Ledaren
Det fanns en tid när
Miguel Angel Jiménez och
Keegan Bradley skakade
hand efter en match.
Men det var 2012, det.
Spanjoren vann.

Mahan betitlad ”Oh, oh, oh”
och la ut på Youtube.

Gamla griniga gubbar
tommy jeppsson

Chefredaktör

trax före US Masters
i april lät ESPN en
anonym skara PGA
Tour-spelare svara på frågan:
Vem skulle du inte hjälpa om
det utbröt ett slagsmål på
parkeringsplatsen?
23 procent svarade Bubba

S

12

golfdigest.se | juni 2015

Watson som därmed utsågs till
PGA-tourens minst populäre
spelare. Bland spelarna, alltså.
Hade frågade ställts till publiken skulle kanske svaret ha
blivit ett annat.
Folk älskar att se Bubba slå
sin rosa driver 350 meter.
En anledning till diskrepansen mellan folkets bild av
Bubba och kollegornas, kan
möjligen illustreras av något
som utspelade sig strax före
PGA Championship för ett par
år sedan.
Ett gäng spelare från PGA
Tour var inbjudna att spela
Valhalla i samband med ett välgörenhetsjippo, några veckor
innan majorn skulle avgöras.
För att göra rundan lite extra
festlig ordnade man en longdrive på tian. Alla hade förstås
sett fram emot att se Bubba
slå en lång drive men av ren

illmarighet slog han ut med en
järnetta. Som anledning angav
han att det var ”fjantigt” med
en longdrivetävling. Detta alltså
sagt av mannen som under
namnet Golf Boyz spelade in en
video med Fowler, Crane och

En mer aktuell fråga som
kanske inte känns lika fiktiv,
lyder:
Om Miguel Angel Jimènez
och Keegan Bradley skulle råka
i handgemäng på det 18:e hålet
i WGC Match Play, vem skulle
du hjälpa?
Nu var väl risken för en slagväxling inte riktigt överhängande. Men nu när dammet lagt
sig kan man se det inträffade
som en triumf för matchspelsformen. Den engagerar och
får uppenbarligen spelarna att
tända till.
Visst, formatet med matcher
i ett gruppspel fick en del kritik
eftersom en del matcher blev
betydelselösa.
Då ska man betänka incidenten mellan Miguel Angel
Jimènez och Keegan Bradley
inträffade i just en av dessa betydelselösa matcher.
Det säger något om hur
stark deras vilja att vinna är.
Ian Poulter, Poulter sågar
Chambers Bay på Twitter – utan
att ha spelat den. Men han
rapporterade gärna vad hans
kollegor tyckte. Läs mer och US
Open-banan på sidan 60.

Vinn med Wolsey

Att Wolsey är ett märke med anrika traditioner visste du kanske. Men
visste du att Detta klassiska märke fyller 260 år i år? vi uppmärksammar
detta genom en liten tävling där tre pikéer ur årets golfkollektion står på
spel. För att vara med i tävlingen – gå in på golfdigest.se och svara på
följande tre frågor:
1. Vilket år grundades Wolsey?
2. Ge oss namnet på en av Wolseys så kallade ”brand
ambassadors”!
3. Vilket djur har blivit Wolseys symbol?

Tröjorna vi lottar ut är Camo Print Polo, Temperature Regulating Bonded
Seam Pique Polo ochTemperature Regulating Bonded Seam Fabric Polo.

