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Parnevik på bästa 
sändningstid

Ledaren
  Jesper Parnevik under 
Puerto Rico Open på 
Trump International Golf 
Club i mars 2014.

Starta säsongen med oss på Barsebäck!
6-10 maj genomför vi Golf Digest Camp på Barsebäck – ett 
träningsläger med clinics, (tävlings-)spel, föreläsningar, god mat och 
social samvaro. Vi valde en av Sveriges bästa anläggningar för att få 
de bästa förutsättningarna för en långhelg som är tänkt att ge dig en 
flygande start på den kommande säsongen... 
Just nu finslipar vi detaljerna – mer om detta i kommande nummer...

i pension  tio år senare. Han 
hade väl egentligen inget val, 
för under de tio år han var som 
mest aktiv ådrog han sig 433 
benfrakturer. 

Därmed gick Evel till histo-
rien som världens mest skadade 
”idrottsman”. Han hamnade till 
och med i Guinness rekordbok 
tack vare alla dessa frakturer.

1975 försökte han hoppa 
över en tank full av hajar i 
Chicago. Det gick inte. Evel 
bröt båda armarna och krönte 
misslyckandet med en präktig 
hjärnskakning.

Året innan gjorde han ett 
misslyckat försök att skjuta sig 
över Snake River Canyon i en 
raket.

Det är inte riktigt jämförbart, 
jag vet, men minnet av Evel 
kommer smygande när jag in-
tervjuar Jesper Parnevik. 

Det går inte att prata med 
Jesper utan att förr eller se-
nare komma in på det här med 
skadorna. I likhet med Evel 

Knievel har Jesper också haft 
en portion otur.  Jesper har inte 
gjort en full säsong sedan 2008. 
Varje gång han har försökt så 
har nya skador tillkommit.

 Skadorna har inte bara va-
rit många. De har också varit 
underliga och lite oturliga. 
Som den gången han hade lite 
bråttom, fastnade med foten 
i en korg och ramlade nedför 
trappan i radhuset i Täby. Eller 
när han klämde fingrarna i en 
vinsch på båten. Eller när han 
råkade köra foten i en ölback på 
samma båt och bröt tårna.

Jag minns en morgon på Bro 
Hof för några år sedan, under 
Nordea Masters.

Strax nedanför klubbhuset 
stod en golfbil. Runt golfbilen 
stod en klunga journalister. 
Medelst vassa armbågar lycka-
des jag bana mig en väg genom 
klungan och såg Jesper Parne-
vik sitta i bilen med vänster-
handen i ett tjockt bandage.

Han berättade att han hade 
smällt igen bildörren men 
glömt att ta bort handen.

Nu är Jesper i träning igen. 
Han kan slå bollar i en timme 
och ändå ta sig ur sängen dagen 
därpå, utan att kroppen vrider 
sig av plågorna. 

Han siktar på att debutera 
på Champions Tour i mars. 
Dessutom har familjen Parne-
viks liv i huset i Florida blivit tv-
serie.  Om detta berättar Jesper 
på sidan 48. 

Fler svenska golfspelare – 
Johan Edfors, Pelle Edberg, 
Rikard Karlberg – möter du i 
Tomas Hagfeldts reportage (si-
dan 40) från Black Mountain i 
Thailand:  Stig Notlövs bana har 
blivit ett nav för många svensk-
ar, både de som har  golfen som 
hobby och de som har spelet 
som yrke.

Varmt välkommen till ett 
nytt nummer av Golf Digest. 

E
vel Knievel var inte den 
som väjde för en utma-
ning. Hans stora grej i 

livet var att hoppa över olika sa-
ker sittande på en motorcykel.

En gång hoppade han över 14 
Greyhoundbussar.

Evel började hoppa med 
sin motorcykel 1965 och gick 


