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Ett märkligt par
moortown golf Club 
utanför Leeds blev känd för en 
bredare allmänhet när klubben 
stod värd för Ryder Cup 1929. Det 
var första gången matchen spela
des i England. George Duncan var 
kapten för det engelska laget som 
vann över USA. 

George Duncan kom från Old
meldrum utanför Aberdeen, som 
är en hyfsad plats att besöka om 
man gillar linksbanor. Om detta 
finns en del att läsa lite längre 
fram i tidningen (sidan 58). 

Men att jag kom att tänka 
på Moortown beror inte bara 
på George  Duncan utan också 
på en sak som hände Marcus 
Gran på Bro Hof under Nordea 
Masters. Marcus var en av de tre 
amatörer  som lyckades kvala in 
till tävlingen  på Frösåker.

Men vi tar Moortown först. 
1974 spelade en duktig engelsk 
amatör vid namn Nigel Denham chefredaktör Golf Digest

Tommy Jeppsson

s
E

p
t

E
m

b
E

r
  

2
0

11

ledare

i en tävling på Moortown. När 
han slog inspelet mot 18:e green 
hade han missbedömt avståndet, 
eller om det nu var nerverna som 
trasslade. Bollen gick över green, 
studsade på en asfalterad gång 
och hoppade över en trappa in 
genom den öppna dörren till 
klubbhuset. 

På den tiden var klubhuset 
en integrerad del av banan. Han 
var därför tvungen att spela bol
len som den låg. Men först var 
han tvungen att hitta den. Vilket 
visade sig vara lätt. Bollen hade 
studsat på en vägg och lagt sig till 
rätta under ett bord i baren.

Nigel låg där på två slag, omgi
ven av spelare som redan hade av
verkat sina ronder och nu skålade 
upprymt för honom medan han 
flyttade på bord och stolar för att 
skapa utrymme för svingen. 

När han ställde sig vid bollen 
kunde han se flaggan genom 

fönstret. Nigel insåg att han hade 
ett slag – om det nu inte hade va
rit för att fönstret var stängt.

Denham gick bort till fönstret 
och öppnade det. Och sedan 
chippade han känsligt bollen ut 
genom fönstret till tre meter från 
flaggan. Spelarna i baren jublade, 
liksom Denham som gick ut och 
tvåputtade för en ovanlig fyra.

Efter en tid började Engelska 
Golfförbundet att fundera över 
om det verkligen gått rätt till.

De vände sig till R&A som först 
menade att Denham hade förbätt
rat spellinjen och skulle ha plik
tats. Men efter diskussioner med 
USGA ändrade man sig eftersom 
fönster ju faktiskt var konstrue
rade för att kunna öppnas. Det 
var ju inte riktigt som att bryta av 
en gren.

Denhams par stod sig och idag 
är klubbhuset på Moortown out 
of bounds.

Golfbollen kan landa på de märkligaste ställen.

Vad hände då med Marcus 
Gran?

Jo, andra dagen under Nordea 
Masters slog han in bollen i ett 
sponsortält varpå en del kalabalik 
utbröt. Marcus är bara 16 år och 
Europatourtävlingen var förstås 
ett enda stort äventyr. Om detta 
berättar Ola Liljedahl (text)  och 
Ulf Berglund (foto) på sidan 22.

Den här utgåvan av Golf Digest 
handlar annars en hel del om hur 
du ska slå långa slag från tee. Jag 
vet att det finns viktigare slag att 
behärska – men få är roligare. 
Och alla kan lära sig – du möter 
till exempel en helt vanlig fyra
barnspappa som efter ett besök i 
en svingstudio ökade längden på 
sina drivar med 40 meter – i snitt!

Varmt välkommen till ett nytt 
nummer av Golf Digest!
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