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Lika säket som mästaren
siinker sin putt

lika suveränt utövar
köksmästaren sin konst på

RICHE

TEATEBGBILLEN
STALLMÄSTNBEGÅBDEN
Där trias golt'aren under trahtören
Tore 'X/retmans slev ocb spira
Be

ställningsteLe f oncr

Riche 62 00

;

2l-22

'f eatergrillen 62 00 24
Stallntästaregården

Ji 5l 44
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söTMA oeh
-lr lg5 6 konrme r att stå
dct stora skandinaviska golfåret.
Vi her spelat den första gemensan'rmr. landsl<ampen mot Skottlrnd. Vi har anordnat de först;r
son-t

sammanslagna skandinaviska ama-

törmästerskapen. Båda är märkliga händelser. Det förefaller oss
som om den sportsliga och publika framgången för båda har gett
etr klart besked om att det var
rikrigt att slå in på den gemensamma linjen inom skandinavish
golf, dit vi neturligtvis även räknar Finland.

*

i
I

I

i
I

i
iI

I

I
:

I

I

{

få stå sonr arrangörer, st;illas

sÄrlr

enspråk.

kerna spelede förrr årcr på llungsteCt och det överenskoms då pre-

liminärr xtr det skulle bli en
match vltt:urnrt år rnellarr Storbritannien och Skandinavien. Men
när så Europeiska Golf Associationen söhte en match mot Srorbr;tennien, som detta hade svårc att
reIusera. så ansåg sig brittcrna intc
samtidigt kunna spela e n metclr
rnor Skandinrvien. Då er-bjöd si11
skottarna irtr r.r dcnn.r ntltch i
sriille t. De t :rr vi mycl'ret tack-

sanlrl för, och dct är vil
n'rere Iogiskt.

också

Engllnd spcllr sedln

19Jl en årlig nretch mor Frenkrike. Or-r-r nu Srorbritannicn konr-

*

72 hXIs tävlinge n
sade

store

i

Tylösand vi-

tydligt att våra

instruktörer'

på ett eller annat

sätc rt-råste beredas sti.rre niöjligheter till spel och

förkovran av sin cgen skicklighet.

Vi h.rr 6 å S erletörcr sont är
bättre än våre bäste pros. Man
kan ställr sig den frågan, skall
spelets tehnisl<a framåtskridande
l:rggas

på

amatörernas skuldror,

eller skell vi fortferande lita På
inscruktörerna? Men då måste vi
väl fordra :itt de visar bättre spel.
I USA är det de professionella
sonr f Lrlländar och utvecklar spe-

lct

rner ett spela en march mot övrig,r

r,rnder sine intensiva tävlingar'
.iret runt. Fler.t:iv Jnr.ttörerna är
niistrn lika bra, nren den oundvik-

väder och på en ban;r som snr-

nrvien sorn nrotståndare till

sonr ligger och väntar på

rare gynnrde skottarnl en skandinavernr, att de är av god internationell klass. Detta har ytterligare befästs genonr att G. A. Bielke och Elis Verkell av Europeiska
Golf Unionen uttagics till det europeiska lag som den 20 och 2l
oktober sk:rll spela mot etr brittiskt amatörlag på \Tentworth.
Det blir med all sannolikhec en
rerurmatch i Skottland i9tB. Till
dess måste vi lära oss spe.la foursome, d. v. s. få fram sarnspelade
kombinationer som känner vrrandra. Singelrnatcherna behöver vi
inre hysa någon rädsla för. Vi
hopl-r;rs att den nu knutna kontal-,-

egen rnatch söker en mindre enhet

ten skell vara hållbar och att skotrlrne är av saftlma uppfattning
sonr Longhurst, att den blygsamma urgiften för matchen är en

tro annat iin att nr:isterskapen
skall visa sig vara konkurrens-

Skottland ställde upp n.red sitt
bästa lag. De vann sina foursonrematcher rnen i singel spelade det
skandinaviska laget oavgiort nrot
dem och våra spelare visade, i ett

Etrropr (i vilkec även dc skandir.reviska Linderna ingår), så förefaller det följdriktigt ett Skandien

värdef ul1 investering.

I första hand har vi sekreterai Dansk Golf Union, Mogens
Bredfeldt, rtt tacka för atr rnatchen mor Skottland kom till
ren

stånd. Den emanerade från

den
lendskamp mot England som dans-

:in Storbritannien,

då

liga följden 'blir att de då blir
proffs. De har helr enkelt inte
råd :rtt avstå från de stora pengar

den

skicklige spelaren.

I

rnästerskapet besatces av skandinaver och dar-nfinalen blev en eng-

Storbritannien har pro-problei många år. Det
gir britterna på nervern.r att ingcn
britt nrrrler.r har chanser ett vinna
det gamla hedervärda Open. I ett
av de sista numren av GolF Illustrrlred föreslog en insändare att
unga brittiska professionals syste-

elsk-skandinavisk uppgörclse. Mer

n.raiiskt skulle sändas

ocl.r

ligger

Skottl:rnd naturligt rill.

*

De skandinaviska

miisterskapen

gav skandinaviska framgångar. De
f yra semifinalplatserna i herr-

glädjande än detta var dock det

stora brittiska intresset för n-rästerskapen, ävensom a[t anslutningen från de skandin:rviska länderna v:rr så god. Der sakr-rrdes
dock kontinentala tävlande herrar.
Det finns ingen anledning att
krafciga och komrna att locka allt
fler startrnde. Större deltagarantal
ställer dock allc större krav på den
arrrngerande klubbens resurser i

nrct debatterats

öve r till
USA för att garvas i deras täv-

lingar och lära sig deras effektiva
spel sätt.

Hur man skall hjilpa
ur

svenska progolfen upp

den
den

vågdal den tycks ha kon'.mit ner i
är svårt att säga. Klubbarna bör
vara intresserade av att deras inscruktörer också är bra spelare och
på olika sätt uppn.runtra den.r till

att spela oftare än vad de hittiils
gjort. Vi är f ullt medvettra om
svårigheterna härvidlag, behovet

fråga onr förläggning, utspisning,
omklädningsrum, klubbförvaring,

av instruktörer är skriande och det
är svårt att möta rlla krav på lek-

sällskapsrurn m. m. och på de
svenska klubbar, som i fortsätrningen kan anses aspirera på att

troner.
Svensk

spalter

Golf öppnar
för debatt.

gärna sina

var domare men som på förfrågan

En ny dörr öppnades
Nederlngel mol sholtarnn vinsl
"Har vi någon

mikroskoPisk
chans mot skottarna?" frågade mig
en åskådare strax innan Deighton

drev ut första bollen

i

fiir

lämnade upplysning om lokala regler, gränser för out of bounds och

Nntden

skotsk juniormäslare 191l, annirrrästare 1947,lörste reserv i Val-

i

för spel från fredag

kl.

Falsterbo den I8-19 augusti. Jag
svarade att det var ungefär fiftY-

banan

somematcherna, och detta

ver en
nrer än beräknat. Vi vann fYra ev

o.h tr. samt lZ:e

de åtta singlarne, och mer kundc

söktc h'ilda oss en uppfattning orn
skocternas speI under de två träningsdagarna före matchen och vi
tyckte att de inte var några överrnänniskor, vi tlodde att "Par" i
genomsnitt skulle klara sig ganska

12.00.

Banan var i mycket gott skick
och fick erkännande av skottarna'
Jag tlor att de tyckte bäst om 4:e

fifty, väl vetande att detta urcr
vrr önsketlinkende iin sanning.
Vi förlorade alla fYra fotrr-

vi ince begära. Bl:rnd de besegradc
var skotske nrästilren 19J I lleid
.Jack, som vrr semifinalist i årets

brittiska etlatörtnästerskap, utsiagen

i

36 håls matchen med

2/l

av

blivande mästaren Beharrell. Dessförinnen hede hrn i l6 håls kvrrcs[inalen slrgit ticelhållrren. rrnerikancn Joe Conred, med 1/0. I cn
match mell:rn :rntatörer och pros i
början rv :rugusti slog han irliindaren Bi'edshau' tled 2/1. Dennt
förnärnliga skalp tog EIis Verke ll.

Finalisten
terskap, R.

i årcts skotska rnäsC. Macgregor, Wal-

lrer Cup-spelare 1951, blev
:rv Rune Karlfeldt.
Finalisten

slagen

i förra årerc skotsk;r

A. C. Miller, skotsk jtrniormästare 1 9 t O, be segrades trv
mristerskap

Niels Thygesen med l1l10.
Slutligen slos Guunrr Carlander
nlustaschPryddc

A. A. M.

Bucher-

(uttal:rs Boscher), som var bl,rnd
de åtta siste i britriskt ltnltörnr:isterskapen 1954 och 19i6 och sonr
rog britciske tnästare n Joe Carl till
l9:e hålet ifjärde ronden 191-1.
Som synes idel rncriterande segref.
Vår,r förltrrter''rr ingctrting ;rtr
sxga om.

Bielhe förlorrrdc

t.t.tot

F.

V.

C.

Deighton (uttalas Dajton), årets
.skotske rnäst;rre, Valker Cup spc-

lale

1951, skotsk universi[etsmästare rr. r1-1., som l'1 dager tidigarc
i pro-amacörtretcben slog Max
Fetrlkner rned 6l\. Leinborrr lcd
ett rätt kraftigt nederlag mot D.

A. Bleir', skotsk

2

\r

rätt håll. Allt fungerade perfekt.

Styrelsen l.rade också vidtagit den
inrpopulära åtgärden att avstingx

golfiands-

kampen Skandinavien-Skottland

vatcenhinder sallt ven] som var
liingsr från hålet och alltså skulle
spela först. Rep var uppsatta kring
en del urslagsplatser och På andra
ställen för att leda åskådarna åt

r-rt:tstarc 1913,

ocl.r

l8:e

hålen.

Mogens Bredfeldt och jag för-

R. Cater, Vaiker CuP sPelarc
otska t.r.räs195
Kirkcgaard
ters
A' F' Bus(19
stavelsen) '
iell

brittisk juniorrnästare 1954, ttngdomsuästare (unde r 2l år) i år' t

oro-anr.rtörttt.ttchcn hrlver:rdc h:rn
,ned S. S. Scotr, RYder CuP 'Pc-

lare l9J\.

Man rnåstc v.il

siig:r

rltt "The

Sc;rndinavian Cornbined Forces"
iredrade sig. Skorske Iagk:rptenen
G. V. Mackie, lovadc nted 99,99
c7o säkerl-ret att natchen komtner
att upPrePrs Pi en skotsk btrnr
our två 3r. Sune Mllntströtlt s:t t
sitt tal vicl avslutningsmiddager.r att
I'an hc,opadcs;rtt detr skullc "lasc

Ftrr .u.r" oclr lr.iri

inst'inrde

br,r. Vad de verkligen gick för

fich vi se i foursomematcherna, i

ens

gn,
srg

sansk,r bra även om den n.råttliga
vinden var ganska hård.

Fruktansvärd
foursomeöppning

blågula.

pojke ellcr Flickr rrrcd crr t'rvlr

en hårt

på
sco-

foursome

ten

d.irirrcnonr f ick dc cn trcvlig l<ont"kt',',t.d varlrtdra redan från bör-

ian. Vrric rnetclt fölides trv en

I

u.l-t Miller mot ThYgesen och

I der skotska laget scod J'

iiver i båda foursone och
sinutl. I dct skandinrviskr scod
H. Ltrnd övcr i [ottrsorlc och J'

den första.

i:rde Deighton och Jack n.rot
Bielke och Leinborn, Blair och
Bucher mot Verkell och Carlander, Macgregor och Bussell mot
Johrnsen och Karlfeldt samt Cater
spe

Mackic.

ULrrnside

i

synnerhet

I)eighton öppnade stridcn
slagen

drive

med

sor.n ble v

.n rt.ing, d.ir resultrtct oclt
,..n. .ii.. varjc hål trntecknades,

crr pojhc mcd cn liratt'l, stltu clme-

frul<.tansv:rrt lång, den längsta jag
sett på det hålet. Jack slog en vx9kert stigande approach som dalade

del6"it utjärrnadc ell:r n.r'irken i

r'r., si,r"*

besökta bunkrrr, och en rned rött
band försedd rrtedlcttr, sottr inte

tersputten

till höger om flaggan i
hålet och Deighton sänkte fyran.ref

ör

eagle

i. På niista

!' V' G' Deighton'--lagkaptenett
ir.o. D. '4' Dtai,
"B';;;r;,
siåcnde: A'" c' Mitte-r.' 'R'.c
",t.' i.' ;;.
Uniott
.';r.. ö'rr;i'o,'b ,uk"t"o'ett i Scotti.sb'.Golf
',;;,,i;;I
nii,';a, iir icke med På bilden'
talnl

a'rqjo::clc ultrtclren lrlcd c:l

birdic.

l/l tiil

Skottlrnd'

Tredje tratchen börj:rde olYcli-

ligt för

skendinlverne

Johansen

nih K:rrlfeldt, som blcv 4 ner e f-

även 72:e. Men Leinborns Putt
Ll.r, .n knaPP meter för kort och

åä..f,., *iri"dt

Bielke den åter-

ståcnde' som h

Iunchställningen I ner. Efter
jän.rn start

stannade
pich den stora
lade nästa och

i

till

en

andra ronden ökade

,kor."rr," Macgregor och
snabbt

den

Bussell

en seger med 8/7'

hål och de biev
Cen lSnqe
'ärrclring

i

Når'crr

I

uPP'

denna ställning

l<undc de r'åra inte åstadhomrrra
och meci 1/O gick även den mat-

skotsk frvö;:' L4len Thygesen och I"irkegaard hade kämPat

cl'.en

i

vxl-

Trots vädrets makter
Solen sken från en, ganska blå
himn-rel e f ter en regnlg natt nxr

inte hindra skottarna att
rratchen med

rer sex h.å1. vann 7:e På en birdie
och B:e på Par tre n förloradc i
senr:ild l5:e och l7:e' En skandrn:rvl'sli birdie På sista hålet gav

615.

vlnna

skandinaverna ut På 34 ocl^' vx 2
uoo. Det såg ut som onr vi skullc
kunn" uinn"" en foursonre' Men så

at

väl på förmiddagen onkring 10
,.kuid-.t., men strax före Iunch
böriacle de första regndroPParna
f"lla och sedan ökade både regn
och vind,

20

sekun

emot
läce ev Kirkegaard men På 14:e'

dir

skandinaverna

låg [ör vinst'

På

frestande,

förstklassig golf.

han började sedan nagga på \flerkells försprång. Efter nio hål hade
detca krympt

till

tilt I

upp. 1O:e gick

skotten och efcer l2:e var Elis

1 ner. Tipperary (13:e hålets gamI.r "nom de guerre") spelades full.ind:rt av J:rck sorn n-red tre rekx
och fLrI[;r träslas inte nådde gree-

nen. Han vann hålet och blev 2
uprp och det ver nog inte många

idet

soru

lägec

ville siitca någr:r

slrnter på Elis. Jack hade kavlat
rupp rriijärnrarnr och tycktes hclr
obe rör:d x\r regne t. Men golf iir
golf och rllt krn h.indr.
Elis hål.rdc ctt liort chip lör err

D..4 Bltir sl,ir ttt p,i korta nLdta bålct isittglarJta icitetniddaysrottcett

moL

!,cinbottt. Rc0ttt Pt,ihit ttar.

Deighton irppnedc

d:rgetrs sPcl,

likson lr;rn hadc ejort dagerr fiirc.
Hans drivc blev inte så lYckad, crr
slice rekt in i bilp,rrkerr tttanfijr
b,rnrrn. Bielke gick Llt iv:rnstr:r
h,rnten:rv frrirw,rl'n rllcd cn lårlg
boll. f-tt trpp för.llielke korrst.rtcrade man. N'lcn Deighton slog ut
en lång endrrr drivc, lrde :rpprorchcn på grceuen ocLr l-råhde pr-rttcrr
fiir err eegle på,rndra bollcn oclr
5 på hålet. Biittre fick inte hellcr
Bie

lke, som rled sitt rndr:r

Eftcr lyre

sl:rg

hål

rullat över greenen.
vrr: llieike I ttpp r.ncn han förlo; 161s 5 :e och r'.rl l ncr cf tt r 9:e

.

Under sist.r

de le

n trv först:r rollCell

v;rnn Deigl.tcn vtterlig:rre hil och
stod vici lnnch 4 rrpP.
Verkell hrrdc en hård rlatclr
nrot Jrcl<. Efter rrio hål var de rrnc
2 upp ureu E,lis erbct;rde sig trpp.
och vid lunch var dec lran sonl v;lr

2

uppr. Metcherr Blair-Leinborrr

eick från börjen i shotsk fördcl,

2

upp cfter nio hål och J
lunch. (l:ul:rnder hölI jiirlne steg
rncd lluclrer. dc v.tr.rll tqu.rrc cftct'
nio, och cfter lS leddc Cerirnde
med 2 Lrpp.
llenril< Lund lr,rdc fått cn svår
Lrpp vid

r.

lcn rrv förste rcrndetr tttot Macgregcr, rncn hltt r',tt.ttt I ti :c hålet och
kr-rrdc int:rg.-t sin lirrrch i den lele-

tivt
s

beh.rglig,r stillningen :rll

qu:1rc.

I(irkcg;rrrd bör j;rdc

mYcket

brittiskc ungdoltlsmästaren Bttssell. Hen gick ut På 34
och var 2 uPP. Lednirrgen srlalr

srarkt

till

t.t.tot

intet på ;rndr';i h.rlften tren han

vann

Iu

:c och lunchadc rlled I

upP.

