golfanläggning. Att i dagsläget 
få någon politiker i en kommun att begripa ett så enkelt samband är nog att begära all-
deles för mycket. Dessa mycket märkliga partibundna individer tillhör en kategori män-
niskor som ofta har otroligt svårt att se långsiktiga fördelar.

Jag betraktar mig som lyckligt lottad när det gäller att lösa frågor kring mitt person-
liga livsöde och jag kan ibland ägna mig åt att fundera över hur det skulle sett ut, om inte 
golfen hade kommit in i mitt liv. Ett vet jag, golfen har gett mig oändligt mycket som jag 
inte hade haft möjlighet att uppleva utan den. Min fromma förhoppning är att genom att 
dela med mig av mina tankar och erfarenheter kunna bidra till att livet blir såväl fridful-
lare som mindre konfliktfyllt för alla och envar både på och utanför golfbanan.

Förbättra världen - börja spela golf!
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Äntligen har någon fattat vad vi golfare vill ha. Journalisten Jenny Olsson och fotografen  
Peter Cordén har gjort den fantastiska boken Golfilicious – smaka på det bästa ur golfens 
värld. I boken fångar de allt det som gör vår passion till golfen så stor. Bland annat får läsar-
na ta del av sköna golfminnen från några av Sveriges främsta golfproffs och läsa anekdoter 
som andra kända profiler delat med sig av. Dessutom bjuder Sveriges duktigaste golfkrögare 
och kockar på härliga recept, och mellan matlagning och skrattstunder kan du njuta av foto-
grafierna på några av alla fantastiska svenska golfbanor. Detta är ett praktverk!

Rätt svar i förra korsordet: ”Det är svårt att kontrollera studsar,  
det kan man inte ens göra i verkliga livet”
 
Vinnare i förra numrets korsord: Egon Ståhlros, Älmhult och Ingrid Samuelsson, Malmö

Vi lottar ut en bok till två lyckliga vinnare som skickar in rätt svar i de gula fälten.  
Skicka svaret till:korsord@golfbladet.se 

Vinn Golfilicous  
– Smaka på det bästa ur golfens värld!

Ring oss på 0612-104 45

Golf  
Hälsa
Rehabilitering
Vi förbättrar din hälsa och dina prestationer!
Hos oss hittar du många unika produkter inom: golf, tennis, hälsa, peak performance, presenter. 
Vi ger dig alltid snabba leveranser och vi sätter dig som kund i centrum!

Besök oss på www.shoppingiq.se
Letar du golf-presenter besök www.golfpresenter.se

Golfprodukter
Chipnät 5-i-1 189:- 149:- 

Chippaket matta + korg 299:-

Chip Pro mattan 499:-

Flygfodral utan hjul 329:-

Golfbollar Lady Precept 299 :- 199:- (rea)

Golfbollar max 30 meter 12-p 139:-

Golf bollgrind puttergrind 559:-

Golfklubborste Pro 195:- 149:-

Golfnät 3 x 2.5 meter Basic 419:-

Golfnät 4 x 3 meter Basic Plus 849:-

Golfnätbur ute stor modell 895:-

Golfnätbur stor ute/inne 1 395:-

Golfmatta gräskänsla Basic 50x26 cm 459:-

Golfmatta fairway-känsla 150x100 cm 2 395:-

Golf-spegel helprofi tour 659:-

Golf Öka svinghastigheten paket 1 395:-

Golfvagn 4-hjuling komplett 2 195:- 1 595:- (rea)

Hemmaträningspaket från 895:-

Impact svingplan tränaren 995:-

Ihopfällbar bollplockare på puttern 149:-

Impact bag från 279:-

Impact tejp paket från 139:-

Kort tung inomhusklubba 549:-

Laserkikare flaggsök 2595:- 2195:- (rea)

Mjuk flexibel klubba herr,dam,jr 795:-

Puttmatta med lutning + zoner etc 1 495:-

Smartphone-hållare med stativ golf 299:- 199:- (rea)

Sving Guiden 299:-

Svinghastighetsmätare multisport 1 195:-

Sving Propeller standard 399:-

Well Pure Putt-systemet 5 meter in/ut 1 795:-

Övningsflagga med chipnät 299:-

Hälsa/Rehabilitering
Alkalisk vattenfl aska sport 3.8 dl 349:-

Elastiska skosnören toppkvalitét 75:-

EMF-skydd mobil eller dator 219:-

Enada Må bättre + mer energi 30-pack 229:-

Enada Aktiv energi vardag 30-pack 349:-

Enada Maximal energi sport 30-pack 349:-

Ergonomisk Gel sittdyna sittstöd 549:-

Ergonomiskt Ryggstöd ländryggen 595:-

Filterkanna Micro Rent vatten 599:-

Fys-tränare 3-i-1 isometriskträning 795:-

Fotbollsnät studsnät 2-i-1 SKLZ 1995:- 1395:- (rea)

