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• ARMANI SKIN MINERALS
Jag är väl inte typen som plockar
fram en mindre arsenal av
skönhetscrèmer på morgonen.
De tuber jag har i badrummet
brukar sällan ta slut före utgångsdatumet. Men lite vulkaniska
mineraler från Armani kan man
väl unna sig efter en blåsig dag
på Falsterbo?

Kan han så kan väl jag...
Johan slog inte ett vettigt
golfslag – men sköt 64:a.
Hoppet lever...

INTE ETT VETTIGT SLAG
solstrålar bröt vinterns kompakta molntäcke åkte
jag till Callaways svingstudio i
Chessington utanför London, för
att få en slags statusmätare efter
det fyra månader långa uppehållet som vintern inneburit. Jag
konstaterade snabbt att det som
väntar i år är en lång och mödosam vandring i tjocka ruffar.
Det bästa man kan säga om
min timme i studion är väl att
jag åtminstone hittade bollarna
jag slog.
Men – det är ingen idé att bli
desperat. Däremot kan det kännas lämpligt att plocka fram den
där historien om Johan Ryström.
Det är en historia som inger
hopp för oss vars bollträff är lite
oregelbunden.
Året var 1992, banan Palm
Meadows och landet Australien.
Där och då spelade han en
av de sämsta golfrundor han
någonsin spelat.
Han gick på 64 slag.
Han kvalade på måndagen
och begrep inte ens själv hur
en usel, birdiefri 75:a kunde ta
honom vidare. I väntan på torsdagen försökte Johan hitta spelet
genom ett intensivt träningsspeNÄR VÅRENS FÖRSTA
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lande. Han spelade varv efter
varv – 45 hål! – men var inte i
närheten av att göra en birdie.
På torsdagen peggade han
upp, helt utan förväntningar.
Och hans farhågor besannades.
Spelet fanns inte där. Men där
fanns något annat. Så här såg de
9 första hålen ut:
HÅL 1: Snärjhook med järnettan. Duffad järnnia in på green.
Varpå han sänker en 8-meters–
putt. Birdie!
HÅL 2: Låg slice med en spoon.
Hookad järnåtta in på green.
Sänker en 7-metersputt. Birdie!
HÅL 3: Våldsam hook från tee.
Hookad järnfyra ut i vänsterruffen. Sedan en duffad wedge.
Sänker en putt från 10 meter.
Birdie!
HÅL 4: Hookar en järnfemma
rakt mot hål. HIO-priset är en
bil. Bollen stannar 30 centimeter
bakom koppen. Birdie!
HÅL 5: Pushad drive, snärjhookad järntvåa till tre meter från pinnen. Sänker putten. Birdie!
HÅL 6: Hookad drive, duffad
järnsexa som studsar mellan två
bunkrar och stannar två meter
från flaggan. Par.
HÅL 7: Jätteslice från tee. Hookar en järnsjua vänster om green.

Fortsätter med en dålig chip som
stannar fyra meter från flaggan.
Sätter putten. Par.
HÅL 8: Greenträff, minsann!
Tvåputt från 15 meter. Par.
HÅL 9: Snärjhookad drive. Blint
inspel – hookar en järnnia till två
meter. Sätter 2-metersputten.
Birdie!
Johan vände på 30 slag – utan
att ha slagit ett enda riktigt golfslag. Sedan gör han ytterligare två
birdies på de sista nio hålen för en
prydlig 64:a.
Johan, vars spel alltså övergivit
honom, ledde tävlingen med tre
slag och han log in i TV-kameran
när han förklarade för reportern
att han ”spelade grym golf för
tillfället, och att banan passade
honom alldeles förträffligt!”
Jag vet inte om han ljög egentligen. Spelet går ju ut på att få
bollen i hål. Det är åtminstone
vad jag försöker intala mig när jag
raderar bilderna från svingstudion
i Chessington från hårddisken.

TOMMY JEPPSSON
Chefredaktör

PS. Dagen därpå hittade Johan spelet igen – och sjönk som en gråsten i
resultatlistan.

• STUBURT HELIUM PRO II Om
man händelsevis skulle vakna
upp en morgon och känna sig så
där frisinnad som exempelvis...
Ian Poulter – då skulle man kanske dra på sig ett par sådana här
skor. De är lika sköna som de ser
ut. Pris: 1 300 kronor.

• IZZO TORNADO
Med dubbelsele som symmetriskt balanserar och fördelar
vikten oavsett om man bär bagen
med en eller två selar.
6-delad topp och med fullånga
dividers. 7 fickor. Stötdämpande
balansremmar. Även vänster. Pris:
1 300 kronor.
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