-l-irr

gc:crr-\liller
Från nr:rtclrcrr
v:rr r.rpporrcrn,l grntk,r cntvdis:r.
'Ihvgcscn leddc,,l r.rpp cltcr nrcr
t,ch he l,r 7 Lrpp citcl iS.

Ställningcrr . id Iurrcl, ,.rr h,,prpfull. \'i lcddc iivr.r ttrrtclrcr. ctr
v,rr ;rll scltrlt-e och r i r.tr lrer t
crc. lVlcn vi r'.rt intc.rlltliir.'pti-

rlistisl<e :Ltt denrr.r uod,r st.illrring
skullc stå sig.
,\skådern,r rtL'öttrrtreCc tlled den

[örst:i lnatcherr. Biclke s:rtsede för

rtt

åtcrir.irrt.r Deiglrtons försprång,
mcn h:rns st:1rt blcv intc så lyckad,

6, ), 6, 7 br:rste hotrotn till 6 ner
och intrcssct fiJr rr:rtchen siönk,
c.,clr cftersour ln.rtchen BLlir:-Leinborn också htrdc förloret sirr sp:inr.ring cfte

r i:c

hålct s,öt 3skådarn.r

C:rter. Denne, sotlr
hlr en nryclier l<ort och korrlp:rkt
srving, var I trpp efter nio hål oclr

r.!pp krir-rg derr lttdr,r ttrltclrerl,
V/erkcll r.rrot .f;rcli, viil<crr ocl''så
blcv nrycket intcnsiv.

i eftcr I S.
Karlf ldt vxr I

.,e

rnostånd;1re

e

4

i

.J;rcli lnåste

rter störst:r dc-

våIt l.lcks:tm för h,ll-

ring på de två först,r hålen men

birdic 2 Lrå n.ist;r hål och hrn vann
r cn clet f öl jande . Diir låg Jack
^i
bärtle efter sitt rrndra slag, trtcn
från den något sendig,r fairv"'ayn
ocir i svrrs= nedförlutning dufftrdc
l.ln sitt inslag och hamlrade i tvärbunkcrn och förlorade hålet. All
squ:rre! lll.is venn:iven l6:e, han
konr tilI vänster rled sirr drive oclr
tog spootl för näst:r n-ren bollen segItrde i den hårda rnotvinden ut till
höger och hanrnade intill en rosen-

buskc

(i

vanliga

f'rlI

spelas hålet

rned en drive och err nia). Ur dåligr tiige lyckades han liigga bollen

intill pinnen och hål.r putten för'

vr

ns

t.

,li:e hålet blcv drerutrtiskt.

Elis

drive låg nritt på fairwayn, Jack i
den l:itta ruffen till höger'. Jack
slog crr r.rtmär:kt ,rpproach som landede på greenen och stanntrde i-{ nrerer framför hå[et. Elis tog sin
b,-,lJ nigoc f ör clean, den studsade
ir,mr iiir hr.rnkcrrr sorn gardel':rr
hiigr.', r;recnsidan och rttll,rde rrer i
dcrrrr.r. t).ir lig dcn intill l'r.irnrc

kanten och Elis kundc bar.r spel,r

upp bollen på grcer.ren. Htrn fick
fiirst, och under åskådtrrnls

pr.rtte

.jubeI försvann bollen

i

hålct. .frck

tog noggrant sin linje. I.tren hans
rake putt stann,rdc på hilkenten.
Sist'r lrålct hrlvcr.rdes och Skandi-

navien hade r.ttnnit rin;rndr:r

se-

gcr. Vid de n ri.lpurrkt( rr \ .lr nltllligen den sist:-L Lletchcn rcden l<ltrr

ncd
r

en storscger

för Thygescn

nrcd

i/r0.
Metcl.ren Bhir:-Leinborn hadc

sn;rbbr gått mot sitt slur

nle

d

en

scger för llhir nred B/7. Bielke hötI
sig något längre i en hopplös situarion,6/5 blev det till Deighton.

Carlander, utan regnbYxor och

rarna

för;rtt

l'.åll.r sig varnl tnen

spel.rde br;r. H.rns n-rotspelare såg

inre

si r'.ir:t föltjust ut

men ut-

nrrrktc .iq iör en g.rnska envis tre-

oih .t, prreply som såg ut
ute i ett bättre kulvrrit
ht
..t,,

puttir.iq

rcsn men förunderligt nog höll i

den hår:da vinden. Bucher hade det
veckraste tillslaget av alla skot-

r;lr-nl. Carllnder var för der meste
2 upp, ibland I eller l, men 2 var
.n,rlrrr,. Slutet kom På 16:e, där'
Bucher slicedc r.rt i rosenbusksnår:en. Ef ter något

le

tande f ann

de

bollen och Btrcher kröP in i en
bu:;ke ocl: efter tre fåfänga försök
att slå ut bollen tittede l.ran sig orn
cfrer C;rrlrndcr och strächte lcende ut näven och tackade

för

god

lika glad son
bYta till torrt'

n.ratch. H.rn var nog

Carlander att få
Och få något värmrnde innanför
v;rsten. 412 blev der.
Tätt bakom kon-r Lund och Crter. Lund h rde Pi de lörst;r nio
hålen reducerrt Caters försprång
cill I ner ocl.r spel:rde bra, t.uen det
envisa regnandet tog gadden ur ho-

nom och efter l6:evarsakenkler
n.red skotsk seget )12. Trots allt ett

rnycket hedersamt nederlag lllot elr
brittisk Valker CuP sPelrle.
Så korn matchen KarifeldtM.icgregor. Skotten vrr 1- uPP ef-

,.. nio hål och hede efter l2:c
rv;rncerat till 2 uPP. Det såg inte

Karlfeldt vann
Tipperary och fick ect bra utslag
på- Fythålet, där skotten gick för
iångr'u, åt höger. .|ag såginte vad
,oni hättd., t.nen när jag åter licli

så lovende ut. Men

I

ljj

kontakt n.red matchen på 16:e hålet var skandinaven 1 uPP. l6:e

På 17:e gick shotten
från ett )äge i ruffen till höger i

l.r,ilverades.

sJlnnrr bunker sonl [,lis strax förut

besökt. En rry chans för Rune ,
tänkte n.ran. Men han följde efter

'TilI yttermera
ner i samma bunker'

bänre läge cxploderade sedan skotten över greenen' Hålet halverades'
En lång, rek drive På sista hålet
fullföljde Karlfeldt med ett j:irn
som rulladc in på greenen. Macgregor vxr i rrrffen til
pedc sin spoon där
på grecncn på fem

feldt pitclret

ur
hans boll rull:rt, plocskotcen upP bollarna, strök

greenen,

dit

kade
av sig kepscn och gick nred utscr:icht hand mot Rune och t:lchrde
för n:rcchen.
Strax irrnan hade rr-ratchen Kirkc-

caard-[JussclI sluurt På 17 zc'
ötr:ivl'rårige och friskt''>elandc
dansken gi.k int. lika br:r På eftermiddrgen som på förmiddagen'
Efter nio hål var -Bussell 2 uPP'

,1

,

.1

.:l

Skandin,rvcn hade en god cl'rans ett
re

ducer,r

rr-rissadc

på Fyrhålet tlcn

putten. Elr ny clrens

han
hor-u

på 16:e, där h.en lrde ett mYgker
.r".k..t jlrnsl:rg en nleteI från
pinnen. Det var det b:rstr slaget
j"g tåg på det hålet' En I'indstöt
brrlgtc honom ur balrns just när
han slog putten och den gick vid
sid,rn. Det avgörande I5 :e vanns
:rv sliotten och hans seger blev 3/1.

I(irl'reglrrd sk,rll ha
för en tapper kan.rP.

e

rk,innende

Den skotska slutsegern kom

8-4'
Vilka l,irdomxr gav oss

så-

lunda att lyd:r på

nlat-

är

l<enshc

:ltt

Pressrcll

på våle

spe-

llrc vlr mycltct hård, men det
hindrlr inte ltt vi rnåste rr'inr
puttning mera än vi gör'
Biand åskådarn,r v:.rr ordförandenr i de tre skandinaviska förbur-rder-r, Nic. CI:russen, Danmark,
.lchrn Horr.r, Norge, och Sune
i\T,rlrrstlcirr, Sverige, ambassadör

Hrrrs Beck-Friis i KöPenha'nn, direktör C. .J. Tranchell, urfalster-

boiternr Erih RYdbeck,

Gustaf

chen? Jo, först och fr,rmst n-råste
lära oss att spela foursorre. Ame-

vi

rikanarna kallar den för "scotch
foursome", och det är väl inte underligt att skottarna kan spela den

formin av golf. Vi f år försöka
skaffa oss san-rspelade foursomepar,
danskerua

har ThYgesen-I(irkefår rräna ihop

saerd. ttort'männen

ätt, vi bör kunna få ett bra Par i
Halmstad, ett i Göteborg och ett
eller två i Stockholm. Vi måste gii

in för

såden samtraning.

En ann;rn detalj sonl n-ran fäste
sig vid var shottarnas battre puctJag fick många goda råd av
"ing.
åskådare at[ ta ut helx svenska
laget på puctningsträning. Hur kan
d.i t. .*. komn.ra sig att Bielke,
son.r i vanliga fall är säker på puttar under tre meter, gjorde så
många n-rissar på n.rindre distanser?
Thygese" och Kirkegaard n.rissade
avgör'ande puttår. Sv:rret på frågan

rån Sundsvall och 'f r:ondheim'
Det kvinnliga inslager var både
starkt och f^g.tt, p"t^plyer och
lelnkläder .ir inte alls nrisspryf

drncle och rtred derr solbrliltn;r' sorn

dc f lestr danrer vid det ltrir l;rset
till rrred, behövde de irrte
Iaqt sis
-,,t.L.-tlD
,rågon

sonl kunde [ör'stö-

rx\ av regnet.

E'

R'

l'otoanalys tr'ån lalslerbo
Rci.l l.re k blcv, di h;rn rrr i F:rlsi .rktion' Dtttn
t.rbo, iotogt.fcr.r.l
foto nådde honom vid hcmkomsten
och han Lrpptäckte art han gjort en
liten förändr:ing i srvingen, r'jlktn resultcr,.Lde i ctt ilute t klubbhuvtrcl' Hrn
s,rttc omedelb:rrt i gång mcd ltt ttäna
to.t fel.t. En vecki sänare tann hrn
ih. E"t,*'ood Quaich, en stor 36 håls
sl:rgtävling

Svensk styrha

i ISM på Rungsted

fl elshnndin nvis li n hcr v s emit innlet
Angeln Ward, i siirklass blnnd llumernn

riod på 29 år hölls sedan inget
mästersktp, rnen fr. o. m' i år

har man slopat de individuell;r internationella mästerskaPen, och i
stället återtrpptagit det skandina-

slagit Leinborn. Besvikelsen blcv
d;irför stor, Cå han nråste rcsa hetr-t
innan tävlingarn:r börjadc, och
mästerskapet blcv n'red ens mycket

visk:r.

De Skandinavisk;r

iSltr blev

MästerskaPerr

en strålande succi. Ar-

rangerande

klubb var

Rungsted

Golfklubb, som skilde sig med all

ovlssere.

Efter lottningen gick diskussio-

hcder Fr.in uppdr.rget. Banan ver i
stort sett bra, greenerna kanske något hårda [ör att ge brl scopp men
utmärkta att putt,t på. Vädret ver

nens vågor höga. Skulle någon
l<unrra stoppa Biclkc på derr övre

ostadigt, och tavlingarnr stötdes
ridvis av regn och blåst.
Vid mästerskapsmiddagen hYllades Dansk Golftrnion, som fYlldc
25 år. Mogens Bredfeldt fick mYcket välförtjänt tlottaga dec först:r
exemplaret av Svenska Golfförbundets nyinstiftade förtjänstmär-

l1 år i

tlnnien,

2l

unge

dansken Herluf Hansen har ingen
som helst respekt för sin motståndrrre ntrrn håller honom stången till

sirr,r h.ilct. Bielkc.rr tvungen göra
sex birdies på de sista nio hålen

för ett blirga segern med knaPPa
2lO. Efrer lS hål ligger han fYr:r
ur.rder bogey.

Nedrc lialrlrrs f.rvoriter i B[,lirs
frårrvaro blev C:rrlander och son't
:rlltid Verke ll, sorl dock inte övcrtyg:rt på träning. En del rndr;L f;rrliga n:'Ln-rn var l). O. Jolr.rrlsson. N'I.
Ir. Ilonelllck. skotske jr-rrriorrlr.'Lst;r-

start. Thygesen går vidare
över Bucher. Carlanseger
genorr

\flerkell

besegrar norrman-

nen Kittilsen resp. d:rnsken Jörgensen.

P. O. .|ohansson rnöte r i sin
försr,r uratch M. F. Bonallack. Det
blir en hård karnp, där Johansson
dr:rr det korteste strået' Han ligger
tre under bogey och förlorrr med
1/0. N. Odqvist har samu;r score
i sin nretch, men hrns rnotståndxre
:ir lättare att komrr;1
.f . E. Behrend
rill trrls med. Svensk seger 4l).
Ef ter 11 hål är engelsurrnnen H'

C. lJr':'rnch 3 'rpp på A' C. Miller'
Dctt,r behagar inte Miller, sonr i
följd gö. tt. birdies och sed'rn
vinner r.ned 1/0.
llielhe besegr:rr Jeck Burnside
rask

rred ovrintec stor,r siffror. J/l'

Svenske trtlistrrren h:rr plockat frrm
sör'rd;rgsspelet oclr går runt de 18

onr

håten på fenonten;rla 611 Ctrla'ndel vill inte ver;r s:rllrt'e' H:rn tlröter H. Longlrtrrst och efter en då-

l2

I

lig ,t:rlt liggcl lr:rrr 2 ner cfter trc

l',ål. Det 409 rn långa 4:e hålet gör
han på tre slag. På det 5:e sänker
l-ran endraslaget för en eagle cfter

i bl. a. Golf lllu-

sl<urit ut driven långt till
två följ,rnde hålen klapå bogey, varefter sex birr:ri
"v
dics i red följer. D.irmed är Long-

xtt br

Falsterbo, Henry Lor.rq-

strated, 'Ih. Ross Thompson strtllt
brödern;r R. A. och M. F. Bonal-

\

Bielkes första n.ratch kunde l:rrt

h.r blivit hans sista' Den

och

Bland britternl kan närrlnes D.
Bl;rir, A. C. Millcr och A. M. M.
llucher, vilke spelade med i Skott-

6

Roos' fördel.

der

frår'r Storbris'r'enskar, l2 dansk:ir, 9

hulst, skribent

till

till

I.rolländare.

i

21:'r hålet

sent

fölid.

norrtlät.t,2 finrr:tr, I tYsk och

iands lag

,"tånt"tch står meilan C. R. Ulff
ocl.r L. Roos och avgörs först På

sidc från Skottland, som spe[.rdc i
finalel i Drnsk;r Oppna 19iI. Där
fanns datrskarnr I(irkegeard,
St:trk, Lund och Thygesen sxrrt
dcn skotskc llndsllgsspel,rreu Bttc-

tiglre humör trnder sPelet.

mästersk:rpstiteln;

Bcngtsson vinner. Turneringens ma-

Svrnte -färbur f år w. o. mot
Henrik Lund, som konrrner för'

Norsk Golfunions ordförandc Johln JJoin cf terlyste "smilet" i
golf. Han tyckte atc spelarna tog
litet för allvar:ligt på uppgiftcrr
och föreslog denskrrnr gå förc
nred gott exetrpe I genonl ett tl:it-

Herrarnas kamp
7ti herr.rr sktrllc göra uPP

kert vidare. Göran StenPort gör en
god match mot Bucher och ger sig
försr på 17:e hålet. Erik Bengts,on o& UIf \fliksuöm, båda från
Göteborg, möts i första matchen'

lralvarr. Där fanns Bengr Möller,
sonr övertyget pi trining, Burn-

hcr.

ke främst för uppoffrande irrsatser för sk:rndinavisk golf, e r.rergiskt arbete för :rtt få till stånd
landsnratchen Skrndinavien
Skottland och lagledarskap för det
dansk,r lendslaget

hade

alla sina bästa spelare med, och ev
de svensk:rr, som deltagit i l:rrrdskampen mot Skottland, saknades
endast Leinboru och Karlfelt.
Skotten D.A. Bl.rir hölls som f,rvt-rrit. Han hade visat strålande form
i Falsterbo, diir han i det dålige
vädret gått under bogeY och klart

stapeln, och tävlingen fortsatte scdan årligen :.ill 1927 . Under e n Pe-

qvist, som under förträningen visat mycket god form'
Thvgesen och Carlander går sä-

lack. Danskar och norrmän

l9l2

gick det f örst;r
Skandinaviska MästerskaPe t av

Olympiaåret

len A. C. Miller samt Nils Od-

M. F. IJottdll'rck clriler p,i 1O:r h,ilet.
In

I

rc

s s

cr,td,i k,tdti t
s

Nor,1r.

J,ot

4.rsctl:,

höger'. De

hr.rrsr utslagen rned 6/5. Carlander
har: l.raft nio purtar på de tio sist:r

hålenl!
Th1'ge'en h.rr en hård uppgörelsc

J. F. Gregorr'. Det blir drnsk
l/O-seger. \\'erkeli, sonr tycks hx
funnit sitr .pel igen, besegrar Miller, med:n Odqlist får ge sig fiir
n.red

cn

gel.nr.rnncn Fr:rnre.

\1 F. Bon.rll;rck gör hole-in-or.rc
pi dcr i:.r hålec. Han går de nio
iörsr.r hålcn p.i 3C och besegrar

l.rnd.nr;n F.
-+

\i. G. Church

sr'n

med

,1.