Grepptränare sport/rehab från 199:-

Hand Yoga fingertränare 369:-

Krantoppfilter Micro Rent vatten 695:-

Magnetarmband Bioflow koppar 795:-

Magnetarmband Bioflow rostfritt stål 699:-

Massagebollar triggerpoint 3-pack 179:-

Pree naturlig viktminskning 75-pack 695:- 499:- (rea)

Rehab 3-i-1 Tennis/golf-armbåge 1295:-

Rehab Fotleden 3-i-1 vä/ky/stöd 1295:-

Rehab Knäet 3-i-1 vä/ky/stöd 1395:-

Rehab axeln 3-i-1 vä/ky/stöd 1595:-

rehabiliterings-paket hela kroppen 2895:-

Saltinhalator påfyllningsbart 259:-

Salt-luftrenare sovrummet 1195:- 995:- (rea)

Slide board glideboard tränare 1495:-

Sporthastighetsmätare bandy, ishockey etc 1195:-

Tryck bort smärtan TENS penna 339:-

Vatten-jonisator familj/företag fr. 4595:

Smartaprodukterför alla!

brett sortiment aV golfnät, 
mattor och burar

 
Plus 3 950:- 

Komplett 4 295:-

GolfbaG + vaGn allt-i-ett
caddieaway 2.2

fr. 399:- 

KlinisKt testade 
energiarmband

simulator optishot 2

simulatorduK 3 x 3 m

puttmatta med retur  
+ tillbehör 

595:-
495:- (rea) 

5 895:-
5 295:- (rea)

vatten-jonisator hälsovatten
4 olika modeller

fr. 2 695:-

rehab 3-i-1 kyla/
värme/stöd  
djupGående  
infraröd Värme
Olika modeller till 
olika kroppsdelar

 
1 295:-/st

luftrenare uv jonisator medium

filterkanna + alkalisk-kanna 
2-i-1 

• Bättre sömn • Mindre stress  
• Ökad energi • Ökad uthållighet

Brett sortiment av puttmattor

Flera olika paket!

695:-
595:-

Golf-Green 3 meter x 1.5  
meter med ruff

4 295:-

Golfnät fr. 399:- 
Golmattor fr. 199:-

2 195:-

 
Medium 1 195:- 

Small 795:-

Pris från:

IQ_Shopping_nr1_2017.indd   1 2017-02-25   14:16
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taBlÅ golf på tv

66

ViaSaT gOLF 15 Maj – 28 Maj CMORE gOLF 15 Maj – 28 Maj
mÅNDaG 15 maj
09:00    Golfing World - Daily News 
10:00    Feherty - Phil Mickelson
11:00    Feherty - Phil Mickelson
12:00    Feherty - Patrick Reed
13:00    Feherty - Condoleezza Rice
14:00    Feherty - Mark O’Meara
15:00    Feherty - Matthew  
 McConaughey
16:00    Feherty - Nancy Lopez
17:00    School of Golf 
18:00    School of Golf 
19:00    School of Golf 
20:00    School of Golf 
21:00    School of Golf 
22:00    School of Golf 
23:00    Golfing World - Daily News 
00:00    Golf Central 
01:00    Golfing World 
        
tIsDaG 16 maj
09:00    Golfing World - Daily News 
10:00    Golf Central
11:00    Jack Nicklaus - Prodigy
12:00    Jack Nicklaus - Prime
13:00    Jack Nicklaus - Pinnacle
14:00    Golf Fix
15:00    Golf Fix
16:00    Golf Fix
17:00    Golf Fix
18:00    Golf Fix
19:00    European Tour Highlights
19:30    Svenska golfbanor  
20:00    Annika Sörenstam @Wenström
20:30    European Tour Highlights
21:00    Golf Fix
22:00    Golf Fix
23:00    Golfing World - Daily News 
00:00    Golf Central 
01:00    Golfing World 

ONsDaG 17 maj
09:00    Golfing World - Daily News 
10:00    Golf Central
11:00    Golf Fix
12:00    Golf Fix
13:00    Golf Fix
14:00    Golf Fix
15:00    Golf Fix
16:00    Golf Fix
17:00    Golf Fix
18:00    Golf Fix

