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…han är den som vunnit mest. På Europatouren i alla
fall. Robert Karlsson berättar om alla sina titlar.
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Nya klubbor

D

et känns som en ödets ironi att just
vid den här tiden på året, när nya
klubbor och bollar slåss om konsumentens gunst och uppmärksamhet – produkter som alla påstås ha det gemensamt att
de gör spelet enklare än tidigare års versioner
– då sätter ett gäng PGA Tour-spelare en 20 år
gammal wedge i spel.
Ping Eye2 har inte djupa så kallade square
grooves, utan mer u-formade, men den skulle
inte ha varit tillåten idag. Att den ändå är det
beror på en juridisk uppgörelse mellan Karsten Solheim och USGA för 20 år sedan.
Och den gäller fortfarande. Så John Daly, Phil
Mickelson och några till stoppade den 20 år
gamla wedgen i bagen i början av säsongen.
Och blev kallade både det ena och det andra…
Men kanske är sensmoralen i detta inte den
man först tror – att det går lika bra med 20 år
gamla klubbor – utan den rakt motsatta: Att
klubbor faktiskt kan göra skillnad. Att utrustningen har en avgörande roll för prestationen,
trots att det fortfarande finns de som hävdar
att ”allt sitter i huvudet”.
I det här numret presenterar vi en lång lista
på nyheter som garanterat håller måttet. De
är testade av en kunnig panel som fått betygsätta klubborna på olika punkter. Där någonstans tror jag att du kan hitta de klubbor du
söker. Från början var klubborna 403 till antalet. Bara 94 gick igenom panelens nålsöga.
Vi hoppas att denna lista ska göra ditt sökande efter rätt klubbor mer fokuserat och
effektivt, men tänk på att ta hjälp av din pro
innan du stoppar 14 nya klubbor i bagen.
Vår lista ersätter inte en korrekt utförd
custom fitting.
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i detta nummer möter du också en av de mest

framgångsrika svenska golfarna genom tiderna: Robert Karlsson.
Robert är en person man är ständigt nyfiken på. Kanske för att hans väg varit så
mycket krokigare än många andras. Robert
Karlsson spelade till exempel under en period i skor som var för små, bara för att han
inte ville skylta med att han hade stora fötter.
Och då förstår ju var och en omfattningen
av den mentala utveckling han genomgått
under sitt liv på golfbanorna.
Robert har vunnit fler tävlingar än någon
annan svensk herre på Europatouren och han
är den ende svensk som vunnit ET:s Order
of Merit.
Just när han befann sig på karriärens höjd –
och vi var nog alla ganska nyfikna på hur hög
den där höjden egentligen skulle kunna bli –
fick han problem med synen.
Spikraka lyktstolpar blev S-formade när de
tolkades av Roberts ögon. Men i Qatar hade
han inga problem med att läsa linjerna. Han
vann sin 10:e seger.
Tomas Hagfeldt har pratat med honom.
Varmt välkommen till ett nytt nummer av
Golf Digest.
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