tommy
jeppsson
S e da n s e n a s t
så har jag hunnit med en
hel del golf...

L anda där du siktar
Ett nummer om den svåra konsten att landa där gräset är klippt.
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MEDIA MASTERS
PÅ VISBY GK
En disig måndag i
september samlades TV4,
SVT och några golftidningar
på Visby GK – inte för att
utse ett vinnande lag utan
en förlorare. Förlorarna
fick nämligen laga och
servera middagen på
kongresshallen till de
andra. Golf Digest undvek
kökstjänsten med 14
slags marginal. Bittra
eterkonkurrenterna SVT
och TV4 ägnade en inte
oansenlig del av kvällen
åt att käbbla om vilken
TV-kanal som var bäst på
golf (egentligen...) medan
de tryckta publkationerna
ägnade sig åt förbrödring i
Samuel Ryders anda.

Scramble på lindö
Brittiska turistbyrån
arrangerade en scramble
på Lindö och vårt lag
lyckades bara sänka två
ynka birdieputtar. Om jag
avslöjar att jag och mina
lagmedlemmar ändå fick
varsitt pris – ett presentkort
på en lektion – så kan du
kanske ana var vi hamnade
i resultatlistan?

För övrigt...
Ryktas det att Eric Franzén
på Svensk Golf funderar på
att skaffa en tatuering av
Boo Weekley iklädd beiga
tour-chinos. Men det tror jag
inte på förrän jag får se ett
bildbevis...

Tack...
Till Fairway Golf på Ulriksdal
som lånade ut två Cobraset när vi hade besök av
amerikanska Golf Digest.

Foto ?? ?? ??

M in putt är kanske 6 meter lång. Jag ligger
upptagen med att försöka hitta linje och stroke,
där på tre slag efter ett onödigt bunkerbesök.
att jag inte ägnar situationen någon större uppVi befinner oss på Kronholmens 18:e green och
märksamhet. Min putt stryker hålkanten, kvar
min matchmotståndare Kalle säger:
finns ett slag som i normala fall skulle vara en
”Ja, du... nu har du den här putten för seger i
bjudning. Jag knackar i den och sedan missar
matchen...”
Kalle sin putt och... ja, först därefter inser jag att
Jag svarar:
jag verkligen befann mig i skottlinjen alldeles
”Ärligt talat har jag nog ytterligare en putt på
nyss.
mig. Jag har sett dig putta förr.”
Kalle ligger en dryg
Och jag tänker på
meter från hålet på fyra
Magnus, bollens tredje
slag, och psykningarna
man, vars utslag nyss på
haglar. Det har de gjort
18:e landade på tvåans
ända sedan hål 14 när jag
tee. Har man spelat ”nya”
började tappa min lednKronholmen så vet man
ing (jag var tre upp!).
att det är ganska snett.
Kalle slog driven vänOch långt, för all del.
ster, mot vägen.
Jag behöver kanske
”Hittar vi den?”, sa
inte gå så mycket längre
han, mest för sig själv
tillbaka i handlingen för
kanske. Mitt eget utslag
att konstatera att i de
flirtade med vattnet till
kretsar där jag brukar
höger men klarade sig.
golfa så finns det ett
Vi började gå mot våra
problem på golfbanan
bollar på varsin sida av
som överskuggar alla
fairway.
andra: Att träffa fairway,
”När gick din färja i
eller (om man så vill) att
mogon bitti?”, säger jag.
slå raka utslag från tee.
”Klockan 08.00”, svaJämfört med andra
Vad kan Tre amatörer göra med
rar Kalle.
moment i spelet – som
proffsiga utslag?
”Dåså. Tills dess ska vi
att slå en lobb över vatten
nog hitta din boll”, sa jag.
eller att sätta en 8-meters
Kalle hittade sin boll men kom under den
putt – så framstår det som en ganska enkel sak
med sitt andra slag, toppade det tredje över
att träffa en 35 meter bred fairway. Men det är
green men chippade kyligt det fjärde till en dryg
allt annat än enkelt.
meter.
I det här numret har vi undersökt utslagens
Matchen ska avgöras. Jag var tre upp för
betydelse. Vi har låtit tre spelare använda sig av
en stund sedan men vi var all square inför
Peter Hansons utslag under den sista rundan av
17:e, som vi delade. Jag vill gärna sänka min
SAS Masters på Arlandastad.
6-metersputt. För att vara på säkra sidan, likDet blev ett intressant experiment som du
som.
kan läsa mer om på sidan 62.
I just det ögonblicket visslar det till runt
Och du hittar också några väldigt goda råd
benen på på mig och någon sekund senare
från Randy Smith som kommer att göra så att
stönar någon ett uppgivet ”Fore!”. Mannen
du träffar fler fairways i fortsättningen.
på hål 1 har öppnat sin runda med en skrämHoppas inte Kalle läser dem. l
mande sned socket. Den kunde ha kostat mig
Tommy Jeppsson
Chefredaktör
en knäskål men jag är så inne i vår match, så