Bielke rröter Bengc Möller. Ef-

tcr 9:e håer. sorn delas på

birdie

,

,ir Bicikc -l upp. 1l:e och lJ:e vinner Bcnsr p.i birdie, r.r.ren på det
14:e
rnete

hiler nrisser han en 7I centirsputr.

J

Svenska Mästersk:i-

pet nröttes dc två, och restrltatet
d5 liksonr nu blcv 2/1 till Bielke.
Ola Bergqvisr, som i år överraskac neg.rtivr, förlorar efrer dåligt
nror J. Schnack. Carlander beL. Roos med 3/2 och ir vtd
matchens slut fyra under bogey.
Thygesen och \Terkell går säkert
vidare över holländaren Deen resp.
Frame från England.
speJ

segr.rr

Kvartsfinalerna .rvlöper ur.rn
Bielke vinner över
Sraerk med 4/J. Thygesen hlr
oväntat stort besvär med J.
Schnack och kan avgörå matchen
först på 17:e hålet. Carlander besensationer.

segrar Bonallack, sorn för dagen
verkar håglös. På det 7:e hålet slår
båda långa djär'va drives över skogen till höger. Det långe 8:e vinner
Cariander på en eagle. Segersiffrorna blir så stora som 4/J. Verkell slurligen slår ur Jacobsen från

Danmark ned J/2.

let

blir

spännande.

1

:a hå-

delas, sedan Thygesen nrissat
erl meterputt för birdie och vinsc.

Det 4:e vinner Bielke på en birdie och blir 2 upp, eftersom även
hål nr 2 gick till honom. Thygevinner det J:e och hålar en tremerersPutt för delning på det korta 6:e. Det 7:e vinner Bielke på en
birdie, och det 8:e går till Thygesen likaledes på en birdie. 9:e håler delas på bogey. Bielke ligger i
luff till r'änster, men hans appsen

ocls

roach landar vackelr på grecncn.
Bielke I upp eftcr nio hål.

Första hålet på,rndra J.ralvrn
rv T'hygesen på bogey, och
matchen förblir all square r. o. m.
I l:e. Sarncliga hål de las på bogey.
På det l4:e snurrar Thygesens boll
två varv rlrnt håler, innen den besltrtar sig för art gå i. 16:e hålet
vinns

vinner Bielke. Han ligger till höger orr green i tjock ruff på två,
och speler upp sig en dryg meter

från hålet.

T'hygesen rniss.rr sin

l:,rik O:lattd !rantiöt ltlubbhuset.
spcl;r fran.r sis

kort på två. Han
på bogey
i hål för

lycLr,rs emellertid delir
fen.r. En fer.nmetersputt

en birdie ger Carlander ledningen
på nlsta håI. 1l:e delas på birdie.
En ny hålad långputt för birdie på
I 4:e ökar hans ledning. Verkell
korrnrer igen på det korta 1i:e,
sor.rr han vinner på birdie. 16:e blir

;rvgörande för matchen. Carlander
duffrr tredjeslaget. Verkell ligger
fem på green i meter kort. Carlander pirchar dead och Elis får inte
i sin putr. Det evslutande hålet

purr för birdien. Bielke samlar sig
länge och hålar nred mycken möda. Två goda drives följer. Thygescns :lpproach stannar kort på
green, Bielkes 2 merer förbi hålet.

ker. Carlander ligger tre över par,
det s.imsr.r han prcsterat i rurne-

Thygesen puttar fram. Bielke sän-

rrngen.

ker och vinner n.red 2/1. Han ligger då två under bogey.

Dåligt spel karaktäriserade

Semifinalen mellan Bielke och
Thygesen

Kattc Ixincl-rctr, Britt lltilsson

den

andra semifinalen. Respekten för
Altrneister Verkell sirter tydligen
i. De sex första hålen delas på
bogey. Det 7:e vinner Carlander
mcn förlorar omedelban näsra genom att gå i bunker och driver'
sedan out

of

bounds

på det

9:e.

Han blir 1 ner och ligger hela fem
över bogey, medan Verkell är tre
över. Dec lO:e vinner Carlander.

vinner Carlander på bogey,

Verkell lagt sin approach i

sedan

bun-

Finalen kom enligt mitt förmenande att stå mellan Skadinaviens
för n:irvarande två bäsra spelare.

till seger fördelade sig
lika. Kanske hade de
svängt över någct till Bielkes favör
Chanserna

tämligen

efter semifinalerna. Senaste

gången

i tävling v:rr i 4:e
omgången i öppna S. M. 19t1.
Carlander var då II år och förde två

n.röttes

lorade med 3/2.

Finaldagen ingick med

regn,

\flerkell hookar driven, roppar
andraslaget och ligger på tre i

som lyckligtvis upphörde efter nå-

greenkanten. En dåiig drive på der
I I :e tvingar Carlander att endast

maren, Mosens Bredfeldc, till

gon timme.

Kl.

09.10 kallade do-

start. Spelet kan börja.

Carlander. Bielke ligger

till

väns-

ter, och Crrlander är på green I

för långt. Bielke spelar upp
ad. C:rrl;rnder treputtarl! Följ.rnde hil r inncl lliclke, sonr gör
en perfekt birdie. i2:e, IJ:e och
rr-reter
de

l:e del:rs på p;rr.
C:rrlandcr blir 2 upp på det
l6:c. Ur cn bunker slår han upp
sig 2 nrcrcr från hålet p.i trc och
håler för cn birdie. Dct lZ:c går
till tsieli<c, scd,m (-rrL:rndcr drivit
i en burrkcr och d,irifrån spe lxt ner
sig ictr dike tliclke .r"lrrr.rr förI

middagsrondcn nrcd cn birdic, och
nratchen står' ;r]l spLrrre . Scolern;-t

7i. C.rrlrndcr 76.
E,fter luncir biirj:rr C-arl;rnder
nrcd :rtt n cirLrrr.l och f örlor:rr håler. Det fö1j,rndc dclrs på bogcy,
nrcr.r Ilielkc til<..rr sin ledning till 2
upp genonr cn birdie på det 3:e.
Hans insl.rr' t,rcker fJ:rgg:rn heia
vigen och sLr-rtar 2 n-reter liorr. Följ:rnde två hål helr.er:rs. C;rrlander
.ir:: Bie lkc

E. J.

De

en t'rått Holland oatut mttcbcr

pti 20:de och l9:de h,ilen itt,t,ut bnt
l,csegradcs

,tv

Tbyqesctt

rott dct

i

ij;it dt:

t.

Carlander r;rr ledningen genast.
Båda slår ut till höger på det kor-

ta 1:a hå[et. Carl;rnder pitchar
dead, rnen Bielke lyckas intc

ter tillbal<:r ett hå1, då Bielke går i
bunker på det 5:e och inte s:inker
putten för tre;rrr. Clrlanders approaclr på dct /:c lråler går för
långt till höger och harun,rr på en

homma så näre, ett han kan håla
putten. Hål nr. 2 delas på bogey.

temporxry grecn. Hen droppar
bollen, rren hlurn.rr oturligt i en

Med ett utmärkt slag ur svårt liigc
rädd:rr Bielke delning på det ):c.
Hans inspel h;rr gåct till v:instcr.
och för långt. Bolien ligger mycket hårr. Bielke slår en hög boll,
som slår ner just i greenkanten, rullar fram och lägeer sig dead. Det
4:e vinncr C:rrlander på bogey och

qrop och k:rn inte pitcha frlnr sig
till irålet. Iliclhe blir ånyo 2 r-rpp.

blir 2 upp. i:e

.halveras. En be-

svärlig vind från vänster försvå-

rar

utslagen

på det 183 nr

lång:r

6:e. Carlander går i bunker till höger, Bielke i greenkanten till vänster. Ett 1äge i bunkerns bakkant

hindrer inte Crrl;rnder att cxplodera dead! Hålet dehs.
Med en kanondrive övcr skogen
rill höger pi 7:e hålet lägger sig

Bielke 5O nr framför Carlandcr.
Hans inspel blir för kort. Carlander, r'ars appro:rclr h.rnrnet i grcenkanten, pitch:rr: 2 rneter för långt
men sänker sedan. En bra putt :rv
llielhe går l mecer förbi. Han
rnissar recuren!! J ner. 8:e och 9:e
delas.

Det lO:e l.rålet scr ut :rtt gå till
8

8:r: vinner ( ;rll;rndcr. efte rsom
Biclkc drivit out trI boLrnds, oc]r
det 9:c clclrs pi boect'.

Carl;rndcl r inncr försr;r hålet på
;rndra halv:rr. Hln:inker en pLltt
från grcenk:rntcn och får rnetchen
;rll squarc. 'fr'å cod;r drises följer

på det 4i 8 rr linge I I :c håle t.
Carlender spel.rr fr.rnr sig nred
sPoon till vänster ont grecrr, och
Bielke slår nre d j,rrn irr på trcen 2
meter för långt nrcn trcpurrlr, och
hålet delas. Uiclke ilskner rilL och
pitcher sig dc,rd fiir en birdic på
I 2:e hålet, sonr h:rn yinner. Ett
dåligt utsl:rg l.iguer C.rrl,rnder i

nrask

för crt rr:id på I J:e. Hln

ken ince kor-nrl;r på grcen på två,
och Bielhe blir 2 uppr. I 4:c delas
på bogey. På dct liorr;r I J :e slår

rill r.:rnsrer. Carlander
3 nrcter från hålet.
llielhe pitcl.urr uul;irkt från besvärligt l;ige. Carl;rnders putt vill
Ilielke ut sig

går på grecrr

inte gå r', och der

blil

dclning.

Finska ungdomrtr: ,4,

M.

K,

Bromatr oclt

Vihström.

Det 16:e hålet er 484 rn. Bielkc
slår en jättedrive, sorn länrnar Carlander långt bakom. Carlander
topp:rr sict :rndraslag (ett av
f

hans

å rrisstag). Vad änrnar Bielke

göra? Spela safe n'red en järnklubbe

och bevaka sin ledning? Dct ver-

kar troligt eftersonr hans boll lig-

ger i utförslutning och glecnen .ir
tämligen svåråtkon.rlig. Bielke studerar sitt läge, flr en spoon av sin
caddie och slår d:irefter en boll,
sorn går rakt not flaggan och stan-

nar knappt 2 rreter från hålet.
Crrllander kan ingenting göre.

Bielke behöver inte putta utrn vin-

nel hålet och därmed nrästerskaper.

Det var en hård finrl, diir
larna stundcals glimtade till

spe-

och

visadc ypperligt spel.
Bielkes hårdhet och rutin fällde
ursl.rset. Han fick ingenting gratis.
Han hade ingen tur med puttning-

en, r,ilket dock inte inverkade på
hans spel för ör,rigr. H;rn drev

hel:r tiden )ängre in Carlander,
ocli nrarr fick intrychet, att han
föl dagerr var den säkrare. Carlander behöver få i några puctar för
att knnnx spelr ut heie sitt golfkunande. Nu ville det sig ince på
green, och det brr spår i hela hans

spei. Redan

i

se

nrifinalen

syntes

han ha förlorat något av sin känsla

för

spelet.

Dammäslerskapet
Damr-n.istersk,rpet hade lock;rt I7

från 8 netioner' Storbri1 l dtrrlcr tlle d, Sverige 1C, Drnnr.rrk J, Finl;rnd l,
Ilelgien, \olgc och Tlskl.i:rd 2
vr::dere :errrr Frlnkrike l. Bl.rrrd
deltag:rre

tannicn l-rrdc

engelskornr nrlrktes Angcle \{/:rrd,
k.rnd irån tidis;rre besök i Sk:rndi-

ner-icn. .J. Gordon s,rrrlc M.rjory
Lor-cii. :orrt tidig;rre hetar R;rYwortlr.

ronden intriffar cn \crrPrlsby, som har hetlTove
s:rtion.
nr.rbena oclr räknas till en;rv favoritcrne, slås ttt av M. Spe:lrlllan
från Srerhrit.tnnierr cIter crr j.irrrn

I l:.r

nratcb. Engelsklt.t, sotn tidigare va-

rir bale rtd;rntös, r it;rde trpp ctr s.ilicrt spel nred sin kar;rktäristiske

Det pittoreskt

15:de

tr.1t:rkrssri'irtg.

C. \1. Nicolson och .J' Gordon
spe l;r etr exrrahål för atc avgöra. venl sorl skall gå vidarc.
\icolson legger sin boll i meter
frårr hålet. Gordon koncentrerer
sig och lyck:rs kon.rrr;L .rndi nirnr.rre. Hotr s.inkcr d.ircItcr Ptlttcn

n f iirblir' .rll sqr-r;rrc iir rr I ti
Lovell spcL'rr in på gLccn någor korr på l9:e och N{ergeret:r,
sonr tycks seknl nervcr, lrrggcr
sin boll linrppt 2 n.tctcr flirr hålct.
Lovcll får intc i sin prLtt, nren
\'{:rrglrct.r hillr lugnt och s.ikcrt.
En sonr dlreir.rot intc k.inde sig

nåstc

nr.rrche

hå1.

och vitrnet.

Britt \1:rtts'on stert:rr först

i

andr.L ronden. Hennes lllotståndlre, C. M. D. Douglas, hör inte till

de svårare, rnen Britt har en

dag

vill lyckas och förlorar nred l/1. Hon liar då varit

då ingenting

över bogey på nästan alla hål uton-r

det

II

:e, där en hålad Pitch

l:,iltt itittalens iiirntiddarstortri. Ptrlrlil;ett lt,tr rcd,ut 17åtr
rill det I6:dc.

ge;:

iugrr \/llr

nr'tke

n, sonr

sour caddic, nren när

lssistcrrrde
de r hele r,;rr

övcr, blcv det stor:r f:rnrnen. Oc!-r
scoten:rr br.r: 4 övcr h,'gey cIter

l9 hå1.
i scnrifinelerna möts Varberg
och vrn den llerghe srnrr \/aId
och

Spre

arrnan.

-\. Ward vinner sina tr'å mat-

cher

övert1'gende.

M.

SPe:rrnl:rn

g.ir vid;rle, men har stort besv:1r
nrcd \;. \/töller från Tyskland. M.
Lo'eli bcsegrar Gordon På sista
hiler, och l\{rrianne Gripw:rll räckel trots enorm träningsflit inte
r:kriqr till rrot långtslående belgr.li.rn L. r'an den Bergh.e' Margarcr;r \\,'lrberg vinner två matcher
oci', .ir cnde skrndinav bland de

Mlrgrrete står inte rtt k:innx
igen i nratchen rlot ven den Berghe. Hon spel:rr osäkert, och efter
uselt spel ligger hon 4 ncr, då åcta
hål återstår. På det I I :e hålet tre-

kr.rrtsfinelen M. Lovell. Hon blir

pLrtt:lr van den llerghe. och Margareta vinner det. Nrisur hål delas
på bogey, och det dirpå följrnde
vinner Mergrlrete på bogey. Ntr
börjar vrn den Berghe bli osäker,
och hon kinner sig sikert intc
bättre till rrods, scd'rn M,rrgereta
ejort birdie på bådc l1:e och 1l:e,
.clr nr.rtehcn .tår' .rll sqt:.rre. E[ter
den f.inl upph:-Lnrtningen är Mar-

-i upp efter lika många håI, men
Lr.eil kornnrer igen och ar bara

Hon duf fal tredjeslagct

ått.r

ning. Ävcn på l7:e lyckas hon
för delning.

s;ink.r en besvärlig pr-rtt

llåd;r s[år bra drivcs på siste hålet.

lVl:rrg;reta spclar sitt andrasl,rg
först och pusher ett spoor-rslag in

bi'rrrd några trid. llelgisken gör lil<,rd,rnt. mcn hennes boll studsar
tilib.rka Lrt på f:rirwey. Margarcta
ligger inte så dåligt utan k:rn spela

mot green. Hon rådgör med

trla-

l<en-ceddien och slår sedan err låg
boll med en järnfe mrna. Bollen

l.igger sig 2 meter från hålet, och
det blil för rrycket för l.cnrrs rnot-

c. Belgisk;rn lyck,ls inte
komure på grecn, och Mergarera
vinner nratchen. På de sist:r nio
hålen ligger hon två under p.rr.
stånd;rr

errgle.

lr

rct,r slår cn vacker approach 2 nterer korr och håler därifrån för del-

b.rst:r.

\{rrs:rreta \flarberg ntöter

i

garet:r n;rre att.förlor;r det

16:e

ocl.r ligger

1 ner e fter nio hå1. Det I 5 :e vin-

lingt från

ncr

Berghe är på green på tre. Marga-

engeiskan

pi en birdie

och

green medarr vrrn den

I finelen är \{ard rilldeles för
svår för Margareta \farberg. Då
Mrrgrreta dessr.rtor.t.t får sin dåliga

nrltch (n-ran brukrr jtt räkne nred
:rtt f å åtminstone en såden trnder
en turnering) i finaler-r, rLrsar siffrorna snxlt i höjden. Vid ltrnch är
Vard hele I C upp och bennes
score 7t eller två över Par. Matchen varar endast sju hål på efter-

nriddagen.

Vard blir v;irdig m:is-

tarinna och segerresulteret så stort
som

lJli1.

Det vlr en ttrålande prc\tJtion
av Margarete \(/arberg att rrå fina-

len. Det var

hennes corne-back

efter fyra års boltvaro från
terskapstävlingrr.
runner-up

i tre

19t0 ver

r':rn

F.

nräs-

Phillips GB

mästerskap, nämli-

GB w

R.

\icls Thygescn Dl{. V. Krctting N 6/5. A. N'l. Vl
Buchcr GB-Cör:n Stenpolr S 2/
Keith Hogan Cll-H. Bevan Joncs GR
w. o. G. V. Mackic GB-A. .f. Ho
Squirc GB 1/0.

