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om Bra golfbanor och andra
Bobby Jones formulerade
en gång följande:
”Varje golfare värd namnet bör
vara något bekant med principerna
för en golfbanas design, inte bara
till nytta för spelet, utan för sin egen
njutnings skull … När han har lärt
sig att studera ett hål ur samma synvinkel som mannen som lade ut det,
kommer han att vara mycket mer
benägen att spela det korrekt.”
Jag tror att vi i Sverige har
blivit lite bättre på det till mans
de senaste åren. Intresset för en
banas konstruktion och design
sträcker sig utanför en snäv
krets av arkitekter och pro’s.
Att en bana är ”fin” behöver
inte längre betyda att den har
havs- eller sjöutsikt från ett
par hål, att den är utlagd i ett
vackertnaturområde eller att
gräset är lystert grönt.
Det har allt mer kommit att
handla om de 18 hålen och hur
bra de tillsammans bildar en
bana. Och inte att förglömma:
Hur goda förutsättningarna att
sköta banan är.
Den svenska golfaren vet mer
och ställer högre krav.
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I det här numret av Golf
Digest rankar vi Sveriges 50
bästa golfbanor men vi rankar
också de bästa banorna i varje
distrikt. Distrikten inräknade
innehåller rankingen 160
banor!
Det är ett ganska gediget
arbete som ligger bakom. Rankingen bygger på hundratals
intervjuer och bedömningar
gjorda under hela säsongen. De
senaste veckorna har allt sammanställts efter intensivt dokumenterande och verifierande.
Det har hänt en hel del på
listan jämfört med förra året.
Till en del beror förändringarna på att en del av klubbarna
drabbatsav något som skulle
kunna ses som ren och skär
otur: Vädret har ställt till det på
många håll. Men – det lynniga
och oförutsägbara klimatet i
vår del av världen är en utmaning som man på vissa banor
har lyckats bemästra. Kanske
för att somliga banor byggts
på ett landområde som valts ut
med omsorg, eller för att marken på nödvändiga sätt anpas-

sats för sitt ändamål. Banorna
som till slut hamnat på listan är
alla fantastiska upplevelser, var
och en på sitt sätt.
Men man ska inte glömma att
spelet kan vara lika förnöjsamt
på alla banor.
I våras höll jag ett litet föredrag på en branschmässa i Göteborg, där jag bland annat förväntades ge svar på frågan: ”Hur ska
vår klubb hamna på Golf Digests
ranking?”
Jag svarade med en rad motfrågor ”Varför ska ni vara med på
rankingen? Är det en sådan bana
era medlemmar vill ha? Är det en
sådan årsavgift de vill betala?”
Ska man förvandla en ”vanlig”
bana till en bana som är något
extra så är det normalt sett
förknippat med en investering –
antingen i en ombyggnad eller i
ökade skötselkostnader. Inte alla
vill betala och inte alla vill putta
på ondulerade greener med 13 på
stimpen.
Man ska inte glömma det.
Ibland är det fullt tillräckligt att
vara ”good enough”.

I det här numret hittar du
också ett reportage om golfSveriges baksida. Vi har besökt
en klubb som gav upp, som slutade kämpa mot medlemsflykt
och dålig ekonomi. Snart har
naturen sopat bort alla spår av
det som för bara några år sedan
var en populär bana bland de
drygt 1 000 medlemmarna.
och på tal om Bobby
Jonesså hittar du också en
märklig historia om hans gröna
kavaj från Augusta. Eller vems
kavajen nu var…
Till sist: Låt mig önska dig ett
gott slut på innevarande golfsäsong och en god start på den
kommande.
Vi ses nästa år!

Tommy Jeppsson
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