19:00    Golf Fix
20:00    Golf Fix
21:00    Golf Fix
22:00    Barsebäck Invitational 2016
23:00    Golfing World - Daily News 
00:00    Golf Central 
01:00    Golfing World 
        
tORsDaG 18 maj
09:00    Golfing World - Daily News 
10:00    Golf Central
11:00    Svenska golfbanor  
11:30    Rocco Forte Open
13:30    Feherty - Matthew 
 McConaughey
14:30    Feherty - Nancy Lopez
15:30    Rocco Forte Open
18:30    Feherty - Hale Irwin
19:30    Rocco Forte Open
22:30    Kingsmill Championship 
 presented by JTBC
00:30    Annika Sörenstam @Wenström
01:00    Golfing World 
        
FREDaG 19 maj
09:00    Golfing World - Daily News 
10:00    Golf Fix
11:00    Svenska golfbanor  
11:30    Rocco Forte Open
13:30    Golf Central
14:00    Feherty - Hale Irwin
15:00    Golf Central 
15:30    Rocco Forte Open
16:30    Golf Fix
19:30    Rocco Forte Open
22:30    Kingsmill Championship 
 presented by JTBC
00:30    Svenska golfbanor  
01:00    Feherty - Hale Irwin
   
löRDaG 20 maj
09:00    Jack Nicklaus - Prodigy
10:00    Jack Nicklaus - Prime
11:00    Jack Nicklaus - Pinnacle
12:00    Feherty - Hale Irwin
13:00    Svenska golfbanor  
13:30    Golf Central 
14:00    Rocco Forte Open
18:30    Rocco Forte Open
23:00    Kingsmill Championship 
 presented by JTBC
01:00    Golf Fix

söNDaG 21 maj
09:00    Feherty - Hale Irwin
10:00    Jack Nicklaus - Prodigy
11:00    Rocco Forte Open
15:30    Golf Central
16:30    Jack Nicklaus - Prime
17:30    Jack Nicklaus - Pinnacle
18:30    Rocco Forte Open
23:00    Kingsmill Championship 
 presented by JTBC
01:00    Golfing World 

mÅNDaG 22 maj
09:00    Golfing World
10:00    Golf Central
11:00    Rocco Forte Open
15:30    Viasat Golf Card 2017
16:00    Golf Fix  
17:00    Golf Fix 
18:00    Rocco Forte Open
18:30    Richard S Johnson @Wenström
19:00    Golf Fix
20:00    Golf Fix  
21:00    Golf Fix
22:00    Golf Fix
23:00    Golfing World
00:00    Golf Central
01:00    Golfing World

tIsDaG 23 maj
09:00    Golfing World
10:00    Golf Central
11:00    PGA Europro Tour 2017
12:00    PGA Europro Tour 2017
13:00    Golf Fix
14:00    Golf Fix
15:00    Rocco Forte Open
19:30    Viasat Golf Card 2017
20:00    Rocco Forte Open
20:30    Richard S Johnson @Wenström
21:00    Golf Fix
22:00    Golf Fix
23:00    Golfing World
00:00    Golf Central
01:00    Golfing World

ONsDaG 24 maj
09:00    Golfing World
10:00    Golf Central
11:00    School of Golf
12:00    School of Golf
13:00    School of Golf

14:00    School of Golf
15:00    School of Golf
16:00    BMW PGA Championship 2015
19:00    School of Golf
20:00    BMW PGA Championship 2016
23:00    Golfing World
00:00    Golf Central
01:00    Golfing World

tORsDaG 25 maj
09:00    Golfing World
10:00    Golf Central
11:00    BMW PGA Championship
19:00    BMW PGA Championship
22.30    Volvik Championship
00:30    Golf Channel Academy
01:00    Golfing World

FREDaG 26 maj
09:00    Golfing World
10:00    Golf Central
10:30    Golf Channel Academy
11:00    BMW PGA Championship
19:00    BMW PGA Championship  
22:30    Volvik Championship
00:30    Viasat Golf Card 2017
01:00    Feherty: Stephen Curry

löRDaG 27 maj
09:00    Feherty: Stephen Curry
10:00    Golf Channel Academy
10:30    BMW PGA Championship
13:30    BMW PGA Championship  
18:30    Golf Central
21:00    Volvik Championship
00:00    Golf Central
00:30    Golf Channel Academy  
01:00    School of Golf
 
söNDaG 28 maj
09:00    Feherty: Hale Irwin
10:00    Feherty: Stephen Curry
11:00    BMW PGA Championship
13:30    BMW PGA Championship  
18:30    Volvik Championship
21:00    Volvik Championship
00:00    Golf Central
01:00    Golfing World

mÅNDaG 15 maj
07:15 Studio Golf: PGA TOUR
18:00 PGA TOUR Champions  
 Highlights 2017
19:00 PGA TOUR Highlights 2017
20:00 Studio Golf: PGA TOUR

tIsDaG 16 maj
07:15 Studio Golf: PGA TOUR
18:55 PGA TOUR Classics: 2009 
 AT&T National
19:45 PGA TOUR Highlights 2017
20:45 Studio Golf: PGA TOUR