I

ward GB 312. Bjötn Friberg S--T1,.
l{. Thompson Gl} 1/0. E. .}- Dccn HJ\4.

C. Bryant GB 4lJ. H:rns Vcrdrlirr-

L;rrscr-r

D-Srig

Svcnssorr

S 2i1. It.rili

l3engtsson S-Ulf Viliströrn S 4/ j.
Göran V'cstcriunci S-J.in Arr;rsctlr N
19:e. Lcnnlrt ltoos S-Carl Re inho[l

Ulff S 21;e. Kr:rre Kittilscn N-Fre,l
Cook GB 2/1. Gunnar Cr.rrlander S-G. A. H;11 CB 614. Eric Fridluncl S

A. Hausamann N 5/4.
-Jan
Rond 2: Bengt Möllcr

S-J;rn

Olofsson S 6i5. N{:rds Kirkcg:rard D
Nlöller G 210. Jrck Bumsidc
-Peter
GB-Arve Pedclscn N 6/5. G. A
Biclkc S-Hcrluf H:rnscn D 2/O Sr.rn-

D nt slc Go liun io ti : ordiöt anda, K ai
OIatsett, ö.aeti,iitut.n S 1S:s aattdrittgsptis tiLL dctt t;^,.t sk.tt,litt.rt'i:ka ntii:ta-
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Ilrtchtecs lbr nrcn rori(öo4rrctcr
Ilat.htces lor hdics total 5387 ntctcr

Ilrrkcr's signa(urc:

458

3

it1r

2a111r15

tt7

l.

484

t1

358

rS

415

1

76

392 161 j

E:.

D 312 C. A. Biclkc S5il. Irik Sr.rcrk D
S
4/3. Johny AnJiirbur
-Sv:rntcS-l{. TavlcL Gll
clclsson
3/2. Ol;r
J.
l3crgqvist S--1{. S. L. Pcarman GB
20:c. Jorge n Schn,rck S-J. Gronluncl
Fi. 1/0. Nicls Thygcscn D-J. F. Grcgorv Gl} 1lO. E. J. Decn H-Kcith
Hog;rn GB l9:c. Lcnnarr lloos S-

-

94

'6

r:l

i

2/0. GunLorrghurst

GB 6/5. F. \/. G. Church CII-A. J.
Cochr:rn GB 615. M. F. llonallack

GB-Asbjörn Ltrndc N 5/4. John
D-R. A. lJon:rll;rch GB 312.
Johu Joh:rnscn N-Knud Skårup D
412. Eis V'crlicll S-A. C. Miller Gll
211. D. V'. Franrc Gll-Niis Odqvist
Jacobscn

s

312.

Rond 4: C. A. Uielkc S-Bcngr
Möller: S 2ll. Eric Sracrk D-Johny
Andersson S 413. Jorgen Schnack-Ola
Bcrgqvist S 2/1. Niets Th1'gcscn
J. Dcen H 4/2. Gunnar Carlandcr

D-

[.

S-Lcnnart Roos S 3/2. M. F. Bonal.
lack GB-F. V. G. Church GB 413.

J Jacobscn D-John Joh:rnscn N 3/2.
Elis N crke LI S-D. V. Fr.r:rc Gl]
5

,+.

5: C A. lliclku S-Erik

Ron,l

St;rcrk D 4i 3. N icls Thygcsen DJorgen Schnack S 2/1. Cunnlr C:rrl:rrrdcr S-l\{. F. Bonallack GB 413.
trlis Vcrkcll S-John Jrcobscn D

r,i

\(crkcll S 211.

L,]

I

.....

-Elis
Final:

G. A. Biclkc S-CLttrulr Crr-

lrrndcr S 3/2-

)

-4311Å,
324 zso I r1 3
t33'i-ttt
I
2762;s
31
Scorc otrr
ZZ

\et 't,,rc

D

Thygescn

Rond

Ilamernrls lesnllfll
1: Ver.r Möllcr G-Me

ttc

3/2. Marley Spcarmrn Gl)Tovc P:rlsby D 1/0. Yvette Kapfcrer
Fr.-Maric-Annc van clcn Berghc B
2/0. Jacquelinc Cordon GB-C. M.
Bergh

N

Nicolson GB 19:c. M:rrjory,Lovcll

bt/
PIrrcr s sillrrurc

H;rns Vcrdclin-L:rrscn

Semitjitalet: G. A. Biclkc S-Nicls
D 2/1. Gunnar Carlander S

t\ 4

GB-Gr.rdrun Prcisler D 6/5.
Rond 2: Angel:r Vard GB-Elsic

i

Bielkes *ångu god,, ,ror", bar ." i t'iidiat denna till cf ter.uiit Ldett irån
mLttclrerl not ldck llurnside. Trots d.tt matchen atgjordes p,i 15:de hålet fortJ4ttcJ marhcrittgert.
IO

U.

312
6

409

7

Bland

378

364

288

o Knud Shirup D-Jan

n:rr Clrlandcr S-Hcnry

d.

l)rrteDrt"2?/r

Ilrrtcl
.\lrrtclt

.r

6

out

W' at

I

3.13

I

telt

å

ol

33

I

.{tr

o

j

i.tl.t.

ltntnt

te .jir bLrr S-Ilcnr ik Luncl D u'. r.r.
Erik St.rcrk D-Pcr Falstcr N 3t2.
.[ohnv Andcrsson S-(-. Dug:rn-Ch.rpman CR 5/4 l{ J Tavlcr CB-H.
CbL. Ohik D 4 L OI;r Bergqvisr SI)erel l)alsbr.D 2 1. ll.. S. L. l)carutln
GII-Crahanr Lovcll Gl) 19:e. Jorgcn
Schnack S-Gillis P.rlnri S i 2. J.
Gronlund Fi.-L. B. l).rrc Cll 1/0.
J. F. Gregorv Gll-E. C. \'{ill:rrd
GB 2lO. Niels Thrgcscn D-,\. \{ M.
Buchcr GB 2,'1. Kcirh Hogan GiJC. V. Meckic GII 1 J. L. J. Dccn H
Fribcrg 20:c H.rns \\'erdclin-Björn
Lat'scu D-Erik Bcngtssorr S .{ 3.
Lcnnrrt l{oos S-Giir.rrr \\'csrcriund
S 5/4. CLrnn.rr C.rr llntlcr S-K.r.rr r
Kitrilscn N 5i.{. Hrnrr Lonshursr
GU-Eric Fri.llun,l 51l. \ .J Coch-

Ph Yer 9:r ål . p.l ELl1 E- fliln(ltclll
L6n,l
l.cnLrh ,tr n,rr('r

P.

GB

liirlicgrr;rr.d

var dct

ilct'rsruss rcsrrllfll
Rond 1: J. F. Grcgory GLI-l)ctcr

M. F. Bonalhck

.j.rcli llurnsidc GB

Skandinaviska Mästerskapec 1956

t-.

413.

Jcr:nclt D 5/4. l-lis VctkclI S-Mogens Jorgcnscn D 2,'1. A. C. Millcr
Cll-H. C. Branch GB 1/0. D. V.
Franrc GB-E. R. N. Ctifford-Smith
CB 20:c. Nils Odqvist S-J. E. l3chrcncl CB 4/3.
Rottd 3: Berrgt Möller S-Meds

Prisutdelningen förrättades :1\,
Drnsk Golfunions ordförandc K:ri
Clausen. A. Vard och G. A. Bielke tackede däreftcr å spelrrnas
väsnar f ör den trevliga mäster-

i hanrn.

5i4.
Dean

Johrnsson S 1/0. R. A.
-Per-OlovGB-M.
llonell.rck
Vikström Fi. 514.
John Jacot-.sen D-C. Clarlow GII
211. John Johanicn N-David Blair

p:rs och tror, att dec inte var sist;r
gången Margareta figurerade i en
mrsterskapsfinal. Någon gång skall
horr v.il ,iven lyckas vinne.

lyckligt fört

GB-C. J.

Church

GB 1/0. Asbjörn Lunde N.-J.

hon

gen svenska nationella samt sve nsk;r
och d;rnska internationella. Vi hop-

skapsveckan, och därmed

Gl]-Oistcin llorchgrevink N

\/. C

Craw'ford GB 312. Ingrid Schnack S
J;rbelius S 4i2. Monika Möl-

-K:rrin
lcr
C-Ann-Kersti

Svcnsson

S

5/4.

Mar:ieold Speir GB-Lolo Br:rsie r S
312. Patricia, Howard GB-B. Dix

Pcrkin CB 2/1. Audrey Boyd

CB-

D w. o. Astrid Harcnburg
S-A-K. Bromor Fi. 514. Melley
Spearman GB-Vera Möllcr G 1/0.
Jacquelinc Gordon CB-Yvettc Klpferer Fr. 514. Mrjorv Lovell GBMiddelboc

Ella Vl:rndv CB 8/6. Margarct,r Var'berg S-Annikcn Brtrusgr.rrd

N

6/5.

Elsc jac. OLscn D-Kerin V;rng D
2ll. M.rr:irrrne Criprvall S-AnnM:rric BrrnolI S 4/3. Louisc v:rtr dcn
Berghc B--\nnic Bör:jesson S 211. C.

M. D. Doug)rs CB-Britt M;lttsson S
LciL.r KriLi.rLe Fi.-Ebb:r Hirn Fi.

3/1
19:c

Rord 3 Angclrr Vard GB-Inglid
Schn.rck S 6 4. M:rr:igold Speir GB-

\lonika \löller C. 4/3. Patricia Hoe'.rrd GB-Audrey Boyd GB 211.

l\larlc1' Spearmln CB-Astr-id Hrren-

bLrrg S 8"6. Marjory Lovell GB-Jacoueline Gordon Gll 1/0. Margrreta
ri/^tb"rg S-!,lse Jac. Olsen Jl2. Lou-

ise van den Berghe B-Mariarrrrc Grt'pwall S 3/1. C. M. D. Dorrgl:rs GB
Kallirle Fi. 6/5.

Bieihe har

Hole

reta Varberg S-Marjory Lovell GB
19:e. Louise van den Berghe B-C.
M. D. Douglas GB 3/1.
Semif inaler: Angele Vard GBMarley Spearman GB 5/4. Margareta
Varberg S-Louise van den Berghc

B

1/0.

Fi'ral; Angel; \\'rrd CB-\{arga-

re

ra N'':rberg S 13 I

1

.in one

: M. F. Bon:rllrck

tade crr rond n-red hoie

-Leila

Rond 4: Angela Vard GB-Marigold Speir GB 2ll. Marley Spearman
GB-L)atricia Howard GB 4/2. Marga-

jtst slagit sitt aachtt spoonsltg pft l6:e som slLtttnddc 2 meter
hålet och (,i; bonom miisterskapct mcd 3/2,

på först:r

st:-tr-

in

one

hålet.

Bä
l

!

Slarvigast: Henrik Lund niissuppfattade srarrriden och kom för
senr, vilker medförde diskvalificering.

Beklagiigt: Norrmannen Eril-, Osland korn till Köpenh:imn och
fann, att han inte blivit anmäld.

Svagt: Den svenska dagspresser-rs
rxpporter frirn r-r-rästerskapen.
C)tur: Bengtsson och \Tikströnr
båda från Göteborg möttes i
f örst,r matchen och detsar-nrne
ejorde Leila Kalliela och Ebba
Hirn från Helsingfors.
Största besvihelsen: David Blairs
nteblivande på grund av a.f[d,rsangel ägenheter.

Största träningsfliten:

Marianne

Gripwall, sorn alla tider på dyg-

ner sågs på väg

till eller

av Henva Longhuvsl

spela

till kl I I

på kvällen. Längre

stort antal brimiska spelare, flera

norrut. i Trondheim, där
r'ängen och

eulti skrivit

klass. NykomIingar som jag själv undrar bala
varför vi inte tänkc på det tidi-

t'r

gare.

t'Aljande raPPort
ån skandinaviska ntäster skapet

på llungsted, som oi ic/ee hunna
underiåta att åt.ergizta. in extenso.
Det skulle vara svårt att finna

något evenemang som på ett behagligare sätt kombinerade golf

och resor än de

Skandinaviska

golfmästerskapen, herrarnas
damernas, som spelas sarntidigt,

och

och vars finaler spelas på Rung-

i morgon. De skandinaviska
rrästerskapen inrymma nu de tidi-

av internationell

Golf gör enorma framsteg i
del av världen, I Sverige

denna

r. ex., har det berättats mig, har
byggt 25 nya banor efter krioch om någon av dem är
lika -bra som Falsterbo, där jag rå-

r:-ran

get

kade möta det skotske lag

som

spelade mot Skandinavien förra
veckoslutet, är de verkligen att

Norge, Sverige och Danmark och

gratulera. Falsterbo, som ligger på
y$ersra sPersen av en triangulär
udde som sticker ut i Ostersjön,
rnotsvarar de högsr ställda kraven

ha i år uppmärksammats av

på en

sted

gare individuella mästerskapen i
ett

seasidebana.

från

träningsbanan.

Osio Goifklubb i Norge, som
blir sätec för nästa års mästerskap,
har redan 77Q medlemn.rar och
ehurn säsongen är kort l-.an tnan

SAMMA SPRÅK
Englands kanske t'rämste golf'
publicist, Henry Longburst, har
i Sundal, Times aa den 26 au-

fr,?tr

ligger högt uppe

den,

blir

i

banan

skidlöpningster-

blickar ut över fjor-

man utlovad att ktlnna

spele en rond

i

midnattssol

en

spöklik men fascinerande uoplevelsc har det sagts mig av dem

gjort detta.
I Danrnark är antalet banor begränsat på grund av det höga pri-

sor-n

sec

på jordbruksmark och bara två

banor ha byggts efter kriget. Men
det tycks finnas ett oerhört itttresse

för

spelet. Pressen ger mästerskapen

anmärkningsvärt stort Lltrymme
och morgondagens finaler komma

err filmas för television.
Minst fyre unga skandinaver iiro

i vår

egen internationella klass.
II

Kanske den b:istc för: tillfälle

r

:ir

Eric Sjöstedt åter seniormästare

GLrst:rf Bielke, som slog Jack
-Burnside mcd en uthål:rd rond på
61 i gnr, och Elis Vcrkell, sorl
r skotske nratchen slog Reid J:ick.

Ilishulahel w nlhov ey shiinhetstftch
Arcts scniorrrr.rstcrskep ver för:-

Så finns diir Niels Thygesen,
som vann eulopeiska juniorritcln
och förra vecken slog skotske intenationelle spelrren "Minty" Miller, och slutJigcn l8-årige Gunn:r:'

I scptenrbcr. Fin:rlcn gick på lörd.rgen. 6z'pcl.rlc lt.rdr. rrriitt upp,

Carlander, och dct må förl.ltas nrig

d.rr:rv

orl jeg skrive r onr

hononr nrcd

personlig kansla.

Eftersonr

j"g lriilr onr lr:ir.rt
jrg nöjd rrrcd nrig

skickiighet v:rr

sjilv n.ir jag var två upp efter

rrc

till ocir nred t;irrk.r
än fanns det liv ide:r garrlc
och bör jede

dogen. Olyckligtvis gjorde C,rrI'urder de följande nio hålen pi. 29

oclr rågade sederr

r-nåctet nrcd cn

birdie i på det I l:e, vid r.ilkcn
tidpunkt de n genrle dogen sk:rkade hand och drog sig rillbrk.r,
rcflekterande llrt ingen :rr.rn:rn hcllcr kunde gjorr :-ncra mot cn nr;1r.)
sorr barl använder nio pr.rtttrr på
tio hå1.
C,rddies iro virrd:r crt särskilt
()lnn:inrnandc. N:istln elle :rro pojkrr och jobbet be rrlktas sonr cn
länrplig och respel<tcr':rd lärotid för
blivande r.nedlenrnrrrr i klubbcn.
'fio eller fenrton ev derrr lr:rr red:rn
blivit detta. Dc betales nrcd J slr
per rond snringen för :rrr bärrl
bagen eller, niil dct rör- :ig orrr crr

Jagc

till Djursholrn och

undcr fyr.r d.rg;rr derr 29

Ij

spelades

lugusti-

ir-jn'tockholnr'klLrbb.rr-

n;r (SGI! 19. LGK 19. DGl., 9
ocir S;rCIi 6). ,l k,rr irin Crircborg, I f rin Ili'r.rd. I ir in F;rlsterbo,2Irin H,ilm't.rd, + frin
G.ivle, I frin \t.istcr.is oclr I från
IJoderr. Dcr r.rr 6 spcl.rrc i eldsr;r
gruppenr Z3 ir oclr dxrijver, l6 ;

(,5-6v .ir. l9 i Utltppcl
6a-6+ år ',rnrt l6 idcn yngsr,r,
t I-I9 år.
I år v:rr der ftjrsr.r gångcn sonr
åldern inte r.rkn.rdes cftcr försr,r
Hruppen

trrvlingsd.rgcn ut:rn gick efter årslil;rss. De sonr \':r.r'föddl 19Ol fick
r,rr,r rrcd i år. Dcr r er också först:r
1gången sorn t.ir lingcrr spcledcs över

lyr.r dag:rl nrcd lS håJ per drrg
utont finllcn. \()r.n iortflr:rnde
korlnrcr :rrr 'pcl.r' iivcr i6 hå1.
För'söke r rrrcd I S hiJ pcl drg r.er'
rrog br:r, nrcn dcr ferrnr inrc rrång;r
kv'rr,,c[ 'ig p.i fin.rlen.
Err de I klegrdc ör cr .rtr fine]cn
spcl.rdc: pi crr l,ird.r". r.rrigcn,'rrr

oldboi,s

dc

nråstc

ta ]cdigr r rrcrliglrc

cn

.rv

dcs:..r orirnligt rr-rng.r r.rkcr strrr
irrdiilcrcntrr qt,lirpcl.rrc iörsiikcr
nraslicrrr sin likgilrighcr rred. dr'.r
.lcrn på cn b.rr,r.rqrr
.Jrig Jr,-L;'oft.r rvckr.rrr dcr er
sli,rd.r
'rtt vi intc lr.rr rrågor rlor-

r\rt r,.ir.r c:rddic
,ir cn inrrodulirion bådc rill golf
oclr till dc \ Lr\n.r\ s.illsk;rp sonr
pojk;rr li:r:rpp.rsr k.rn få pi rnn.rt
sr .i;'.rndc ltcnr nr.r.

