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...och så säger de att man
inte blir svettig av att
spela golf. Har de glömt
Ian Wosnam 1996?

Golf är inte
som andra
sporter.
Om det nu
alls är en
sport?

3 saker som gör
golfen roligare

Ett svenskt golfunder
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Callaway big bertha ALPHA
För den som vill justera ännu mera
Bilderna på de två nya Big Bertha-modellerna
väcker nyfikenhet. På en modell kan du
justera perimeterviktningen i sidled, på Alphamodellen finns möjlighet till höjdjustering av
tyngdpunkten för att hitta optimalt spinntal.
Det skiljer 600 RPM mellan de två ytterlighetslägena. Mer om detta i kommande utgåvor.
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ECCO Street EVO One
Sköna skor som sätter färg på spelet
Det finns faktiskt flera spelare på hög nivå som
valt att spela i de här sanslöst sköna skorna
(bland andra Fred Couples, Graeme McDowell,
Thomas Björn). Jag förstår dem. Finns i ko- eller
kamelläder. I butik 2014.
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TAylorMade SLDR
Ännu mer loft för ännu längre slag
Lågt spinntal och hög utgångsvinkel är kombinationen som eftersträvas. Och den får SLDRdrivern genom en låg tyngdpunkt långt fram
i huvudet. För att ge fler spelare det loft som
behövs släpper TaylorMade en ny version av
SLDR med ett loftalternativ på 14°.
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et kan mycket väl
vara så att Henrik
Stensons bedrifter på
golfbanan sedan juni månad är
lite för komplicerade att förstå
för en idrottsjury som kanske
besitter knappt grundläggande
insikter om spelet golf.
För en sjukampare kan det
vara lättare att tro att den som
åker skidor snabbast i fem mil
vid ett givet tillfälle är bäst. Att
den som gör det utför en bragd.
En bragd verkar definieras
som något oväntat som händer
i stunden; inte något som pågår
i dagar och veckor. Stensons
bragdlika utveckling har pågått i
ett år och den avslutades med ett
utdraget crescendo i Dubai över
fyra dagar (se sidan 24).
Annika Sörenstam vann
penningligan i både Europa
och i USA 1995, och tilldelades
bragdmedaljen efter det. Hon
vann också US Womens Open
det året, en major. Hon fick Jerringpriset. Välförtjänt. Stenson
kom tvåa i British Open, trea i
US Open.
Men han vann två tourmästerskap och två finalserier.
Golf är inte som tennis där
den högst rankade spelaren
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oftast vinner tävlingen. Golf är
för svårt och nyckfullt, det är
för mycket som påverkar. En
golfare måste ha ett tålamod och
en teknisk känsla som vilar på
ett betongstarkt fundament av
självförtroende. Det behövs så
lite för att en boll ska snurra runt
koppen eller för att en spelare
ska sätta några RPM för mycket
på drawen för att bollen ska
hamna fel.
Stenson vet hur lite som
behövs för att allt snart ska gå
fullständigt fel. Han har varit
där. Inte bara han. Under Honda
Classic i mars gick Rory McIlroy
av banan efter åtta spelade hål
av Honda Classic. Då var han sju
över par. Tre månader tidigare
rankades han som världsetta.
Golf är komplicerat.
Tiger Woods, världens genom
tiderna näst bäste golfare, har
inte vunnit en major på sex år.
Men han är världsetta.
Golf är inte som andra sporter.
Om det nu alls är en sport?
Skidåkare och sjukampare
har försökt undergräva spelets status genom att antyda
att så inte är fallet. Man blir ju
inte ens svettig? Sanningen är
nog att golfen står över själva

frågeställningen. Golf är inte
jämförbart med att springa fort
och hoppa långt. Spelet är inte
så endimensionellt. Kanske är
det därför det väcker en sådan
motvilja bland dem som aldrig
har utövat det.
Det går inte att förstå.
stenson vann fedex cup och
Race to Dubai: Han vann båda
tourfinalerna. Det har aldrig
hänt tidigare. Frågan är om det
kommer att hända igen. Inför
2014 kommer vi som vanligt att
ställa oss frågan om det är dags
för en svensk att vinna något av
golfens fyra stora mästerskap.
När vi nu ställer oss den
frågan kan vi konstatera att det
kanske händer, eller kanske inte.
Men vår nationella självkänsla
står inte längre och faller med
en herrmajor. För Stenson har
vunnitnågot som är större.
Eller borde vara.
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