ONsDaG 17 maj
08:00 PGA TOUR Champions 
 Highlights 2017
09:00 PGA TOUR Highlights 2017
10:00 Studio Golf: PGA TOUR
20:40 PGA TOUR Classics: 
 2008 AT&T National
21:30 PGA TOUR Official Films: 
 Playoffs for the FedExCup 2009
22:25 PGA TOUR Highlights 2017
23:25 PGA TOUR Highlights 2017
00:25 PGA TOUR Champions 
 Highlights 2017
01:25 PGA TOUR Highlights 2017

tORsDaG 18 maj
07:10 PGA TOUR LIVE
12:45 PGA TOUR Classics: 
 2009 AT&T National
13:35 Inside PGA TOUR
14:00 PGA TOUR LIVE
21:50 Studio Golf: PGA TOUR
01:10 Studio Golf: PGA TOUR

FREDaG 19 maj
07:15 Inside PGA TOUR
07:40 PGA TOUR Classics: 
 2010 Greenbrier Classic
08:30 PGA TOUR Official Films:   
 Presidents Cup Official Film 2013

09:20 PGA TOUR Yearbooks: 
 PGA TOUR Yearbooks 2012
10:15 Studio Golf: PGA TOUR
13:35 Inside PGA TOUR
14:00 PGA TOUR LIVE
21:50 Studio Golf: PGA TOUR
01:10 Studio Golf: PGA TOUR

LöRDaG 20 maj
07:35 PGA TOUR Classics: 
 2009 AT&T National
08:25 PGA TOUR Official Films: 
 Playoffs for the FedExCup 2009
09:20 Inside PGA TOUR
09:50 Studio Golf: PGA TOUR
13:10 PGA TOUR Classics: 
 2008 AT&T National
14:00 PGA TOUR LIVE
18:50 Studio Golf: PGA TOUR
00:10 Studio Golf: PGA TOUR

söNDaG 21 maj
07:45 Inside PGA TOUR
08:15 Studio Golf: PGA TOUR
13:35 Inside PGA TOUR
14:00 PGA TOUR LIVE
18:50 Studio Golf: PGA TOUR
00:10 Studio Golf: PGA TOUR

mÅNDaG 22 maj
06:55 PGA TOUR Yearbooks: 
 PGA TOUR Yearbooks 2005
07:45 PGA TOUR LIVE
12:50 Studio Golf: PGA TOUR
18:10 PGA TOUR Yearbooks: 
 PGA TOUR Yearbooks 2005
19:00 PGA TOUR Highlights 2017
20:00 Studio Golf: PGA TOUR

tIsDaG 23 maj
07:00 Studio Golf: PGA TOUR
10:15 Studio Golf: PGA TOUR
13:35 PGA TOUR Highlights 2017
14:35 PGA TOUR Official Films: 

 Playoffs for the FedExCup 2007
15:30 Studio Golf: PGA TOUR
20:45 PGA TOUR Highlights 2017
21:45 Studio Golf: PGA TOUR

ONsDaG 24 maj
06:50 Studio Golf: PGA TOUR
12:05 PGA TOUR LIVE
17:10 PGA TOUR Highlights 2017
18:10 PGA TOUR Classics: 
 2010 Fall Series
19:00 PGA TOUR Champions 
 Highlights 2017
20:00 Studio Golf: PGA TOUR
01:20 PGA TOUR Classics: 
 2010 Fall Series

tORsDaG 25 maj
07:45 PGA TOUR Champions
 Highlights 2017
08:50 PGA TOUR Classics: 
 2007 PGA Tour Playoffs
09:40 PGA TOUR Official Films: 
 Presidents Cup Official Film 2005
10:35 PGA TOUR Official Films: 
 Playoffs for the FedExCup 2007
11:30 PGA TOUR Highlights 2017
12:35 PGA TOUR Champions 
 Highlights 2017
13:35 Inside PGA TOUR
14:00 PGA TOUR LIVE
21:50 Studio Golf: PGA TOUR
01:10 Studio Golf: PGA TOUR