::itt. ()clr dct k.rn också.jrrnLr firrn:rs någr:r
r

i

r..ilf.i:'dss.rnrh.illcr tiir'

illi.r fcrl bob inrc ,itrr or.ilktrnrn.r.
[;n .rnrr;rn iir e r tvgclre r,,nr föttt

i'fr-siil,rnd och i SJi.rndinavicn lr .rrr
inrrnr nrig cftcr bcsijker

I;in golfspr;ikcr i Storbr-itrr:rnicrr
t>ch Kontincnrcn ()clr uolispråket i
nrcl

Anrcrik;r :ir crt \r()rr sr,rlg bef.isr.
.j.,'{ gi;,' irrrc g;rllendc .rtr r'årt :rr
iivcrligscr, nrcdgcr irrre hcllcr err
dct er underliigscr..[,rg rr;irkrc barrr
De trijt ta i inil L,intparttd

\=._

ritt iIr:rrrl<frrrr, där trc fj:irdede-

cllg citersorn sönd;rgen inte kunde
utnytt.ias. Orsaken till atr inte söndlgen bler. finald;rg vrr atr srocliholrnsbanorna vid den tiden är så
fullbclegde på stindrg:rrnx arr det

.ir

årt ett p;rssrr in andra trivpi en septenrbersöndag.
-\ndr'.r rvcktc xtt den store nidd;rgcn, då rlan skall bekant:r sig
'lcd r .rr;rndr,r och ha trevligt, inte
skulle he [örlegts till första desr

ling;rr

gen ut,1r1 en cllcr två drrg;rr senare.

Att finnrr cn l:rnrplig d.rg för

den

nriddegcn sonr tillfredsst.iller :rlle,
et tlog Svårt, r'nen n:iste års:rrran-

görcr får r':rl tänkrr på srken.
Det förcf.riler sorr om oldboysriiviing:rrna i sin nuvlrande uppl:iggrring intc väcker så stort intresse bl:rnd deltagaln;r. Man bör
t:r sig en f underare på orrr nran intc

kan göra något sonr lockar dit
oldboys av ella kategorier. Det
nyuppsrrr:1 priser för 6!-åringar
och .rldre krnske k.rn ge err r;ps.
Ett annet ocl-r gamn.ralt förslag iir
rrtt hålla tiivlingarna senare på hösten då oldboys kan ha brn;rn nrer:r

för sig själva.
Det såg ut årt bli en grnska trist
oldboysm:isterskapec på

iinrl i

l.rr' .rv dclr.rgårnå

\'rr

xmerikaner,

r.rr 'killrr.rdcn i .irkådning uppen-

b.rr för .rlle. De r förefaller nrig därfijr sonr onr de bll,gsrrrme utgif-

för ]r:ltcher sorl Engl:rnd
nrot Frrrnklikc. Skoctland nrot
tc[n:1

SI<.rndin.rvicn, St.-,rbrit.rnnien rnot
resten :1\/ Europ:r (på Ventworth
den 20 och 21 oktober) nråste var;r

en,rcrhört i.irdeIull invcrtcring
j.inrförd nred dc I t.OOO sonr dcr
kostar:rtt s:rndl övcr ctt V:rlher
Cup jag, vilkct i sjilve vcrkec k;rn
sör':r inget eller obctvdligr intryck

pi,rrlerikansk golf.
[:[rersom spelet

blir ;rllrurcr

pui.rrr på kontinenten äro

po-

såd:rn,r

h:rr det försiikrrrrs rrig,
ligen uppskerttrde ev de n;rtionell:r golfförbunden i Europe. Orl
nr:1tchcr,
höge

dct rorc nröiligc :rtr utvidgx denr
skulle :rlia dra fördeI rrv der
irrrc nrinst r,åre egnl ung:r spelare.

Djursholm den

I

stedt halvrnissade sin drive på 9:e
och Sune vann hålet. 10:e halve-

september. Jag

hann upp den vid 8:e greenen ocl.r
såg Sune Malmström treputta samt

bli I ner. Sällskapec

rades och

de båda finalisterna, Eric Sjöstedt

från Halmstad och Sune Malmström från Stockholnr, donraren
Anders Rabenius, spelrrnas

br.rnkern vid kullen med tallen och
slå men lychadcs nå greenkanten.

Sture Kerlfeldr. Jag blev åskåda-

Varpå Sjöstedt på något oförklarschabblade med sin
approch som gick out of bounds

ligt siitt

2.

l)å nästa hål drev Sune in bland
u'.iden till vänster men lyckrdes
halvera hålet. Men på lO:e blev
h.-rn

4 ner. Han var fö.r korr

med

sitt utslag, gjorde en hrlvdan
approach just in på greenen och
treputtade därifrån. Dec var bäddat för I ner på I l:e, men Sune
lyckades sänka en svår trenrecers
nedförputt. Därmed stoppade han

Seniormiisterskapets

finlistet.

Malmström ocb Eric Sjö:tetit,
nöjrit med siit,z prestrtionei.

Sutre

b,id,t

upp rutschandet utför och det
blev bäctre i fortsättningen. På

gå, men Sjöstedts slag v.inde på
steken. Han slog ett utnrärkt bun-

l2:e hålet kom det ett par åskådare rill och på 1l :e anslöc sig

kersslag

ytcerligare åskådare.
12:e och 1l:e hålen halverades,

på det sistnämnda blev Sune något gramse på sin caddie, som
räckte honorn en j;rrnfyra i sr.illet för den beg.irdr j.rrnfenrnran.
Han gicli ör'er greenen nren f ick
halvering och ceddien fick full
förlårelse när Sune vann det korra l4:e där Sjöstedr spelat för
hort och hamnat i bunkern framför greenen. Ställningen 3 upp för
Sjöstedt hölls under de återstående hålen.

Efter lunch var antalet

åskå-

ciare större, jag räknade till 3l
stycken, och bland dern som gick
mcd h.järtat i halsgropen från J:e
hålet var fru Sjöstedt.
Sjöstedr v:lnn finalen på etr
bunkerslag på l6:e hålet. Sune
hade då arbetat sig upp rill I ner,
mycket tack vare ett par oför-

klarliga duffar och dåliga

bun-

kerslag av halmstadsspelaren. På
l6:e gick Sjöstedt i bunkern fram-

f ör gre nen med sitt andra slag
och Sune gick Lrp'p på greenkirne

ten, iiven han någor kort. Efter
Sjöstedts tidigare visade oförr.någa

att slå ur bunkrar räknade

man

med en vinsc för Sune och den ur
åskådarsynpunkt nervkittlande situationen all square och två att

slicade Sjö-

blev dr:rnrariskt. Sune låg inrc
brr efter sir.r drive, han fick stå i

ced-

dies, fruarna Brodin ocl.r Ihre,
samt en åskådale på en sittkäpp,
rcn nr

på I l:e

stedr sin drive ner i högra diket
med förl ust av hålet sorn resultat.
2 ner! 12 halverades och 1J:e

bescod då av

och

rre rnecer
putr korn inte

stannade

från hålet. Sunes
närnrare, han hade sidsluttning.

Avstånden mättes och Sune fick
putte först. Han missade. Siöscedt
tirtrde på sin linje både frrm-

ifrån och brkifrån och hans caddie tittede på den (de hade bytt
ceddies efter lunch) och så håiade

ut på järnvägen till viinster. Sune
vrrnn l..ålet och var då bara 1 ner
och han rycktes ha fått Sjöstedt
r.rr gängorna. Sin fina chans slarvadc emellertid Sune bort på det
korte l4:e, där hans urslag blev
för korc och han spelade sin
,rpproach också för kort. Sjöstedr
låg på greenen n.red sitt utslag och
vann dette psykologiska hål. Men

var det inte slut. Sunes
drivc på i l:e kom för långt åt
höger och vid försök arc gå snålt
runt rräddungen vid 13:e utslaget
därmed

rasslade bollen i 1öven, pangade
i ctt par stammar och kom studr;ande ut åt vänster på fairwayn.
Sune lade sitt tredje slag på vägen

och

till

S1'ösredt

sitt tredje i

bunkern

i bunkern till vänster om greenen. f{alvering i l. På nästa hål
lade Sjöscedt först upp en applå-

v;inster. Han spelade ut dåligc
och Sune vann på 5 mot Z. Dec
var 1 ner igen, varpå följde ovan
rclaterade spännande l6:e hå1.
Sjöstedt hade en rak drive på
1/:e rneden Sune hookade sin och
kom xtt bli liggande invid det
uppbyggda 2:a herrutslaget och en
bjiirkstanr. Han spelade ut däri
från rnen kunde inte vinna håler.
Varken Sune eller domaren tänkte på att utslaget ver ett "störande

derad approach en neter från hå-

artificiellt föremål" och att

detta
avstånd med sin naturligtvis också applåderade approrch. Delning

vars boll ligger på eller vidrör ett

han sin putc. Det blev dormy 2 i
för all square och därmed

stället

\/ar finelen prahtiskr rager avgjord.

Men vi tar der i tur och ordning. Efter bra drives på andra
rondens försra hål duffade Sune
sitt andra slag och Sjöstedt lade
sig

let, varpå Sune halverede

på birdie. Sjöstedt v;rnn der

J:e

men Sune vann både 4:e och i:e

och l'r:rde en kort putt för att
vinnl även 6:e, men h:in n-rissade,
liksorr Sjöstedt srrax förut gjort.

l\{:rtchen vände sig årer i Sjösredts
favör på 7:e, som Sune förlorade.
På det korta 8:e gick Sune först i

den br:ede bunkern frarrför greenen och exploderade därifrån

långt över greenen och förlorade
håiet. Det blev 4 ne r ige n. Sjö-

spelare,

icke flyttbarc sådanr föremål eller

om sådant föremål inverkar störande på hans spelsrällning, får
lyfta bollen utan plikt och droppa
den inom två klubblängder från
det artificieila föremåle r. Sune
hade onekligen haft rätt atr droppa sin boll och hade då befunnic
sig i ett något bättre läge än dec
han nu kom i.
Slutresultacer biev l/1 och Eric
Sjöscedt var för andra gången
oldboysmäst:rre

och blev

den

förste innehavaren av der av Axel
r3

Adler och Edvald Billc nyuppsata vandringspriset som skall er-

Succe

övras rre gånger utan ordningsfölid.
l(vaiificeringen speledes sonr l8

håls slagcävling onsdagen den

29

rugusti. B:rnan var ganska våt efregnande, nreu dct
vackr:a vader, sonr började urrdcr
kvalificeringen, höll sig veckan ut
och. corkade genska snabbr upp

rel ert envist

banan.

Scorern:r i kvaificeringen blev
ganska hög;r. H:rns Mott, . LGK,
var bäsr nred 81. Därnäsr följde
Göstr S\\,edbcrgh, SGK, U2, Eric
Sjöstedt, HdGK, och Sune Malnr-

för vår iubitreumstiåvling

Syerr.sk Enlt

tortsfittey med janiormeetingi

När S'crsk Golf sökte en for'r

lr.rnan v^r svår.sperad, andr;r
hugfista sitt "1O-årsjubi d,rgen ver ,.gn., ,rundrals besvii_
iör
,]tt
leur.'" fick
osökr anledning att r",ide. Nordi"all, prestarion med
förverklig;r 'i
ga''ral önskan: 69 brntro den d"g.n var för^c^juniorer
den a_tt gc r'.ir;r
ett hand- nirrlig.
taq. D-g ung.r behövcr uran gensä- Svensk Golf dclade ut plakett
gelse flcr.r tillf:illen.rrt ta'lr un- till alla deitegrre, och minsr två
der störrc fornrcr, ;rrt få
häde'frikostigc stallts
'riir.r hede'spriser
sina kraftc'rcd jrinrnårisa urrnrill förfogande rr'vardlra Sra-oclr
för {c. cgn.r klubberna,
sist zengers, Mc Gregor och penfold,
men ickc
.rrt iörr':.Lrt,e t.rr'- Dunlop och G. Ä. H^nr.n. r"-,
ingsrutin. 'tinrr
E.
Roberts och

I

A. Verkell. Samr

ström, SGK, 81, Erik RLrnfelt,
LGK, och G. Unnerstad, DGK,
81, Nils Söderström, LGK, och
Fritz Dahlborn, SGK, 82.
Lottningen för urslagstiivlinge n
utföll så: Sjöstedt-Swe dbergh,
Söderström-Unnerstad, Malm:;tröm-Dahlborn och Mort-Runfelt.
Sjöstedt slog Sw-edbergh

4/l

och

Unnersrad besegrade Södcrströnr

ned 3/2.
Dahlborn gav Malmströnr cr-r
kritisered walkover. Det var nämligen så xrr err nyrr vandringspris sarrs upp .rv Gulf för oldboys över 6I år. Det skulle spe-

las sonr l6 håls slagrävling scrarclr,
varvid kvalificeringens l8 hål

skulle räknas samr den scorc

sor-lr

erhölls under andra dagens spel.
Dahlborn crodde att han skullc
kunna spela sin rnatch i utslagstävlingen och samridigr kunna

i denna sonr sl:rgräv ling. i\,lcn det gick intc t.ivräkna sin score

lingsledningen och golfförbundets
represenranrer med på. Regel 36: I

säger: "Vissa specialregler för
slagspel äro så väsentligr olika
reglerna för rnatchspel, att en
kombination av de båda spelforrnerna är oliimptig och icke tillåten. Resultaten av på så särc spcJade matcher och inliimnade r,. rl<eringar skola icke godkännas".
Då Dahlborn fick reda på dette

för att i
ont
det
nyl
valtd.spel:r

lämnade han ',r.alk over

stället

nn gsprlset.

Mott slog Runfelr med l/0.
Han var 3 upp efter fyra häL, +
trpp efter tio. Runfelt treputtadc
t4

slagct. Juniorr..ist.rrcn Uhlin från tävlig. I)er orkar ungdomarne
Uirlin från Halnrstad vrr ert starkt nred, der sades ellmänt.

ordrv;rll err ennar, SCRATCH
fick på sirr räv- 1. Peter Nordwell,

Stockholm

till
^ 73+73+69:215 Halmstrd
-l
på Golfförbundets'
9l',''-!'i\^Uh^lin'
77 +77 +80:234
spelarlista.
i. Bertil Colliander, Cötcborg
,\l la pojkarne vis.rde genonrgå- zsi8oi8o:zls
lrcp s;inkt

cndc
ie riktiga
riktige och nr juk.:
iuk,. ,r*.ingar.
...,i.or. HANDICAP
1. Cl.res-Gören Malrncr, Srockholm

sonl nog kornrner atr bli effekrir':r
när' de vuxit ur och kroppskraf-

terna kommcr till.

sistr greenen, i ann;rr frl I
mrlrch(:n gårt

till

hede

l9:c.
I scn-rifin,rlcrn.r vann Sjösredr
glnskl iätt ör'cl Unnerstrd rled
l/1. Den rndre mrtchen blev hård;rLe och vrrnns cfter god pLrrtning rrv Malmströur nred 2/1. Han

hrde varir dornry _1.
Finalen iil relarerad ovan.

Samtidigr nre d kvalif ice ringen
spclrdes en i':rndicrrptävling i åldersgrupper. Resr-rlt.rrer

rv

denn;r

blcv: Aldcrsgrupp I I-t9, handj-

cappris G. Unnersrad 8 t- l6
69, scratcirpris H. Mott 81.

:

5O-(r.l; l.:rndicrppris
^lC. G. Vigcrt 92-16 : 76,
scr:rrchpris Elik llLrnfe lt 8 t. Äldersgrupp 65 --(,9: h:rndicrppris
C. Sikströnr 9U-Il :
73.
dcrsgrupp

scr:rrchpris

G. Swedbergh 82. Äl-

dcr 7A och iildre:

handicappris

84+79+ 81=244-36:208
t Grun.lh, Sundsvall
88 + 84 + 84:2 56-45:21,1

2.

Lennar

Arel Lindberg 106-24 :

82,

scratchpris R. von Heidenstam 99.

T'orsdagens poängbogey vanns

rv F. Dahlborn rned 3Z poäng,
Kellcr hade it, H. Kasrengren
och N. Svensson JO.

R.
3l

Fvrboll-bästbolI n.rot bogey på
fredagen vanns av E. LindvallC. V:son Johnson nred resultatet
rll square, A. Vestergren och G.
Swedbergh hade 2 ner.
Om det nva vandringspriset för'

65-iringar och äldre spelas på

så

sätt att de fenr bäsce får poäng, I

och atr den

som först upp-1,
når I t poäng fir priset. Efter
årcts tävling har Dahlborn i po:rng för 169 slag, G. Vendel +
för l80 slag, R. Sundblon-r I för
181 slag, C. Siksröm 2 för 187
och R. von Heidenstam I för 196
slag.

E, R,

Deltagarna

3. Ulf
4.
5.
6.

Z

i

SVENSK GOLFS Jfuileumsjuniortiiuling, som torde bii,irligen återkomm,tnde.

