
FÖRSIKTIG OPTIMISM
”FÖRSIKTIG OPTIMISM” är antagligen den mest 
nötta frasen i svensk media hösten 2009. 
Vi har famlat oss fram i mörker men 
skymtar  nu ljuset. 

Lehmann Brothers konkurs slog ned 
som en bomb i september förra året medan 
golfens egen finanskris tjuvstartade lite för-
siktigt redan för några år sedan.

När golfarna lämnade sina klubbar drä-
nerades de på pengar, och nya medlemmar 
fyllde inte på. Det saknades tid, pengar och 
intresse.

Nu kommer signaler som kan tolkas som 
att även golfens konjunkur står inför en 
vändning – om den inte redan har kommit? 
Många klubbar har de senaste åren tvingats 
ompröva sin verksamhet, både vad gäller 
existensiella betingelser såväl som ekono-
miska hinder och möjligheter.

En sak som tydligen kan konstateras 
är att det i år spelats mer golf än tidigare 
på svenska banor. Beläggningen har varit 
högre. Tack vare lågkonjunkturen, faktiskt: 
Fler stannade hemma på semestern och 
utländska golfturister lockades av kron-
kursen. Det finns också tecken på att golf-
Sverige inte längre krymper, i alla fall är 
minskningen inte så häftig som den varit 
de senaste åren.

Det är antagligen golf-Sveriges sämst be-
varade hemlighet att Scandinavian Masters 

inte bara gått med förlust de senaste åren, 
utan att tävlingen dessutom gått med en 
ännu större förlust än den siffra som offici-
ellt angetts. Men i år ska tävlingen ha gått 
runt, om än i mindre format. Och tävling-
ens framtid blir spännande att ta del av. 

Tittar man vidare så rapporteras det att 
golfbutikerna haft ett hyfsat år med högre 
omsättning än tidigare, vilket antagligen 
går hand i hand med att det återigen spelas 
mer golf.

Det finns gott om små signaler som gör 
att vi kan börja hoppas på framtiden.

Det har kanske inte så mycket med den 
ekonomiska konjunkturen att göra men det 
mest glädjande av allt är kanske de svenska 
framgångarna på touren. Oskar Hennings-
son, Peter Hedblom,  Alexander Norén, 
Linda Wessberg... 

Nästa år är det Ryder Cup, och golf är på 
väg att bli en OS-sport.

Det känns onekligen som att en "försik-
tig optimism" kan vara berättigad...

MEDAN KLUBBAR GÅTT i konkurs och andra har 
rekonstruerats under de här ”krisåren” så 
har det paradoxalt nog ändå investerats 
mer än någonsin i svenska golfanlägningar.

I det här numret av Golf Digest låter 
vi Bro Hof och PGA National – de mest 
påkostade anläggningar som byggts i vårt 
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TAYLORMADE PENTA
Det är inte utan att man blir lite nyfiken på Taylor-
Mades nya tourboll– en femdelad sak som tagits 
fram för att riktigt kräsna spelare inte ska behöva 
ge avkall på egenskaper i någon del av spelet. Den 
ska ge längd och mindre spinn från tee och med 
långa järn, med bibehållna egenskaper runt och på 
greenerna… 

COBRA S2
Cobra Golf 
släpper nya 
järn: Cobra S2 
finns i en spel-
förbättrande ver-
sion med mellanbred 
sula (dam, herr och se-
nior), men också i en smidd ca-
vity-variant – Cobra S2 Forged.
Cobra S2 har en topplinje av 
polymer, inlägg i tån, uretan-
inlägg i sulan samt en vi-
brationsdämpande platta på 
klubbhuvudets baksida som ger lägre 
tyngdpunkt, högre MOI-värde och bättre känsla.
 Cobra S2 Forged är avsedd för bättre spelare som 
uppskattar kontroll och smidd känsla. Formen är 
mer tourinspirerad med 1025 karbonstål och CNC-
frästa grooves.
Ute i  butik 1 oktober 2009.

Cobra S2

Cobra S2 Forged

Cobra S2 dam

BOLLAR & BLAD…

land – mäta sina krafter mot varandra. Och 
kanske är det egentligen inte så viktigt att 
veta vilken av banorna som är störst, bäst 
och vackrast, men det ger en indikation 
om respektive banas karaktär, filosofi och 
ideér. Banor finns i många olika skepnader. 
Vad man gillar och ogillar är individuellt. 
Och den diskussionen är alltid intressant 
att både föra och ta del av. 

Trevlig läsning.   n
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Peter – vinnare.LEDARE
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