FREDaG 26 maj
07:00 Inside PGA TOUR
07:30 PGA TOUR Official Films: 
 Presidents Cup Official Film 2007
08:25 PGA TOUR Yearbooks: 
 PGA TOUR Yearbooks 2006
09:15 PGA TOUR Champions 
 Highlights 2017
10:15 Studio Golf: PGA TOUR
13:35 Inside PGA TOUR

14:00 PGA TOUR LIVE
21:50 Studio Golf: PGA TOUR
01:10 Studio Golf: PGA TOUR

löRDaG 27 maj
07:30 PGA TOUR Highlights 2017
08:30 Inside PGA TOUR
09:00 Studio Golf: PGA TOUR
12:15 PGA TOUR Classics: 
 2007 PGA Tour Playoffs
13:05 PGA TOUR Official Films: 
 Presidents Cup Official Film 2005
14:00 PGA TOUR Champions 
 Highlights 2017
15:00 Inside PGA TOUR
15:25 Studio Golf: PGA TOUR
18:50 Studio Golf: PGA TOUR
00:10 Studio Golf: PGA TOUR

söNDaG 28 maj
08:00 PGA TOUR Classics: 
 2007 PGA Tour Playoffs
08:50 PGA TOUR Classics: 1988 
 Hanover Westchester Classic
09:45 PGA TOUR Classics: 
 2009 BMW Championship
10:35 Inside PGA TOUR
11:00 PGA TOUR Champions 
 Highlights 2017
12:00 Studio Golf: PGA TOUR
17:25 PGA TOUR Classics: 
 2012 RBC Heritage
18:25 Inside PGA TOUR
18:50 Studio Golf: PGA TOUR
00:10 PGA TOUR Champions 
 Highlights 2017
01:10 Inside PGA TOUR
04:25 PGA TOUR LIVE
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6 nummer för endast 159:-

gOLFBLadET 
– Sveriges ”största” golftidning

och få tidningen bekvämt hem i brevlådan.

PREnuMERERa På

Beställ direkt via e-post eller internet.
Skicka dina uppgifter till info@golfbladet.se  

eller gå in på www.golfbladet.se

Tillsammans 
kan vi hålla hela 
Sverige levande!

Välkommen till Qstar, Bilisten och Pump. Du hittar våra 400 
mackar från Abisko i norr till Skanör i söder, där du minst 

anar och mest behöver det.

Gå in på hemsidan www.qstar.se/stationer
Går du in från en smartphone visar den direkt närmaste station

Gå in på www.hitta.se – Välj Vägbeskrivning
Klickar du på Vägbeskrivning så visas alla våra stationer längs din färdväg. 

 QR-koden
 Man scannar koden med en QR-scanner i sin Smartphone  

 och länkas direkt till vår mobilanpassade sida ”Hitta närmaste mack”. 

Går du in från en smartphone visar den direkt närmaste station

Klickar du på Vägbeskrivning så visas alla våra stationer längs din färdväg. 

 Man scannar koden med en QR-scanner i sin Smartphone  
 och länkas direkt till vår mobilanpassade sida ”Hitta närmaste mack”. 

SÅ HÄR HITTAR DU VÅRA 400 STATIONER:
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ÖGONBLICKET
FOTO: geTTy images

Sergio Garcia vann som bekant Masters på Augusta. En efterlängtad seger för 
spanjoren som äntligen fick vinna sin första major. Garcia är även väldigt fotbollsin-
tresserad och favoritlaget heter Real Madrid. Klubbens president lovade Garcia att 
han skulle få sparka igång en match när han väl vunnit en major. Och vad passade 
bättre än att få göra det inför ett fullsatt Santiago Bernabéu under El Classico mot 
Barcelona några veckor efter Masters? Men man kan inte vinna allt, 90 minuter 
senare stod Barcelona som vinnare med 3-2.
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PRESENTERAR  

              PEBAX®

   ELASTOMER
            INSERT

HIGHER MOI

ANODISED 
6061 
ALUMINIUM 
FACE

LÄGG TILL
SJÄLVFÖRTROENDE.
TA BORT 
SLAG.

Sammansättningen av dess delar ger en otrolig känsla tillsammans med 
en heltäckande insert och patenterade True Roll (TR) Technology.

Välj bland 15 nya och förbättrade modeller,  rena förtroendeingivande 
blad och mallet modeller med högt MOI, tydliga siktlinjer designade för 
att passa ditt öga och din puttrörelse. 

TM
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