Rex, Halmsrad

82+91+ 88:261-45:216

Per-Ola Olsson, Halmstad
79

+79+ E3:241-24:217

Claes Tordn, Djursholnr

+ 9C + 89:266-48 :2 1 8
Bcngt-Andcrs Hohn, H;rlmsrad
87

86+82+86:254-36:218
Jan Olsso:r, Halmstad

86+78+ 82:246-27:219

8. Tony Liriholm,

Stockholm

9l + 91+ 80:262-42:220

Insiinl:
Tonårspoikar på golltävling
Den som setr en skolgård under
cn rast cller när gänget samlas vid
kiosken på kvällen för att "snacka"
måste varit orolig för att Svensk

Golf's lovvärda

experime

nc

skulle

misslyckas. Under nir:r en ve cka
21-25 augusti härskede juniorerna

- först utslagstävlingen
på Kevinge med
"Mälarpokalen", sedan Svensk Golf's
54-håls slagtävling. Men hiirskade bervdde.inte, att det inte fanns plats
f ör några andra på banrrn. Till Kevinge återsrrömm:rde undel den vcckan många av de äldre som var r;yfikna
pi art se hur banln såg ut eftcr sommaren och efter sitr dåliga sJrick i
våras och på försommaren. Många av
dessa

tror jag kr,rpp:rst rnärkte

att

juniorerna "härskade".
Varje dag undcr dessa juniordagar

hade jag rillfälle atr en eller flera

titra på spelarna på banan,
till dem bide på banan och i

gånger

lyssna
klubbhuset. Slutintryckct blir då klart
och t,vdligr: Nästan utan undantag är

de .juniorer som spclar golf cn pryd'
ned för svensk itlrottsungdom.
Det har funnits äldre spelarc som
tvir.lar pi att mån kan skicke ut tvi
juniore r med varandr:r i en slaqtär'ling. Olsaken måste htL varir, atr det
inte går att lita på juniorer ifråga on-r
cleras mrrkering, lntingen det nu är
oförmåga, okunnighet cllcr kauske
r. cr m. missrro mot deras ärligher.
Det kanske är för diärvt ,rtr gör.1 en
cn bedömning efter några få besök,
men jag vågar iindå göra den. Bara
det fullkomligt hundraprocentiga 1örtroende som spelarna hadc för varandra att vederbörande skulle kunn:r
hålla reda på sina slag, är ett bevis
för atr juniorgolf intc känner till begreppet fusk. Det fanns väsentliga och

mycket viktige situationer som jag
var okänd åskådare till. Jag tror att
många av oss medelålders golfspelare
har en hel del att lära ifråga om den
behärskning, den kontroll av sir,:r ncrellcr kanske finns det inga ncrver - sorn juniorerna visede i bi,ic

ver

matchspel
och slagtävling. Svensk
Golf skall därför gratulcras till att de
tog dctta initiativ. Det är att hoppas
att anralet växer lrån dct dryga tjoger
till månge tjog, arr mycket fler ungdomar får intressc för golf och komme r undcr der förädl:rnde inflytande
som just gentlemannabcgreppct ford-

rar i golf.

Svcnska Dagbledet har sin Korporationstävling, Dagens Nvheter sin Alli-

:rnstävling. Om det nu nödvändigtvis
måste vara en tidning finns der sähert
någon som vill göra något för juniorerna. "Plåtis" talade om en 72iålstävling. Jag vill gå ännu längre. Jrg

xnser

att det borde vl|a,

både cD ut'

slagstävling i sril mecl "Mälarpokalerr"
och en slagtäztlizg, åtminstonc 36-hå1,

helsr 72 hål med något fåtel finalistcr

p.i sist,r 36. Kostnade
Juniorcrna är anspråk
bådc priser, resor, bos
-ten som Svensk

Golf

h

te följas och kommer ltt rcsulter:r i

arr få fram flera unga golfspclarc av
den kless som de båd:r tidigare juniormästarna G. A. Bielkc och Cunnar
Carlander nu nyligen visat på l{ungsred i de öppna skandinrv.isk:r mästerskapen.

Sltrtligen litet ris bland all:r rosorna. Varför skall juniorerna rrg.r efter
det dåliga exempel som visse medelspeålders medelhandicapare gcr
- f!nna
lare som mång:r gånger måstc
cxtra kryddor till att ge någon färg

på spelet. Det är inte tilltalande

arr

höra en junior pi 15 ä 16 år gå runt
och fråga eftcr intresse för "bct" påcn boll här, cn boll där, en boll rill
den tredje för bästa bruttoscorc oclr
varför inte cn till för bästa nettoscore. Det är konstlat att krävl <icn
stimulansen och en väldigt då!ig cftcrapning av en viss kategori spel'rr': som

inte bör efterlpas.

Sverige ?ir såvitt jag vet ens;1rr1 orn
arc ha åldersgränsen 18 år för juniorer. När nu golfen i Sverigc börjar

få internationell klass bör vi också
försöka att anpassr oss efter internationell kutym. Jrg hoppas därför att
cn motion srr:rrc kommer r,tt väckas
i Golfförbundct rtt ändra tlen nu
gällande ålde rsbcstämmelse n med åldersgränsen 18 år rill 21 år.
Ph

Halmstad dominerar alltjämt
JM
Arets juniornr;istcrsk:rp h.rdc fårt

cn prägel av n).förr hopp och cntusiasm, tycktes der. L)c sen:rstc
årens överl:rgsnc n-rästare, Gunnar

Carl:rnder, h:rde f;rllir för ålders_
strecket, och av de åtra, som kvl_
lificerat till slutspelet, hadc sarltliga goda chanser arr nå finalen.

nrng .i Lrpp. 11ch rncd en bir die,
son'r gjordc hononr I undcr bogey.
f:r'tsr.illd.r L lrljrr pi ;::.r irilcr

Därför' rlls icke sagt, art spclrtlndaldcn lr.rdc förrärrrrar:

slutresult.rtcr,5 J.

kanske snrrere rvärtonr. J kvalificeringstavlingen, sonr sar.n lat rc-

nllcn rcd:rn för rr,å år scd.rn,
horrrnrcr intc .rrr ktrrrn.r fiirrv.rr.r

korddelrag.rndc, konr griinst.n .rrr
ligga lägre än på nrånga år. Dc
,.- gått undcr griinscn, ri9,

l:?i

P. Nordw.rll SGK 149; J. Stcrnberg Borås GK llJ; S. l:. Uhlin
HdGK 154; P. O. Olsson HdGK

IJJ;

.J. Olsson HdGK

tj7:

H.

Dahl GGK lJ8; S. Eriksson FGK
I 18 och G. Persson HdGK lt9.

1r

Båstad-banan, dir slurspelec dcngång iörlegts. hjiid feirw.ry..rv

drörrrklass, n)ed;rn grccncnr;l

\..u.

gansk.r hårdr.

Sven-Erik Uhlin, ,onr nåddc fi_

scrlra. ./uniorerna inkvarrerades

denna sin försr.r juniornrästartitel
19t7, di h.rn tili n.isr;r s:rsong bliröve rårig. Få rc onr någ,rn
då' k,r,.,
bryta radcn .rv tvliis.rnåsrräst:rre.
D-

poängbogev nred prrkriska priser,

\ortt venn\ .lv .|rn M iiller, tvåe
blcv P. O. ()lsson och rrea A.

Bruusgaard. .sanrtliga hade 34 po_

.ing. Dagcn d;rrpå spelades cn j6

lrils.lzg11u1ing där O.

Skandinavislia juniorträlfen

Vid rnidd:rgcn cire r J;rndskam_
i D:rnnr;rrk iör tr.å år scdan

pcrr

konr fråg:rn or)r cn skandin:rvjsk
juniortnff på r,rl och det

I)etersen

henrlörde segern nred der fina re_
sultarcr 69+6t : lJ4 netto, följd
;rv J. Olsson rred /l -l-7 j : 144,

J. Miiller 7t+74:14t, A.

Sleb_

beslörs

Slurspelets ftirstl nr;rrclr blcv crr
brödrastrid rnell:rn pojkarna Os_
son från Hllrrst;rd. Ganrrrral v:rr

ildst

denna gång, och Pcr.Ole
c övrig:r lr:rtchcr_

grv följandc

Handicaplistan

rc_

ihsson 4/3; Stcr.n_

l0

sept. 1956

. plLrs
. Scr'
. Scr'
. Scr
Scr
,l

Nordwall_l)crs_
son \/4.

Semifin:rlerna var båda välspc_
lrde och mycket hårda. Eftcr .rtr
hl varit I ner cfter i 4:c lyck:rdcs
Uhlin k:rrrrpa sig till en 2/l_uinrt

I
2
2
2

över Olsson. l)å nedre helvrr.r blev
l.ienonr :lrr \l.i
Sternberg nred l/1.

Nordrvall fin.rlisr

Fin;rlen ljksonr dc övrig:r

2
2
3
3
J
3
3

nrat-

clrern,r gynnadcs :rv strål,ridc vj_

der, och

för-urs:ittningarn:r fi;r

hyggliqt spcl v,rr .rlltså god,r. Mor_
gonrundan lvverkedes också
I
;>å

)

respektivc 2 ijve r bogey. Sr.rll_
ningen r .Lr di .rll ,qu.rrc, ,ed.1r
båd:r'pri:rr-rr.r ir,rfr l-upp_lednil:gl

Nordwall

rron cr'å

3
3
3
3

.så senr ,,r,,, på-16,c. G.l_
vackr r birdies på l7 ..c

)
J
3
3

och l ti :c utjänrnrde dock Uhli,r.
.

håler på cfterrridd,rgcn
fö.:1"
till Nordrv.rll,,,,.n r.d",, u,.,.

gick

der Uhlins rLrr.lrr biJrjr
I6

plock.r.

-t

1rt,t.'

,jtrrtiornti

,rrL. \:.en_l:ri/..

I l.,litt,

H,tlntst.td, l, ltsl.r,,tdc t7_.tri,r,g.

r'

privatfanriljer ocir år på golf_
l<lLrbbcn. Förste dagen ,påirdÄ
.n

:29

3
J

st.

1

Amatörerna överlägsna
Ahe

i 72 håls

Berg4vist i prnhlusssn
Eannnr
E nylnndet suv er iin umntiit

Svenska Golfförbundets 72 håls
-.lagtävling spelades på Tylösand
den 8 och 9 septen.rber. Deltagar-

antalet var större än någonsin
förr; 25 pros och JJ amatörer

ställde upp. På prosidan startade

f rän Danmark Albert Arwine,
Alex Kemp, Henning Kristensen,

Henry Aafeldt, Carl Poulsen

och

Roy Phinistre och från Finland
Sigurd Nyström och Jimmy Brad-

shaw, brode r cill den kände
Harry Bradshaw.
Banan var i utmärkt skick och
stort arbete hade nedlagts.

Genom
regnandet dagarna

det myckna
före tävlingen vxr den relativt tungspelad. Tylösandsbanan
har ju också den egenheten för
dem som inte känner den så väI,
;rtt den tycks bli smalare för varje
rond man spelar. Puttningen beredde många av spelarna stora besvär. I)e många gestande spelernr

höll före xtt greenernx klippcs
fel och därför är svårbedömda,

snarare kan spelarnes nervositet ha

haft största skulden.

Tävlings-

komrnittin hade rncd hjälp av I
I6 ordnar e tt utmärkt rappotsystem, sonr fungerade perfekr.

Båda ronderna gick

i bra vii-

der. Första start skedde redan kl.

7 3A ned en amatör och en instruktör så långt det räckte. På
söndagen skildes de båda grup-

perna år och instruktörerna startade
först i resultatordning d. v. s. de
bästa startade sisr. Ur åskådarsynpunkt var detca utrnärkr, ty man

kunde då först

föl

jr de

b:rsta

prone och seden haka på amarör-

var ensan om att

in på 78, som gav

underskridr

JUU.

Äke

Bergquist tog efter lördagens båda ronder ledningen med
110. Han spelade lugnc och sansat och man hade på kiinn att

onr han kunde forsätr;r i s.rmmr
stil på söndagen var der knappast
någon som kunde hota honom.
Möjligen Harry Karlsson om inre
banan skulle visa sig för snral för
hononr. Harry hade åstadkommic
lJl och detsamrna hade Knut Ekberg. Sedan följde Sven Nord-

ström n.red lll. Sven hade spelar
den vårdade golf han alltid gör
men putrningen hade nu liksom

förr i tävlingar svikic

honom.

Storfavoriten Arne Verkell hade
gjort en mycket dålig första rond

på 8t följd av en 76 på

eftermiddagen och tycktes inre vara i
så god form att han skulle kunne

komnra på prisplats.

Edwin Roberrs, tirvlingens äldste, gladde många med ett gå runt

pä 82'l7s och man hade på känn
atr han skulle kunna göra åtskilligt bättre under dc hommande
ronderna.

Efcer första rondcn på

gcn var ställningen

sönda-

forrfarande

oförändrad rnellan Äke Bergquisr
oclr Harry Karlsson ned, 227 resp.
2j0. Knut Ekberg h;rde tappat

fem slag och fallit tillbaka till

2ll

medan Sven Nordsrröm tap-

rräf-

quist från Norrköping.

v^r

fem spelare lyckades gå samtliga
ronder under tiO och v.inneren i
anratörklassen, Gunnar Carlander

Douglas Brasier åstadkom urmärkta 7J och passerade Sven
Nordström med två slag.
De bästa instruktörerna blev:
Äke Bergquist,
Norrköping 7r,7t, 77, 80-307
Harry Karlsson,
Lidingö 77, 76, 77 ,7 8-)08
Douglas Brasier,

Göteborg

81,

80,

76,7J-J10

Sven Nordström,

Halnrstad

78, 77, 79, 79-il2
Favoriter bland amatörerne var
Gunnar Carlander och Elis Verkell. Gunnar, som var mycket förkyld, gjorde på lördagen 74+75
men verkade missnöjd och klagade
över sitr spel med åttan och wedgen. Han gick också ut och tränade efter andra ronden. Elis hade SO på morgonen och rnan visste inte rikrigt vad man skulle tro.

Var verkligen "Big Icewate r",
i sweepstaken, inre
i forrn. En utmärkt eftermiddagssorn han kallats

r:ond på 70, dagens bästa, renderade honom emellerrid en andre
placering på lördagskvällen. I
hans fotspår föl.ide P. O. Johansson med Itl. G. A. Bielke och
Johnny Andersson hade I tl,
Christer Lindberg 114, Eric Röhss
lIi, Göran Lindeblad och Rune

Söndagens spel rrtade sig till en
veritabe I strid me llan de nio i

n'red

Douglas Brasier, som efter tre ronder hade 237, gick uc bäst på 3/

in

Sven Nordsrröms purcning ville
sig återigen inte riktigc och 4l in
gav honom 79, sammanlagr 312.

Ekberg och Sven Nordströn.r

Scorerna
förvånans'rärt dåliga, endast

i

308

Krrlfeldr

år' oclr en av de störsrl var
bröderna Verkells borrfall ur
prislistan. Upp segl:rde Äke Berg-

Många överraskningar

f:rde

honom

sammanlagt d. v. s. ecr slag sämre
än Äke Bergquist.

pat ett och hade 2ll. Ted Roberc hade gjorr god:r 74 och llg
därmed på fj:trde plats med 234.
Äke Bergquisr spelade rned Knut
Harry Karlsson. Efrer ytterligare
t hål hade Äke Bergquist ökat
sitr försprång nred ännu etr slag.
Han gick ut på l8 mot Harrys
)9. Sven Nordström hade 18.

Paren.

femma på det 16:de och kom in
score. Harry
hade en tråkig sexa på der l2:te
hålet men lyckades taga igen etr
slag genom en birdie p3. det 17:de,
vilkec dock inte räckte. FIan kom

på 80, hans sämsra

få upp ögonen
för honorr. Äke Bergquist fick en
otLrrsr.m sjua på 1 1 :te och en
och nran börlade

116.

Felaktigt domslut på söndagen

täcen. Gunnar Carlander lyckades

trots dåligt långt spel göra. 76.
Hans goda närspel räddade honom

vid åtskilliga tillfällen, då han
lagt utslagen i skogen, men det
hela verkade osäkert och man
undrade vad som skulle hända på
eftermiddagen om purrningen svek

lronom. Elis \flerkell gjorde

75

17

/

och låg nu lika nred Gunnar. pi
225. Lillc figlitern Chrjster Lind_
berg övcr:rask:rde med en nrycher
god.

72 och

Jåg

tillsarnrnrns med G.

A. Biclke pi 226. p. O. Johans_
son lrrdc fallit rillbrka på fenrtc
pl:rts nred 227, Johnny Andersson
h:rde 2_t I, Göran Lindeblad ZIZ

och Karlfcldt och ll.ö-hss h,rdc
Iullstiindigt försvunnit ur bilden
genom 8i resp. E2.
Spelordningen för söndasen v;rr
följande: Chr. Lindberg_G. A.
llielke. t). O. .lohansson-.fohnny
.\ndclison, tlis Verkell-Gunn.rr
(larlender. Christer och G. A. in_

ledde efternriddagronden med var_
sin birdic på ettan. G. A. fortsartc
nre.d en till på t:de hålet men rog
sedan ett ör,er pi 4:e och j:te oci-r
låg på 6:tc err slag före Chrjrter..
Denne gjorde enrellertid en vacker
birdie not G. A:s fenrma och så

på 9:dc ocir Gunnar var ut p.l JJ,
Elis på _lZ. I.lis hade det besvär_

der lunchen och kom uc tidentligt

då vissre halmstadspä_
larna art nu kommer det att hån_
da något. Elis och Gunnar startade
med varsin fyra pä l:sra och 2:dra
hålet. På der _3:dje gjorde Gunnar
en birdie mor Elis sexa och ledde
med cvå slag, ytterligare en birdic
på det fjärde mor Elis fyra. Dcl_
{ng qå treor på l:ce. på det sjätte
hade båda utmärkra drives, Gun_
nars var något längre. Elis spelade
in prydligt _t m från hålåt och
Gunnar slog en perfekr boll, som
tog crrry en halv meter framför

(_:rrlander,

Lagpriser

rill

b:rsta rrcnranr:rlag

sick urrn konkurren.^ till Halm.;rad Golfkl ubb nred 902 shg ge_
rrorr Cunrr:rr (_arlander, p. O. Jo_

hansson och Gör;rn Lindebled. på
rndra plets konr Stockholm Golf-

klubb nred G. A. Bielke,
Werkell och Rrrne Karlfeldt

tjLr.r. vilken firp.rrs.rdc lrononr ur
prislisran. Gunnar missade hårfint

sl

Elis
919

rg.

