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Personliga val

• Adidas techfit
Det här är ett plagg för dem som
ser golf som en prestationsinriktad idrott och som vill se till
att de små marginalerna i spelet
verkar till ens fördel. Adidas
TechFit PowerWeb SS Crew ska
ge stadga åt de stora musklerna i
svingen. TPU powerbands kallas
de där grå fälten. Kostar cirka
700 kronor.

Början till slutet?
EN del golfklubbar
har redan gått i i konkurs.
Andra säger att de kommer
att göra det. Men jag har svårt att
tro att det är början till slutet vi ser.
Det är början på något helt nytt.
När verkligheten förändras brukar
man rita om kartorna. Att i stället
försöka utforma verkligheten så
att den ska stämma överens med
en 50 år gammal karta – det är
ingen bra idé.
För 20 år sedan var nästan alla
klubbar byggda på ideeellt arbete
och vi spelade våra rundor på hemmaklubben. Några gånger om året
besökte vi banan i grannkommunen.
Så förändrades något. Vad beror
på vem du frågar... utbildningen
blev krånglig, greenfeeöverenskommelsen togs bort, golfboomen devalverade golfkulturen, klubbarna
blev giriga administrationer i stället för inspirerande mötesplatser,
folk spelade för långsamt...
Alla har sin åsikt om vad som
gått snett. Själv tror jag att det
också är människan och samhället
som förändrats. Och när vårt sätt
att leva förändras, då påverkar det
även spelet. Inte på banan, kanske.
Där är spelet fortfarande förföriskt
roligt. Men formerna för vår golf

ser inte ut på samma sätt som de
gjorde för 20 år sedan.
Vi är i dag bortåt 600 000 golfare
i Sverige och det säger sig självt att
ju större gruppen är, desto mindre
homogen blir den.
I dag är vi rörligare och våra liv
är indelade i tidsstyrda projekt,
både privat och professionellt. Det
är inte alla som hinner med den
där lördagsronden längre. I stället
spelar många intensivt under utvalda veckor eller veckoslut, i glada
vänners lag och på platser vi valt
med omsorg. Och därför passar det
heller inte alla att vara medlemmar
i en traditionell golfklubb.
Somliga lägger av. Andra sväljer
stoltheten och går med i en brevlådeklubb för att kunna spela
några rundor mot greenfee. (De
har gått på golf-Sveriges största
myt: Att man måste vara medlem
i en klubb för att kunna spela golf
i Sverige. Vi spräcker den myten på
sidan 34.)
Delar av golf-Sverige är följaktligen i kris. Golfanläggningar går
i konkurs. Den nyligen avgångne
generals ekreteraren för golf
förbundet, Mats Enquist, ger sin
syn på nationens tillstånd på sidan
52.
Själv tror jag att vi möjligen går

mot den amerikanska modellen,
där golfklubben inte nödvändigtvis står i centrum. Inte för alla.
I USA köper man en spellicens
av USGA (om man vill ha en officiellt hcp), sedan spelar man där
man blir insläppt. Det blir man
nästan överallt – ganska få klubbar har en negativ inställning till
intäkter
Andra väljer att gå med i en
klubb. Så som vi gjort i Sverige
sedan urminnes tider. Där och
då blir klubben en klubb i faktisk
mening. Jag kan inte se något ideologiskt fel i någon av modellerna.
Ingen motsättning heller.
Det handlar inte om att skrota
ett system utan att utvidga det.
Alla klubbar får försöka hitta sina
nödvändiga motiv och unika livsbetingelser.
I takt med att spelet kommersialiseras även i Sverige så får vi
acceptera att det är marknaden –
alltså golfspelarna – som bestämmer formerna för hur deras spel
ska se ut.
Och alla klubbar behöver ju inte
göra samma sak. Helt enkelt eftersom alla golfare inte längre vill ha
samma sak.
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•PUMA Swing GTX
Ett helt oberoende test på ett
universitet i Michigan har visat
att den här Puma-dojan är bäst
av alla golfskor när det handlar
om en kombination av grepp och
att vara skonsam mot greenerna.
Skon kom tvåa i kategorin grepp.
Men den sko som ansågs ha det
bästa greppet var en katastrof
för greenerna. Vilket inte Puma
Swing GTX var.
Å andra sidan: Vem köper en
sådan här sko för att den är snäll
mot greenerna?

• MBT
Snygg är däremot inte, MBTskon. Men nyttig. Richard S
Johnson säger så här:
”MBT låter mig träna
balans, bålstabilitet och koordination på ett enkelt sätt. Att
använda MBT i vardagen är
ett extremt effektivt tränings
redskap som ger mig en stor
fördel i golfen där balans och
koordination är en viktig del.”

