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GOLF ÄR 90 PROCENT 
 MENTALT...
”... resten sitter i huvudet. Visst 
är det mest en lustifikation, 
men det är otroligt hur mycket 
man kan förstöra för sig själv 
med konstiga tankar. Och hur 
en konstig tanke leder till 
nästa, som leder till nästa, som 
leder till att man blir tveksam, 
vilket leder till att man börjar 
fundera på olika slag – medan 
man slår i väg bollen.”

Puttaren
(golfdigest.se/bloggar/puttaren)

ALLT ÄR MÖRKER 
”Nu är det över. Verkligen över. 
Allt är stängt. Allt är öde, tyst 
och övergivet. Över ettans fair-
way fladdrar några ensamma 
löv. Från tredje tee flyger några 
fåglar vidare på jakt efter mat. 
På sjunde green ligger det en 
massa blöta trädgrenar som 

har blåst ned.
I dammen vid tolvans 

green finns inte längre 
någon liten roddbåt, ingen 

livboj att kasta ut efter 
bollarna som fått nog och 

hellre dränker sig än spelar 
vidare under de usla ursäkter 

jag ibland försöker kalla golf.”
Jones 

(golfdigest.se/bloggar/Jones)

HÖST, ÅNGEST OCH DRÖMMAR 
OM SKOTTLAND
”Slutet är nära. En storm är 
på väg in över landet. Jag har 
planerat golf till fredagen och 
det tänker jag tamejf-n hålla. 
För resten skapar vinden bara 
en extra dimension till spe-
let. Slutet och slutet... slutet 

på golfsäsongen är det. Livet 
går vidare. Vintern går åt till 
familj, träning och drömmar. 
Drömmar om Skottland.”

Poppe
(golfdigest.se/bloggar/poppe)

Tommy Jeppsson, chefredaktör
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V        i satt i baren efter rundan, så som man 
ofta gör när man spelat golf i Skottland.
Vi hade avverkat de självklara samtals-

ämnena – rundan, betten, banan och vinden – när 
Niclas ställde frågan:

”Hur nervösa har ni varit på en golfbana?"
Det blev tyst. Fruktansvärt nervösa, det är klart. 

Men hur mäter man sådant? Jag berättade om 
min första tävling. Jag var tre timmar tidig. Jag 
slog sju, åtta hinkar. Puttade. Chippade. Sedan 
två hinkar till. När det återstod en timme till min 
startid var jag så uppjagad att jag började yrsla. Jag 
la mig i en säng i en skrubb bredvid omklädnings-
rummet och försökte andas djupt och rytmiskt 
för att återfå mitt mentala fotfäste.

Så började Niclas berätta om den där killen han 
träffat på Mallorca. Niclas var reseledare på den 
tiden och passade ibland på att spela golf på sin 
lediga dag. En morgon på Pula lottades han med 
en man som led av sällsynt svår teefrossa.

Mannen ställde upp sig till bollen på första tee 
– och blev stående. Länge. Allt var tyst. Sekunder-
na tickade. Efter 30 sekunder började drivern att 
skaka i hans händer. Bara lite grand till en början, 
sedan allt mer okontrollerat. Till slut sänkte han 
klubban till marken:

”Nä, grabbar, jag tar ett streck här”, sa han och 
plockade upp bollen för att börja gå mot tvåan.

Golf är ett spel som påverkar oss på de mest 
märkliga sätt. Ibland förstår jag dem som pratar 
om spelet som ett eget väsen, en urkraft, som 
människan inte rår på.

Spelet kontrollerar människan, aldrig tvärtom.
Ändå har vi i detta nummer av Golf Digest dris-

tat oss att lista de personer som med sin gärning 

påverkat spelet mest under våra 20 år i Sverige.
Vi kallar dem viktiga – viktiga som inspiratörer, 

föredömen, upplysare, banbrytare, innovatörer, 
entreprenörer... Om du satte ihop en sådan lista 
skulle den antagligen se annorlunda ut. Mejla 
gärna dina synpunkter.

Jag var på Druids Glen tidigare i 
höstas. Andra dagen, på Druids Heath, 
gjorde M tre tripplar i rad och avrun-
dade denna svit med en fi rpel. 

Jag, däremot, spelade uselt. 
Armbågarna värkte, vinden blåste, ryg-
gen kved, regnet föll – och jag med det. Till slut 
orkade jag inte ens leta efter bollarna. Det var min 
sämsta runda sedan jag som 17-handicapare för 
rätt många år sedan fi ck för mig att jag hade en 
realistisk chans att bli klubbmästare. (Jag 
hade då en teori om att man spelar bäst i 
tävling. Ju större tävling, desto bättre spe-
lar man. Den teorin är numera över-
given. Jag slog 107 slag första dagen. 
Andra dagen ryckte jag upp mig och 
gick på 105.)

Det kändes som en befrielse när 
den första snön lade sig som ett 
tunt täcke över Stockholm. Nu har 
jag sex månader på mig att rätta till 
fysiska defekter och tekniska brister.

Jag ska börja med en kortisonspru-
ta och Mike McGetricks artikel i detta 
nummer, där han lär ut hur man träffar 
solitt med järnen.

Hur svårt kan det vara, egentligen?

Bloggat

Pula på Mallorca... här kan man bli nervös.

Tommy Jeppsson

ledare 8-06.indd   10ledare 8-06.indd   10 06-11-13   16.16.2106-11-13   16.16.21


