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Hela havet stormar

i Jönköping i oktober

Sverige tar avstamp mot Ryder Cup i en oviss lågkonjunktur
Är det inte en
skulle vända så måste golf-Sverige – det vill säga
amerikansk bank som välter så är det en svensk
du, jag och alla andra som är intresserade av
golfbana. Börskursernas mjuka, diagonala
spelet – förmodligen skjuta till en del. Skulle du
kurvor har ersatts av vertikala streck.
ha lust att bidra med en 50-lapp om året fram
Det är svårt att förstå och veta vad som
till dess att Ryder Cup spelas på Bro Hof 2018?
händer, och varför. Många golfanläggningar
Det är pengar i den storleksordningen som
har problem. 60 procent av de svenska klubmåste fram, via avgift till SGF
barna tappade medlemmar i år. Krisen kom lika
Det finns alltså en del att jobba med, om man
hastigt som olägligt, och den kan påverka det
så säger. Vi har egentligen bara en enda sak som
svenska golfklimatet för lång tid framöver, på
håller i dagsläget: En bra bana i Bro Hof.
olika plan...
Det är tio år kvar tills 2018. Vi hinner antagSverige har ambitioner
ligen uppleva ytterligare
att arrangeraRyder Cup
en högkonjunktur innan
2018. Det är en lång och
Europa ska ta sig an USA
skakig resa.
i augusti det året.
För att Sverigeska få
Det är en spännande
Ryder Cup måste vi ha
tid vi har framför oss.
en Europatourtävling av
Tomas Hagfeldt åkte till
rang. SAS Masters är en
Kentucky, inte bara för
nyckeltill en framgångsatt se Europa förlora mot
rik ansökan.
ett taggat amerikanskt
I dag är det en lågbudlag utan också för att fölgetttävling vars värde och
ja de svenska huvudakexistens är omtvistad.
törerna i det spel som
Tävlingen kostar mer än
mestadels sker bakom
den ger, i pengar räknat.
kulisserna när det gäller
Nästa år spelas
att kratta manegen för
tävlingenpå Barsebäck,
en framgångsrik svensk
veckan efter British
ansökan (sidan 50).
Open, och då måste
är ryder cup sveriges bag?
Och kanske , kanske kan
prispotten vara betydligt
en då 33-årig Joel Sjöholm utgöra en tolftedel
större än de 1,6 miljoner euro som spelarna
av det lag som tar sig an USA. Han är en av vårt
kunde dela på i år. Tävlingen har “sålts in” som
lands stora talanger. Möt honom på sidan 64.
en möjlighet till storslagen representation och
kundvård extravaganza. Men just veckan efter
För övrigt borde väl svenska kommuner
British Open är det inte särskilt många som ägkunna göra samma sak om stater gör för darnar sig åt detta. Dessutom har jag en känsla av
riga banker: Gå in med en garanti och driv dem
att de svenska storföretagen just nu inte direkt
vidare i kommunal regi. Varför ska kommuner
letar efter sponsormöjligheter att placera sina
bara kunna driva simhallar och fotbollsplaner?
vinster i. Särskilt inte under semestermånaden.
Varje kommun med självaktning borde för
Det är inte bara det svenska näringslivet som
övrigt ha en egen P&P-bana där nyfikna kan få
är osäkert. Om Sverige ska kunna arrangera
prova på det roligaste spel som finns.
Ryder Cup måste vi också ha en förstående
Jag skriver det med anledning av att antalet
regering i ryggen. Och Anders Borg & co verkar
juniorer i år minskade med nio procent. l
inte ha särskilt mycket till övers för golf. Den
sittande regeringen är inte övertygad om
golfens positiva påverkan på folkhälsan, men— Tommy Jeppsson, Chefredaktör
talt såväl som fysiskt. Och även om regeringen

det är skakiga tider just nu:
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Ping iWi
• Ping Anser iWi finns i
sex modeller (bland
annat Craz-e och Zing)
men med en ny infästning
bestående av stål i elasto
mer och med justerbara
vikter för att man ska
kunna anpassa puttern
efter önskemål.

TaylorMade r7
Limited
• r7 kommer i en förskönad
version med två justerbara
vikter. 30 meters skillnad
ska det skilja mellan
vikternas mest extrema
ytterligheter.

Wilson Staff
Di9…
• Di9 ser riktigt kompakt
ut vid adresseringen. Men
sula och topplinje är

Fler intressanta nyheter
hittar du på sidan 94.

Foto ?? ?? ??

bredare än man tror.

