
ORDET KRIS BETYDER visst möjlighet. 
Eller ”nya möjligheter”. Det har jag hört från 
företagskonsulter som brukar dra just den 

klyschan när de varslat några hundra anställda.
”Kom ihåg – detta är inte slutet. Det är början på 

något alldeles nytt.”
Men för första gången börjar jag på allvar att 

överväga om det inte ligger något i de där orden. För 
just nu, när svensk golf genomgår ett stålbad eller ska 
vi kalla det för en ekonomiskt plågsam arkitektonisk 
modellrekonstruktion – då har vi blommat ut till en 
stor golfnation. Inte bara när det gäller spelet. Utan 
när det gäller banorna. Golf Digest har de senaste 
åren kunnat berätta om en brokig fauna av nya banor: 
Grönhögen, Bro Hof, Sand, PGA National... 

Tidigare hade vi en dryg handfull banor som ut-
märkte sig, höjde sig över mängden.  Nu är det inte 
längre så lätt att ta sig in på listan över Sveriges 10 
bästa golfbanor. Det byggs nytt, det byggs om och det 
byggs bättre. Det byggs med visioner och förstånd, 
med kompetens och med insikt. 

På sidan 66 i det här numret av Golf Digest kan 
du läsa om nya Vasatorp. En helt vanlig (nåja) svensk 
klubb som byggt en bana utöver det vanliga – utan 
Donald Trump-budget och utan överdrivet riskta-
gande. Vasatorp är en klubb som står på egna ben. 
De har en vision och en agenda, ett mål och ett syfte. 
De har investerat sin energi i den egna anläggningen i 
stället för att fokusera på vad andra gör för fel. 

DESSUTOM HAR VI TRÄFFAT Walle Danewid. En 
gång i tiden var han reserv målvakt bakom Janne 
Möller i MFF. Och han har gjort 16 hole in ones. Men 
det är inte därför vi träffat honom utan för att han är 

svensk förbunds kapten i golf – och för att han är en 
person med en djupt rotad känsla för det som brukar 
kallas för ”the spirit of the game”. 

TILL NÅGOT HELT ANNAT: Den 24 augusti 2005 
skrev dåvarande generalsekreteraren i Svenska Golfför-
bundet, Mats Enquist, ett brev till samtliga svenska 
golf klubbar i Sverige. Anledningen var att några sven-
ska klubbar hade fått ett fax från ”Kai Linnenbröker 
och Andreas Höver” i Tyskland. De ville att svenska 
golf klubbar skulle ta emot distansmedlemmar från 
Tyskland. Klubbens enda insats var enligt Kais och 
Andreas utsago att mot en ersättning ”upp datera hcp” 
och att ”printa och sända ut medlemsbevis”.

I brevet från SGF stod följande: 
”Vi vill å det starkaste avråda från en sådan upp-

görelse. Dels är det knappast en seriös hantering av 
vare sig medlemmar eller hcp, dels inte särskilt soli-
dariskt mot de tyska klubbar som dessa spelare an-
nars skulle vara medlemmar i. Jag tror de flesta med 
viss eftertanke skulle reagera kraftigt om det erbjöds 
ett liknande upplägg åt andra hållet.”

Jag bara undrar… varför nämner förbundet ord 
som ”solidaritet” och ”oseriös hantering” när tyska 
golfspelare vill bli medlemmar i en (svensk) distans-
klubb medan man sitter med armarna i kors när 
svenska distansklubbar gör samma sak som de tyska 
skojarna?

Varför oroar man sig för att tyska klubbar ska 
dräneras på medlemmar när man inte bryr sig nämn-
värt när samma sak drabbar svenska golfklubbar?

Alltså, jag bara undrar?

Tommy Jeppsson

Vasatorp visar vägen

TOMMY JEPPSSON
Chefredaktör

SAPPHIRE
GPS från engelska Snooper.  
Arbetet med att plotta sven-
ska banor pågår. I augusti ska 
400 banor finnas upplagda, 
i början av juni minst 100. 
Sapphire visar avstånd till 
framkant, bakkant och center 
av green, samt hinder och 
doglegs. Går även att an-
vända som GPS 
i bilen. Inbyggd 
fartkam-
eravarnare, 
mp3, mp4 
och pho-
toviewer. 
Inget 
abonnemang 
krävs. Pris: 3 400 
kronor.

PERSONLIGA VAL

VIKO
Att flyga är nog bland det 
tråkigaste som finns. Slå ihjäl 
tiden med Viko – ett memory-
spel som tränar upp dina 
språkkunskaper. Finns för 
spanska, engelska och kine-
siska. Pris: 260 kronor. 
Hasta la vista!
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GOLFREGLER
En smart regelguide bör finnas 
i bagen även om vi hoppas 
att den inte behövs. Den här 
är enkel och överskådlig tack 
vare ett sinnrikt fliksystem, 
och kos tar bara 99 kronor. Up-
pdaterad med den nya regel-
periodens nyheter (2008-2011).

VIKO
Att flyga är nog bland det 
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