
det är nu man ångrar att man inte spelade mer 
golf i somras, när man hade chansen att göra det 
på svenska banor när de är som bäst. 

För ett par år sedan fick jag tillfälle att spela en 
bana i uSa som jag länge hade längtat efter att få 
spela. men jag avböjde eftersom jag hade mycket 
att göra på jobbet.

när jag berättade det för mårten sa han:
”Vad kommer du att minnas om fem år? att 

du spelade tPC Sawgrass eller att du satt och 
jobbade över en helg?”

Han hade givetvis rätt. Och frågan jag ställer 
mig nu, när frosten nyper i kinderna, är: Vad var 
det som var så viktigt i somras att man valde att 
prioritera bort en golfrunda?

Jag minns inte.
men om jag 

nu hade spelat 
Frösåker när Puma 
hade sin tävling 
där, om jag hade 
åkt ned till Brå-
viken när Stadium 
hade sitt media-
mästerskap...

då hade jag an-
tagligen kommit 
ihåg det.

Jag har en känsla 
av att det där med att prio ritera bort måsten inte 
bara gäller golfen utan livet i stort. Vi borde kan-
ske göra fler saker som vi minns om fem år – inte 
bara saker som vi tror att vi måste göra nu men 
som är glömda redan en vecka senare. det kräver 
mod, övertygelse och möjligen också förstående 
livs- och arbets kamrater.

att Jag kOm in på ämnet beror på att vi den 
senaste tiden tittat på och pratat en hel del om 
svenska golfbanor. ulf Berglund har tagit bilder 
som väcker den mest slumrande golfsjäl. Bilder 
som får mig att längta. tomas Hagfeldt har pra-
tat med hundratals människor som förstår sig 
på det här med hur en bana ska se ut, hur den 
ska skötas och hur den är tänkt att spelas: green-
keepers, pro’s, bankonsulenter, tourspelare…

resultatet av  denna grundliga och minutiösa 
faktainsamling hittar du på sidan 32 där vi pre-

senterar vår numera årliga ranking av Sveriges 
Bästa Banor. 50 banor har letat sig in på listan 
men vi har också sammanställt en ranking över 
de bästa banorna i varje distrikt.

det blev en intressant lista. med en och annan  
överraskning. I vårt juni-nummer skrev vi till 
exempel om en satsning som gjorts lite i det tysta 
men som blivit en snackis i delar av golf-Sverige. 
du hittar banan på sjunde plats på listan.

en annan Sak SOm slagit mig och som kan vara 
lämplig att ventilera just nu:

”Jo, visst är det bra – men...” 
Jag har hört den kommentaren så ofta på 

sistone, inte sällan i samband med att man dis-
kuterar Bro Hof.

Och så kom-
mer det någon 
banalitet som till 
exempel att man 
inte kan köpa 
korv i half way 
house.  Jag kan 
väl också tycka 
att det är synd 
att man inte kan 
köpa korv, för jag 
gillar korv.

Å andra sidan 
kan man faktiskt köpa korv på precis alla andra 
banor i hela Sverige. Så att man inte kan göra det 
även på Bro Hof kan jag inte se som någon större 
brist i utbudet faktiskt. alla måste väl inte göra 
precis samma sak som andra har gjort före dem? 

en annan sak det klagats över är speltempot.
Jag tror inte att det är något fel på speltempot 

på Bro Hof. däremot är banan 2–3 kilometer 
längre att gå än de flesta andra banor i Sverige. 
det är klart att det tar längre tid. det är som 
att du skulle gå ytterligare 2–3 hål på din egen 
hemma bana. det tar längre tid, helt enkelt.

Vad Jag JOBBade med istället för att spela 
Sawgrass den där helgen? det har jag faktiskt  
glömt. l

— tOmmy JePPSSOn, CHeFredaktör

Vilken är  
Sveriges  

bästa bana?
Tre spelare om sina favoriter

tommy 
jeppsson

Sveriges bästa banor
…och om den svåra konsten att göra vettiga prioriteringar

SverigeS bäSta bana 2008.
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Michael dahl, titleiSt:

• Falsterbo GK: ”Sveriges i 
särklass bästa linksgolf – och 
därmed den bästa banan. 
Det är så här golf helst ska 
spelas. Känslan och vyerna 
ute på Falsterbonäset är 
fantastiska.”

Johan edforS, tourSpelare:

• Hills GC: ”Tuff och rättvis. 
Spelar du inte bra så kommer 
banan att straffa dig. Den är 
riktigt bra från tee och inspe-
len är kluriga. Träffar du inte 
rätt på green rinner bollen 
iväg. Som en bana ska vara.”

oSkar henningSSon, 
tourSpelare:

• Kristianstad GK, Åhus 
Västra: ”Den nya banan 
som snabbt blivit riktigt bra. 
Varierande och i bra skick. 
Många olika slag behövs, när 
bollträffen är perfekt får man 
sin belöning.”
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