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Golf.

Vilken skall jag ta i dag? Nä, det är ingen golfshop som syns på bilden utan Michael Broströms arbetsrum – och då är det ändå bara ett axplock av alla hans klubbor. Bara antalet putters är runt 75, men 
än har han inte hittat den rätta. Letandet pågår. ”Årets golfdåre” spelade 175 ronder i fj ol (”men det var ett dåligt år”) och som alla förstår hade han egentligen ingen konkurrent till utmärkelsen.

Vem kan bräcka ”Årets golfdåre”?
ª Michael Broström från Haverdals GK utan konkurrens
HALMSTAD. Det var spel mot ett 
mål när ”Årets golfdåre” i 
Sverige skulle utses.
   Michael Broström stod i en 
klass för sig när fakta samlats 
in, och det är klart att han bor 
i golfstaden Halmstad.

Galnare i golf än Michael Broström 
kan man nämligen inte vara, men 
han skäms inte för det. Tvärtom.

Dock har det inte alltid varit så.
– Jag var faktiskt golfhatare och 

tillhörde de som vevade ner rutan 
och skrek ”jävla moderatbandy” när 
jag körde förbi tvåans green i Tylö-
sand. Men under studietiden i Sköv-
de blev jag medlockad till en bana 
och blev golftokig på direkten.

Året var 1992 och sedan dess har 
tokigheterna bara accelererat.

Eller vad sägs om att barnen heter 
Nicholas Alexander (samma som 
Nick Faldo) och Colin (ni förstår ef-
ter vem). 

Michael spelar helst varje dag 
året runt (”annars får jag absti-
nensbesvär”), och betraktar därför 
fjolåret som misslyckat.

– Det blev bara 175 ronder på 51 
olika banor, förklaringen är att jag 
var tvungen att jobba mycket och 
var sjuk. Som mest har jag spelat 
250 ronder under ett år, säger Mi-
chael, som egentligen inte förstår 
varför inte alla spelar lika mycket.

Golf är ju så roligt.

När vi andra knappt ens börjat 
samla ihop utrustningen i källaren 
inför säsongen hade Michael redan 
hunnit med 25 ronder.

Varenda slag bokförs i datorn, 
scorerna pendlade i fjol mellan 68 

och 90 med ett snitt på 78 och man 
kan förstås läsa ut fairwayträffar, 
greenträffar, antal puttar och en 
del annat nödvändigt.

Trots det minst sagt trägna spelan-
det har det bara blivit en hole-in-
one hittills, på 16:e hålet på 
Holm.

– En perfekt järnsjua, min enda 
HIO hittills, berättar Michael, som 
egentligen är mer stolt över sin 
eclectic-score på Holm 
härom året.

– Jag hade 46 slag un-
der en säsong. En hole-
in-one, eagle på tvåan, 
eagle på 15:e, eagle på 
17:e efter att jag satt 
driven på green, och 
birdie på resten.

För något år sedan bytte han 
hemmaklubb från Holm till Haver-
dal för att få längre säsong, men 
drömmen är att komma in i Tylö-
sand där han köar sedan länge.

Förra vintern hade Michael gett 
sig katten på att bli bättre och bo-
satte sig mer eller mindre i Golf-
hallen. 15 000 bollar senare bör-
jade spelet sitta där och handica-
pen sjunka. När detta skrevs var 
den 4‚2, men i Michaels fall är den 
– som alla förstår – verkligen en 
färskvara.

– Jag har ingen talang, det hand-
lar bara om mängdträning. Men 
när jag kom ut från hallen slog jag 
bollen perfekt, fast puttade uselt, 

så slutresultatet blev inte så märk-
värdigt ändå.

En annan merit för ”Årets golf-
nut” var en ”Golf Nut Slam”, det vill 
säga golfspel på påskafton, natio-
naldagen, midsommarafton, egna 
födelsedagen, hustruns födelsedag, 
bröllopsdagen och nyårsafton. Gör 
om det om ni kan/vågar!

17 000 inlägg i forumet på golf.
se vägde förstås också tungt, han 
medverkade tidigare också som 

skribent på golf.se, 
översätter artiklar till 
Golf Digest och har en 
egen hemsida med 
allt om alla sina ron-
der.

Utrustningen är ett 
kapitel för sig. När 
man kommer in på 

kontoret i villan i Söndrum tror 
man sig förfl yttad till en bättre 
golfshop med järnseten prydligt 
upprade i ställ längs väggen och 
hundratals lösa klubbor överallt.

Antalet putters uppgår för tillfället 
till cirka 75, varav ett 20-tal av 
märket Ping. Där fi nns förstås alla 
tänkbara modeller, hakputters, 
magputters, bakvända putters, vad 
ni vill.

Men fortfarande letar han efter 
den perfekta puttern, den som mer 
eller mindre automatiskt slår alla 
bollar i hål.

– Jag har en fruktansvärt ovanlig 
Taylor Made Burner MCO på ingång 
från USA, det blir spännande.

– Ebay är ett fördärv, man blir 
lockad av de billiga priserna och 
köper på sig grejer man egentligen 
inte behöver, förklarar Michael och 
visar ett set Wilson vänsterklubbor 
(!) som han förstås aldrig slagit ett 
slag med.

– Men de var ju så billiga...

Två prydligt renoverade Ping-kle-
noder från tidigt 70-tal är också 
nyanlända från andra sidan Atlan-
ten, men de kommer sannolikt 
bara att bli ytterligare två hyllvär-
mare.

Bara den där Taylor Made-put-
tern dyker upp...
Hur mycket pengar lägger du ner 
på golfen?

– Det har jag inte vågat räkna på, 
men det är såklart rätt mycket. 
Men jag resonerar som så att jag 
har inga andra intressen än famil-
jen och golfen, så det får kosta.

Så talar en äkta golfdåre, landets 
i särklass värste.

Ålder: 39 år.
Yrke: Översättare.
Familj: Fru Jessika, barnen Nicholas 
Alexander, 6, Colin, 4, samt hund.
Bor: Villa i Söndrum.
Klubb: Haverdals GK.
Hcp: 4,2.
Meriter: Gjort 68 på tävling, vunnit 
Halmstad långgolf.
Aktuell: Utsedd till ”Årets golfnut”.
Hemsida: http://puttaren.blogspot.
com
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Jag har inga 
andra 

intressen än 
familjen och golfen, 
så det får kosta.
MICHAEL BROSTRÖM