PrisLrtdelning förrättades

birdien och cn femrna på de t
l8:de gav honom ZO och .n öu.._
liigsen seger med 29t nror andra
rrannens, Chrisrer Lindbe rg, JO2.
G. A. Bielke och p. O. Johans_
son l.rade båd:r iOi och det beord_
rades omspel över tre håI. Täv_
.lingsledningen hade inte observe_

on.re_

delbarr efter trivlingens slur på
ptrttingereen framför klubbhuiet
ilv klubbens ordförande Urban
Hjärnc, sorn överlämnade Dunlop

Cup dll Äke Bergquist och prins
Bercils Cup rill Gunnar Carlandcr. Edwin Roberts tackade räv-

lingsliommirrdn för de utmärkta
.lrrar)geurangen, kapten Rosen_

dahl för arr spelarna blivir
så v.il mortaqna och väl om-

som har den lägsta ronden.
Biclke hade 7J nror Iåhrnssons Zi

den_

häudertegna och bansköcarna för
der:rs strålande arbere. Så hurrade
rran för prisragarna och 1916 års

och var sålunda redan rredje nrrn.

72 hils
avsl

slagrävling

var lyckligt

uted.

Trudy.

slog P. O. lugnr och sansat ut
nrirt i fairwayn. G. A. vräkre sig

på bollen och fick en hook. l). Ol

Svenskt

i finska TZ hhl

Den I 1 och l2 augusti
-inska
72-hålstävlingen,

f

spelades

,åm fö,

något år sedan blev inrernationell.
I år var det svenskt delragande
genom Bengt Lindhagen och Len_
nart Roos från Stockholm. Finland ställde upp rned sina bästa
spelare och de fyra ronderna speIedes på Helsingfors Golfkluåbs

nar sänkre. På det Z:de sänkte
Gunna_r ytterligare en birdiepurr

I8

d.

Iil<;L c,eh

G. A. llielke,
Stockholnr lt, 78, 73. t7-)A)
I) (). Johlnsson,
H,rlnrst:rd 7i, 76, 76, 76_)ai

två putr.u. g.rv hononr cn

hålet och studsade tillbaka. Elis
missade hårfinr birdien och Gun_

banrekord. Båda gjorde sin bogey

pi

Hr.Llr-.rsrr,cl -/1, 7i, 76, la_19t
Clrristcr Lindbcrg,
Götebors lit, Zi, 72, 76-)02

spelsugen;

och likaså på der 8:de. Han var
nu fem under bogey och hade en
b.etryggande ledning på sex slag
f öre Eljs. Man bör jade tala
om

Lrt

Cunn.r;

rat atc rävlingsbestänrnelserna änd_
rats så arr vid lika resultar vinner

ter. Gunnar Carlander hade klokt
cagit en avslappnande tupplur un-

just. Irortf.rreridc

gick

fj.rr-dc l-.åler, sor.n cr.nel
lertid rvejorCcs till G. A:s f1y6,.
4 rror ! lör P. O.

IigL, hrn. purrer ville inre gå i.
De striik .rll.r hilkentcn. lrå f5:dc
hålct h;rdc (jLrnnar dr.agit ifrån
rned vrtcrii..rr-c,i sl1g. HIr slår
hrn cnre llcr.ticl i b.iclie n och f ick
e n fct'nnr.r nror EJir iyr:r.
l)å sjutronde dt-cr Cunn.rr nted j:tr-n r,rr
nritr i f,riru.rvn. Elis sonr hcle da_
gcrr h:rft rak.r dr.ir.es iick pliitsiisr
cn ödesdigel- lrook, sonr 1.,.r,.,..,n1j.
i snårskoqcn. H.rn kLrndc intc
konrnt.r Lir r(\nglr(n p.i lör..t.r .r.rgct men lvcliedc, nrcd der,rrdra.
Direlter.pcledc l.:rn cr.r sonr det
tycktes fullsriindigr ohoncentrerad
epproacl'r, sonr sr.lrnJdc kort or.r.r
bu.nkern, .i tn d.ilig chip jurt över

c,ch

s:rclc

bana

vid Tali strax utanför

hu-

vudstaden.
.

len hamnade 6 nt frän flaggan på
,"i. l]. ,O. ,!g ut linjen noggranr
ocn sxnkte srn purr, G. A. mis_

Sommarens myckna regn l-rade

giorr banan vattensjuk. brgrrn,
f öre rävlingen öppnades hiÅmelens portar varje eftermiddag vid

ungefär samma

tid, och err- sky_

fall drankte banan på kort tid.
En ornsvängning i r'ädret med sol
och vind, som torkade upp, fick

kordinnehavaren P. Nurminen och

.lean Donald bör komma åter
På åcta dagar besökte Jean
Donald
känd brittisk professionell golfspelerska
sju svenska
banor där hon imponerade
med
sitr rnycket långa och effektiva
spcl och med sitr behagliga och

M. Viksrröm. Djirefter följde
Hänninen 7t, L. Roos 76,

der hon använder för att f3, lyc-

i gott skick
tills tär'lingen sr.rrr.rde.
Efter I S hål ledde V. Broman
med 7i. Etr shg efrer låg banrefariwavs och greens

\l1

E.
B.

Lindhascn och J. Grönlund 77.
\:ir två varv spelacs var ordningsföljden ornkascad. E. Hännirren hade gått till ledningen. Med

74 på

eftenniddagen

fick

han

Ett slag efter låg
de båda svenskarna. Broman,
sarr.rmenlagt 149.

Nurminen och Vikström hade fel-

lit

tillbaka.

Som första par andra tävlings-

dagen utgick Hänninen-Roos.
Det var hårt mellan de främsta,
och de t l'rlev n spännande sista
e

rond.

Hänninen och Roos får båd:r
72. Nurminen har gåtr de försra
nio hålen J under par och har
möjligher atr gå förbi. Han tap-

par litet men avslutar nred f ina
70. Det r;rcker inte f ör atr hota

Iloos. Lindlragen h.rr chansen innu

på I 6:e men nriss,rr driven och
l<omnrer i otakt. J. Grönlund avslutar med /O men har för dåligt
resultat efter tre varv.

l. L. Roos Sverigc

298

(76+74+76+72)
E. Hänninen Finland 100
(7' +74+79 +72)
.) P. Nurn.rinen Finland J0?(74+8r +77 +70)
4. B. Lindhagen Sverige 302
(77+73+78+74)
t. M. Vikström Finland la2
(71+

80

+7

4

+7 4)

5. J. Gröniund Finland lOl
(77 +78 +78 +70)
Arrangörerna hoppades på deltegande från utlendet även i fortsättningen. Vi svenskar, soln nu
deltog, kan bara önska ett f ler:r
rnåtte få spela i denna fina tavling på denna trevliga bana.

L.

R.

klara sätt att demonstrera de meto-

kade

slag.

Trots relerivc dålig förhandsreklam var det på de flesta håll
många såv?il damer som herrar
som med spänning såg på och avundades med vilken

till

synes iätt-

het denna kvinnliga dam ibland
t. o. rr. drev ut sina manliga kolleger. Spelande från herrutslagen

pi fAr

henne idel nya banor pres-

terade .fean Donald bogeys

och

birdies i mängd men visade sig
vara, r alla fall sorn folk är mest
då hennes boll hamnade i besvärliga bunkrar!

Ett glädjeämne är arr Jean Do-

neld gärna vill komma igen snart
och tror att Messrs. Slazengers Ltd,
där hon är anstiilld, icke kommer
xtr ställx några hinder i v;fgen

-

snarlre tvxrtom.

Golfförbundets drrnkommirti
så fall försöka ordna en två
veckors kurs för lovande unga
kvinnliga spelare vid iämplig tidpunkt och på lämplig plats med

vill i

Jean Donald som primus motor.
Prelimin?ira undersökningar ger
vid handen atr Golfförbundets sryrelse, IJalmstad Golfklubbs tränare

Vi

boppas dtt Jedn Donald snan kommer åter till vfut landamären.

in one på Kevinges 12 håI, liO
den 2 september.

m,

Banchefen Erik Torudd gjorde
hole in one den 3 september på 13
hålet l lO m, på Lunds Akademiska

Gotfklubbs bana. En järnfemma
användes.

Vid tävling i

Båstad om G. och
vandringspris den 8
augusti gjorde Håkan Dahl hole in
one med en järnnia på t2 hålet,

O. Nobels
12.9 nt.

Från damgolfsfronten
Dcn 5
Lidineö

Golfklubbs
med

damdäg

storr

stockholmsk

, i;l:i

var relativt tnngspelad blev resultaten

Sven Nordström oclr lillfligxd.
förhoppningsfulla deltegerskor finner försleger gorr.

Vi har därför

anle

dning

xrr

hopprs få återkomma härtill längre
fra nr.

OLd Boys Skål
1. Greta Christiernsson

2- Gunilla Skeppstedr
3. Maud Lindquist

E. R-dt.

Klass A

Scratchpris: Gunilla Skcppstcdt
1. Karin Jmsler 87-2A:67

Ilole-in-one
Göran Lindeblad gjorde den

-4

-3
-4

2

29

2. A-K. Swcnson 83-11:72
3. Eva von Schneidern 93-21:72

juni hole in one på ti håler, l6t
m, på La Boulie i Frankrike.
P. A. Ljung gjorde med en
järnsexa hole in one på 14 håler på
Kevinge den 2I xugusri. Håler är

2. Britta Bergcndrhl 707_34:73
3. Ellen Hedenlund 102-28=74

130 rn långt.

I' our some

Gösta Jacobsson lnvände en
järnfemma för atc göra sitr hole

Klass B
Scr:rtchpris: Ingcgcrd Osrberg 98

1. Ulla Vidca:.:s 702-30:72

1. Hilde Sperling/Karin Sachs 28 p.

2. E. Jägerstenilngegerd Osrberg 26 p3. G. Skeppstedt/Karin Jansler 26 p.

)

Lunds nya golfbana i mästersliapsklass
Ilen hnivign hnnan invigdes ilen g sept.
Med någon

r
arr lg

överdrif

nran kunna säga

skulle
hålsba_

norna växer sonr svalnpar ur jor_
den nunrera. Vi har vanr oss vid

släronrråden: rektangulära

bilda oss en uppfattning our hå_
lens speilängder, men vi- kunde i

alla fall konsr.rrer.:r ett banan

eller.

och relativt jiimna
åkerf:ilc, åtskilda av brede jord_
vail:rr och- omgivna av mer eller
oregelbundna

är

nrindlc rr:rdbeväxr:r ängs- och be_
te\ll)xtlicr. I v.ister rnöter oss en
:rnnan

bild, sonr vi kanske

l:rtr,rr.c

kan tänka oss: cn medeltida srornrans hen'esiitc nred erc vackert och

l:ittför'sverer

liec, ägt av

Skånes

rr.il;.rig.rste rr:;n och orngivet lv
r'ågige sedesfilt nred lång:r, srnala

teqrr s:urr blockrika och

Det blir plörsligt en fördubbling.
De nva är inte mästerskapsmässig:a
iinnu, men om några år kanske e1t
SM spelas i Rya eller i Lund.
En bana sonr inte gjoru stor r.e_
klam för sig men som nu :rr f;rrdig
med sina 18 hål :rr Lunds Akadel
miska Golfklubbs bana på Kungs_
marken, en halvmjl ostnordosr Å.,

katedralsraden.

Universiterer är inblandat på

så

nredlemrnar mor en årsavgifr på IO
kr (årsavgiften är eljest ZZS kr fAr
irerre oclr 1,7 i f ör dan) .

Jag hade nöjct arr spela banan
en stormig dag i sluret av juli, då
man hade svårt atr scå kvar på i:e

r uppe på

i<ing.rtiden anlede gården,

norn

donat.ione

bli ger ev rräkriga ko_

nungar och fronma män och kvinnor så fcjrntögnx ;1tr de kunrra ge
order orn att en del gårdar skola

och någor kr,rlrig.rrc nrot Glorrs_
b:icken. Der finn, hiiroriska nrin_
nesn^rärken

på båda sidorna. Jorden

ocil ålirar och ängar
rill bete för vildhors. Häsrarna, sonr under århundraden
ne

diäge:rs

lärnnas

rl ocl-r sr,,rrimylJa
och innelråller. rikligr rrred ur_
består av nror.rnle

sätr ett marken upplåces errendc_
f rrrr mor atr .l 0O studenter får var.r

utslage

sanka

ingrir. Ärkebiskop:rrna i Lund, ervrrgrrnå till Glom, som under vi-

bergsblock.

I

^ Skånes N:rtur.skyddsföreninss
årsskrift
I 9iZ beskiii,er fil. lic.
Cöstr Nordholrr I(ungsnrarken på
följande s,irr: " K rrninrerkcn ir

Glomsbacken.

Bollarna vägrade arr gå åt det håll
rnan avsåg och vi hade svårt att

sedan var garrskr r.enligr

i

Skånes

Den gamla banan går runt fyr:l
.l<ullar
och den högsta ev dårsa

liallas Glomsbacken. på den ligger
4:c glecnen och J:e utslaget. Till
höger om 4:e greenen finns iarnningarna e fter Gloms gård, der
förr så näkrige biskopsiätet och
nu Skånes enda fullsrändiga ödegård från nredeltiden. Den hade
etr donrinerande l:rge invid Glonrsjön nred utsikt mot Oresund. När
gården bler, öde ver man ej, det

sist;r til If.rlle nran sälierr ver xrr
irkebiskopen ev Lund bodde där

virr ) 222. Förrnodlige n brukades
inre åkrrrna ll14 då ärkebiskop

I(arl Eriksson den Röde anv;rnde
onrråder sonr beresmarli för sina
vildhors (orämda hlstar). på Hög''Lstensbeckcns södra del ken n-l:rn
sc spår efter de gamJa ryggade åkrerna, de nrärks på B:e hålets fairrvxl som är randig som ett stort
tviittbr:rde. Onr ni srudsar snerr
där så tink på rtr de fårornas plöjare vil:rr i sina gravar iklnske
1.00C år. Fördelen med sådrna åkrar var att åtrninsrone rygg:'rnl
gav avklstning under våtr år och

17:de bålets utslag

blir

sähert nert,pirrende för nld,tgen.

sänkorna under torra. De ryggade
åkrarna i Kungsmarke" e, å.

^ld-

sta daterbara inom gammaldanskt
område.
I(ungsnrarken har under tidernas

lopp haft nrångrr innehavarc. Efter

Roskilde-freden

l6t8

tilldelades

.inqarna generalguvernören Gustaf
l)ersson B.rndrs hovstall. Är IZIO
överlänrnade s området av KomnrcrskollegiLrnr till der nystartrde

Flvinge.tureri.
D.i Södra Sl<ånskr. Infanteriregetill Lund
ör,'erl;inrn;rdcs marken tiil lantför.
t och inf örlivades n-red re ge',':rLe
menters iivningsonrråde. En skjut-

nrenrcr 1917 förledes

ban,r rrnledes och granskogsdungar
planterades som vindskydd för
denna. På 3OO metersvallen ligger
nu 2:a greenen och 4:e utslaget iir
placerat uppe på skotcvallen. Bakorn skjutbanan klättrar rikoschettvallar uppför Glomsbacken.
När regemer.rter lämnade Lund
och flyrt,rde till Ystad ör'errog
Domänstyrelsen onrrådet ocir eftcr
framställningar från Skånes Nrrrurskyddsförening om skvddande
:rv vissa or-nråden och ar- Lr-rnds

1g:e,4reenen

nr:1 xrr förl:igges till helr annan
nrark:rn vld nrlr-r först räknat
med. l)et bJev den ur arkeologisk
synpunkc nriirkliga platån öitc.

om Glonrsbäcken, översållrd

med

dock inte blivit. På l4:e håler går
t. ex. en smal gravsträng uc i fair_
wxyn. Cenom att marken besrår
:.rv sLrI moränlere har de gaml;r

universitet onr undantagande rrv
rnark rill idrortsf.ilt för universiteters räkning sr.rlldes oruråder un-

der unir-ersircrets vård och förvaltnins och tillstånd g:rvs till anläggning av en t håls golfbane. Denne
urlade-. .r.r- Stig Boströnr, då jur.
stud. vid universiterer, och den har
kvar sin ursprungliga skepnad. De

ocb lelubbbuset.

över och urarberede err förslxg
sonl arkeologerna ,re d två små

ändringar godkände och som
fördes. Ändringarna bestod i

ur_

etr

gnvarn:rs innehåll helr förintars av
tidens tand.

