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Egentligen är det märkligt att allt ständigt måste öka för 
att det ska ses som en framgång. 

Ett företag måste öka omsättningen.
En tidning måste öka upplagan och annonsintäkterna 

varje år.
Ett TV-program måste öka tittarsiffrorna.
Ett golfförbund måste öka antalet anslutna utövare.
Det sistnämnda sker inte längre.
Jag är ingen ekonom, snarast motsatsen. Men om jag 

hade ett enmansföretag som gav ett par stadiga miljoner 
i vinst varje år skulle jag tycka att det var toppen. Men 
det skulle inte ekonomiska analytiker – de skulle vilja se 
en fyraprocentig ökning. Tillväxt.

Det konstanta är inget värt. Du behöver inte gå back. 
Har man ingen tillväxt så är det kris. 

Om man upprepar en sak tillräckligt många gånger 
så blir man trodd.

Så nu är det kris. Det har vi hört hela säsongen.
Sverige har ungefär lika många golfspelare som i fjol. 

Och det räcker inte. Vi måste bli fl er.
För en tid sedan hölls en mässa i Jönköping, Elmia 

Park- och Golf. På den talade det offi ciella golf-
Sverige om... jag avskyr ordet men de kallade det för... 
golfkrisen.

En av representanterna sa så här:
”Klubben måste bredda sitt utbud, bli mer av en naturlig 

samlingspunkt där själva spelet kanske bara är en del. En bra 
golfbana räcker inte, om ingenting annat erbjuds. Varför inte 
få bilen tvättad medan du är ute och spelar? Och efter ronden 
kanske få en analys av ditt försäkringsinnehav? Vi som jobbar 
med golf på alla nivåer måste helt enkelt anpassa oss, tänka 
ett varv till.”

Om man måste locka med biltvätt och försäkrings–
analyser för att få folk att spela golf – då har man 
troligen en rätt klen tro på det här spelets kraft.

Jag tror inte att Hogan en gång började spela golf för 
att han tyckte det var ett smidigt sätt att få bilen ren. 

Låt oss nu inte drabbas av panik. Det här spelet har 
överlevt och utvecklats i fl era hundra år, längre än någon 
kan minnas, och jag tror inte att det går under bara för 
att Svenska Golfförbundets medlemsantal planar ut 
(eller backar) något enstaka år.

Talar man om kris ett år som det här är man antagligen 
helt förblindad av siffror, ekonomi och tillväxttal.

Själv tycker jag att tiden vi lever i är oerhört 
spännande. Intressant. När jag räknade efter hur många 
svenska män som ställde upp i det första av tre kval till 
Europatouren kom jag fram till ungefär 70 stycken. Det 
är ganska många. Fantastiskt många, till och med.

Och det byggs banor vars like vi aldrig tidigare skådat 
i detta land: Det började med Svartinge, Hills och 
Vidbynäs och har fortsatt med Kyssinge, Grönhögen, 
Sand, Elisefarm, PGA-banan... Det är banor som i 
framtiden helt säkert kommer att förändra utseendet på 
Golf Digests rankning över Sveriges bästa banor.

Och då talar jag om den absoluta toppen av denna 
lista. Och ganska högt upp på denna rankning kommer 
vi om några år också att hitta Herresta GK – en bana 
som du får stifta närmare bekantskap i detta nummer 
av Golf Digest.

Lars Johansson och Niclas Luthman, som byggt ban-
an, har gjort det i ett tillstånd av manisk besatthet. De 
plockade med sig 60 dussin helt nya ProV1:or som de 
slog ut mitt i det underbara landskapet. De slog olika 
typer av slag från tees som bara fanns i deras fantasi. 
Och de slog inspel från olika vinklar för att veta hur 
greenerna skulle se ut för att ta emot både 
djärva och fega strategier.

Därefter ritade de banan.
På Herresta kommer de nog aldrig att 

erbjuda biltvätt under tiden man spelar. 
Folk kommer nog att spela ändå, ska 
ni se...
• Förresten... När vi ändå talar tillväxt: 
Golf Digest ökar räckvidden igen – nu 
har vi 4 000 fl er läsare jämfört med 
samma period föregående år, och 
vi når totalt 102 000 läsare (enligt 
Orvesto 2005:2).  Det du!

Tuffa tider?
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Tommy Jeppsson

I det här numret av Golf 
Digest ägnar vi några sidor åt 
bunkrar. Du kanske inte tycker 
bunkrar är särskilt roande 
men det tycker vi. Åtminstone 
så som Jens Lind berättar om 
dem i artikeln på sidan 40. För 
att nu inte tala om de 9 histo-
rier som Henrik Lenngren vas-
kat fram. I bunkrar händer de 
mest märkliga saker. Renen 
Kalle trivs till exempel alldeles 
utmärkt i sanden i Åsele. För 
säkerhets skull ger också Phil 
Mickelson några tips om hur 
du tar dig upp ur olika typer 
av bunkrar. Det är sådant man 
kan träna på, även om höst-
vädret skulle vara lite blött. 

Skulle vädret vara bättre 
så kanske du rentav kan ägna 
den kommande helgen åt 
Hank Haneys lilla weekend-
svingkur – Tiger Woods trä-
nare visar hur du kan hyfsa till 
spelet på blott tre dagar.

Tommy Jeppsson, chefredaktör

...vi ses är det vinter. Men 
årets sista nummer får du 
inte missa – det är då vi 
presenterar rankningen hela 
golf-Sverige talar om: Den  
över Sveriges 50 Bästa Banor. 
Är din klubb med på listan? 
Kommer Solheim Cup-banan 
Halmstad (bilden) att ta sig 
förbi TPC-banan Barsebäck? 
Svar i nästa nummer!

November #7

NÄSTA GÅNG...
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