De sista nio hålen är helr natur_

ligt ince så ornväxlande som de

första nio. Men efrerhand som om-

driv:rnde krafterna i golfklubbens
start var fr:rmlidne professor AxeI
Forssnran och Erik Rydbeck, liänd
sorn cigarrhandlare vid Lundagård
och som "gubben" Rydbeck i F:rls-

terbo. Han återfinns elltid vid
2:a greenen i Falsterbo på stör-re
rävlingar, varifrån h:rn vandr:rr till
Vannsee eller till lO:e greenen.
Hrn mankeredc inte heller de n
skotska llndskan-rpen utan fanns på

sin plats. För etr återgå rill Lund
så fjck professor Orto Rydbeck i
uppdreu art övervtk;1 xrr inre någ-

rr

fornnrinnen spolier:rdcs
nans utläggning.

vid

ba-

Planern:r på utvidgning rill l8
började ra form t946. Olika

hål

förslag gjordes upp, bl. a. var Rr-

fael Sundblonr nere och rirede err.
Emellertid blev dcr så srnåningon.r
klart, att de nya hålcn skulle konr-

16:ile /:.j.'::

Jjt ",tttnet:,ikert inbjutler till

slice.

råder blir plancerat korlmer det att
ändra urseende och hålen kan bli
nog så trevliga. Där finns etr av de
vackraste vactenhål rran kan träffa på. Det ir 76:e hålet, IZO rre-

ter, sonr går

utmed Glomssjöns

strand. Från en högt bel:rgen tee
slår nan ner r-not en dll synes liten green i strandkanten med ter_
räng son från vänster slurrar ner
rnot sjön. Där komn.rer det att bli
många bollplask

i sjön. Efter detta

kommer två nervkitrlande avslutr.ringsl.råI,

det 17:e med en smal

fairway och der l8:e rned en käns-

lig drive.

Jag vill inte försöka beskriva de
olika hålen, skissen över banan får
tala för sig sjäiv. Banans SSS Zl

visar

dess längd. Fairways och

greener d,r n.rycker bra

på

den

gamla banan. pä den ny.r iir
greenerna bra och formade med
fantasr'.

.

Jag har spelat på många svenska

banor, tyvärr inte alla, men besöket i Lund tillhör ett av de trevligaste. Inte bara för banans och
spelets skull, utan även för de historiska minnen som där bevarats.
Jag

fi

tiil

golfba-

norra irrferr

och

följer

förbi LLrnd

tilr. ;
,c1., ,tr.ax

därbortonr s
hand en
vägvis;ire "Golfbrnlrr". Det triv-

samrra klubbhuset ligger ett par

hundru nrercr ir.ån v.igen. Kornmer.
rnan lrån .rndr; vldcrstrccl< bör
m;rn lertr sig ner till rutostrldan
och. te lv p:i s:rnrnr.r ställe. Genonr
Lund leder Tonreg:rpsgetan rakr ur
till viieskälet rill S. Sandby. Det
tJr inte nter iin lii minrrrer .rtr
komma från l\4almö rill golfbanan.
Klubben her etr liret bekvmrner.
Genom att så nrånga av dess ,nedlen.rmar är' akrdenriker har den säsong från nrirten av augusti till
r.r-ritten av juni. Under trrå ion-rmarmånader, då brnan är som bäsr, är
den så gorr som tom. Men den'

klipps, vatrnas och underhålls.
G.rrter är hj,irrligr viilkonrnr, ni
kan spela i Irrgn - och ro, ni k:in
tirta på fornlirnrning;rn.r ocir ni
kan server.rs enkel rn;rt iklubbhusei.

Ä.

dade
några

inte h
av Gloms gård med brunnen

Man konrnrer 1ärr ut

nan. Från M.rlnrö tar man aurostradan ocir läLrnar denna vid Lunds

som

ännu vigs ha vat[en mitt uppe på
Glornsbacken. Nästa gång jag-kom-

mer dit skall jag se rill am jag
se både der ena och det andrä.

fir

Ä.

. Invigningen skedde söndaggen
kl. 8.jO på Åärgonen på O:de utslagsplatsen.
Vädret v^r inte stråla.tde men
den 9 september
1

varm! och lugnr fasr någor mollig,. Ordföranden Holger Crafoord höll err korr ral, där han
påminde om arr dec var 20 år se-

9o

dan klubben invigdes och. rrckadc

de pionj?irer, son.r då tagit
scora lishen

golfbana

den

att sätta igång rned en

i Lund. Särskilt

om-

n.imndc talaren den gamle ordförenden. professor Jopas Forssmarr.
Vidare frarnhöll han, arr de arbet;rde vidare på pion,1'ärernas grund
ocl.r förbättradc den gamla banan

genom att dränera den och förse
den ned bevatrning sanrr anskaffa
nredel så atr allt arbete kan ske
nrrskinellt. Det stora tillskottet var

de nya 9 hålen ocl.r där

tackades

semrligx som gjorr der möjligt att
få dessa t hil; närmasr då d.n

botaniska institutionen

och

den

arkeologiska institutionen för den
goda samarbetsvilja, som dessa institutioner lagr i dagen. Likaså

tackades Domänverkei för dess
rnedverkan att marken överförts
från Domänverket till universitetet
och slurligen banläggaren Morrison

iör det utorrordentliga
denne nedlagt

arbete
ev

vid urläg[ningen

Dånan.

Sedan r'nvigde Rector Magnifi-

:.r

professor Ragnar Bergendal

banan först genom art tacka-klubben för der arbete, som den gör
för studenterna genom att skJp"

en

fritidssysselsärrning

åc

dem.

Sedan slog professor Bergendal ur

första bollen med Jopas

mans gamla Mashie.

Till

Forssallas

häpnad träffade professorn bollen

mycket rent och densamma hamnade i en vacker SO-meters båge

ut på ör'ningsfairwayn.
Drirefter vidtog tävlingarna

dels

ett av
- vandnyuppsxtt

om invigningspokalen
Holger Crafoord

ringspris bestående av en mycker
stor, r';rcker silverskål från Vi-

och

ven Nilssons sn'redja

dels

om jubileurnspokalen, -som uPPSattes för I O år sedan. Tävlingen om
invigningspokalen var en l6-håls
scratchtävling. Jubileumstävlingen

gick som en

36-håls slagtävling
Resulr.ned handicap högst
-20.följande:
rarer av tävlingarna blev
Invigningspohalen;

J

L. Ä.

Äkesson

2. S. Nordquist

167
168
168

1.

4.

L.

Leong
E. Bierkdn

-t6
-10
-20
-20

inbjudits ett antal prominenta personer företrädande den gamla styrelsen och de som lagt ner särskilt arbete på den gamla banan
(såsorn Stig Boström, Hans Bohn,
"gubben" Eric Rydbeck), universitetet, Domänverket och Golf-

förbundet. Där Yar närvarande

bl. a.

professorerna Bergendal,

\fleimarck och Lindau, räntmästare Stenkil, Gunnar Edstrand,
Klas Ringius, Doktor HoTvander
(de sistnämnda från Svenska Golfförbundet, Skånes Goifförbund

I sitt tal vid middagen urtalade
Holger Crafoord den förhoppningen att Lunds Akademiska
Golfklubb så småningom skulle
fe större tävlinger föriagda till
Lund. V. ordföranden Sigge Ulf-

ubilcumspokalen:

1.

G. Göransson

och Felsterbo Golfklubb).

l. G. Vesrerlund lt8
2. G. Stenport lt9
rt9
3. J. Sjövall

4. G. Göransson
5. S. Nordquist
6. U. Ekberg

1il
-4 Iti
-6
Pä kvällen var det supd på
Akademiska Föreningen, till vilken
5. G. Stenport

6.

l4t
148

1t0
I t0

sparre tackade ordföranden för
det arbete han nedlagt och fram-

för ailt den hjälp han lämnat
ur ekonomisk synpunkt.
Arvid Leide, sekreterare under

klubben

de första lO åren, gav en kort re-

sumi över de svårigheter man
hade xtt brottas med, då man

först anlade banan och då ekonornin var så skral, att man t. o. m.
gick ur Golfförbundet ett par år,

då man inte hade råd att betala
kr. ?: per medlem.
V. -ordföranden i Golfförbundet, Gunnar Edstrand, lycköns-

kade klubben till den I 8-hålsbane,
sonr nu skapats och överlämnade

samcidigt Golfförbundets förtjänstplakett i silver till Holger

Crafoord.

Tävlingssekreteråren

Gunnar Ehlefors vande sig

till

sed:rn

Erik Torudd i

ett
uppskattande ;rnförande samt över-

banchefen

lämnade en stor Viven Nilssonbägare med Golfförbundets monogram. Tidigare hade under lunchen i klubbhuset greenkeepern
Ivar Persson och hans fru fått en

kristallskåI, en populär erkänsla
för hans hårda arbete med den
nya banan.

Efter supin vidtog prisutdelning för tävlingarna, sorn gick
söndagen den 2 september, och där
16-åringen Göran Göransson hcp

-5

vunnit mästerskapet. Han fick

Ät", en sfor seser för SLAZENGER'S klubbor
SVENSKA GOTFFORBUNDETS 7 z-ttÅt sTAvt lN G
vonns med

BOBBY LOCKE KLUBBOR
Låt Er professional

Generalagent

demonstrera

GEORG TEII,IPEI.MAN

Slazenger's golfartikhr!

Skeppsbron 3o

-

Stockholm

"Babe" förlorade sin sista match
olyrrpisk;r spelen i Los

. I,,

.

Angelcs

dir hon vann spjut meJsitt
första och enda kaii, hon ficli
lxeln ur led vid det kastec men
1-9)2,

överraskande monrenr vi,l

Sonrmaren cfrer olympiska

spe_

Icn.började hon spela'golf, rräned.

llrtrgr och tog lekrioner för Genc
Serlzen, Tomnry Armour m. fl.

ska golfförbundet för art hon ra_
grr emor en bil som gåva. FIon
f örklerades van
pÄfessionell.

Slwtna saensba ocb öppna skandinaaiska
mästershapet

I9J6

z.,anns med

PENFOLD
PAT E N T E D
P. S. Natwrligtvis

spelade,egraren
med MacGregor ColokroÅ.

Prot'essionella 72-håts

McGregor

MT

,o)r, o, Åhe Bergqvist med
\Voods och Colokroå'Irorr.

Ceneralagent:

LINDAGENTA
Engelbrektsgoton 6, Stockholm
O

amerikanska golfförbunder art åter
få bli amatör.

Babe Zaharias blev amerikansk

rn:fstarinna 1946 och årer där.på
rog hon som första amerikansi<a
dam hem det brirtiska dammäster_
skapet. När hon kom tillbaka till

USA efter den

se

gern blev

danrgolfen. Hon vann i",,

O'Shanrers Vorld championship
för damer Sren 194g, 49, 50 oci

till USA:s idrotts_
nr I åren 1932 samr l94J,

J1. Hon ursågs

kvinna

46, 47 och JO. Hon nominerrdes

1949 rill halvseklets bäsra idrocts_
kvinna.

Den

legendariska Babe lämnar

ett stort tomrum efter sig.
24

hon

prolessionell och gick från seger
till seger i den amerikanrk^ pio_

.å.1Å

--

t

lt ieelrartrrrs Colfklrrbbs siillsr nt
rackert beliignu bana ger spelaren rlt'rr rerkliga glrirljerr ur golf
Bunarr ligger in.rrr t,lrie<'har.rr" Krrrhotells'r'r.rle pii Backgrirrlslrlrtirrr. inte
rrrirrlre iin iJlJO nr.t.r iir.r lrrret. ii;r1r.rr Iiir sol oclr stiirkanrlc luft. ljiirilrLin hrr
,llan eD stortrtilrl rrtsikt brirle rrrol sjiirr,\strnrlen oeh iirer rlcn rikt kupera,le

Sjtrlriirarlsbr grlerr.

lrrin nrrj oktober. Ilrrrarr iir orrrriirlunrle oclt iir crr
liirrrprrl för tiivlirrgar. llvcket godu inkvarlerirrgsrrröjligheter [inns pr'r LlriceSltelsii.ongen striickcr sig
Irurnrrs

ktrrhotell

Arrtal hiil 9 Hilens
längrl i rrreter uch
bogcv

r.l3;.3

;.

t+0.3

lJ-?69-1
3.23

l.+

9-3r[J.{

'['otul Liug(l för
hål

llJ

1.'160 nr. SSS 6(r.

fiirstklussig senice, ett utonror(lentligt kijk oclr Iullstiintligr

r:ittigheler.
l'ostarlrcss lJlricelrunrrr. 1'el.

l(D2l tklrrbbhust och

Lilriceharrrrrs Krrrhotell

122 10.

För rlerrr sonr rescr ut fiir att rila och sanrtirligt vill ha golf sonr rekreatiorr. iir
rletta rlen idealiska plalsen. Kurhotellet har [ullstlntliga nröjlighetcr till behuglig urkoppling, och rrnrler läkarkontroll karr \i sköta Er hälsu. Krrrhorellets
liikare iir tlr Eric Jiirpe.

a

EN HELT NY PRINCIP FöR
I(LIJBBTILLVERKNING
sor]t lordrtl' prt, i,iott
. [:rr plinciI
. r'.rl oclr (n.l\ (lc 5;utr;ui(.:)t r't)o-

,r(nlLlt. i. r.il.lrclli.nitrge rr för .rrr gu..rn-

rcr.l lrr klLrblrorrrr hclt iiro i iiri-riirr;st.irnnrclse ntc(l (le r']n,r NY,,\ f \ h I I--

t1tl.4 FOI{Ml_L.
VAD NI FINNER NÄR NI SPELAR

lclcntisli liont.rht-k;irrsla
J(Jubbonra',sr.rr.r', iik.rrr:rt _
- sj:ilvfiirrrocnclc
LiLrrrs konrroll
Srörrc
Lägrc seore,
VAD MENAS MED IDENTISK KONTAKTKÄNSLA?
VrL jc Sr nchro-Dvned hlubba "svarar,' lilirrr:rr rill Er vlnligr
:* inr;.
\/,rrje klLrbb.i h.rr cx.rlit s.rn)'.r:p(lusersl\.rprr ,urr. riilrr,, ,oi,
l.elst .t. .1e ,uttlrr lilubl,orn,t r rcrc'r. Denr.r i.i,,.,i. Irun,roll
l.,l.ir

rill srörrc sj.ilr iörrr.ocndc och srönc s.ilicrhct.
VAD MENAS MED SYNCHRO-DYNED?
l-rr r ctunsk.rf.li.qr iior r(kr konrb jn.rrjon .rr lilLr[rb]rur Lrrlcrs.
oc11. grcpp(15 \ lktcr \(rnt r.csrrltcr.rr i ctr se r lilLrbbor
rle
purliircr) i cr.rlit och pcriclir Jioor.clil.lcr..lr ljge.

A. c. SPALDING & BROS. LTD. (Esr.

.li.rltets
c]

rr

n

gtl-

tg76)
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Tips från eliten

IIet grunilliiggnnde

Ehiyen

ExplosionsslagEl
a,v

.tv Homer Herpel

Jolnury Reaolta

Jlg tror arr dct gör dct lätt;rrc onr
rnan ränkcr pi cn chip från grcenkrnrcn _so_m en slikting rill ert putter._
slag. Vrd j.rg men.rr- .ir bärtrc u rtryckr detta.

Rivierqn hor golfsösong
Tävlingar

he

la

säsongen.

Välkomna
I{OTEII SöDERBERG

ovanför linjalen under hela slagct.

-

till
I.A P]AGE

,.Dcr [yller nybör.j;rrcns hjärra med
atI se srorspelarcn missa puttar.

gl.rdJc

Mcnton, Cötc d'Äzur, Frankrikc

Tcl.

o8o 44

':r

Dcr lir. inte längdcn pi varje h.il
som..borde-sä'rrrs_ ur på scor.korren.
L-re

z6

t .rr avst.inde r Ir.\n rough till

rough.

Mång.r

spe

lare begår dcr fcler vitl

en chlp att dc rntar en närm.rst squ_
are srance med båda förterna vinkcl_

räta mor sprllinjen. Föliden blir

art

klubbhuvutler inte följår den rätte
undcr swingen och nrt dcr blir

Irn;e_n_

ett felriktat

slag.

Bielke-Werkell i
europeiskt stiärnlag
Till nritcbcn Storbrit.rnnrcn

vl;t

l.onriirentcn h.rr thc [.trr:opeln Golf
\ssoci.rrion i ir LLt iölj.rndc l.rg: F.

llcvior'... lr.'.i r. I. \l.rur,r,

L. Rczol:. Si..t,ti.t,. t' t{olin,

Sp;rnicrl,

Bclgien,

.[. \lo.r;ri.rr B.lsicn. H. dc Llmazc,

l'rrnkrik.. \l

B.rrei.rn.r. Frankrike, G.

\. Bi.lk.. S..riSc och Elis Vcrkcll,
\r cr i.c. \l;tchcn hotlrulcr ett spelas
r i \i'cnrrcorrh ur.rn[ör London den
l3-11 ok:oici l.n!-ri 36 hils foursomc
,'ch 36 h rl. sinqlc.
Mästarmöte

i

l'alkenberg

Der r rr nr.1st;rrnlöte på hög nivå
dcn 2i juli i F:rlkenberg,
'öndascn

.

di C. -\.

Bieike fLån Stockholn.rs

Golfklubb och Gunnar Carlandcr,

Hllnrstad, årets svenske nästare
rcsp flerfrldig iuniormiistarc ställdc Lrpp i FGK:s 18 håls slagt:ivling onr Bryggeri Aktieboleget
F.rlkcr-rs hcderspris, som bestod ev
i OO f laskor ev före t:rgels produk-

rer. 2fO fick A-klass-segrarcn och
lika nrycket scgerherren i kl,rss B.
Förutonr Uielke och C.rrirnder de lroq :ir e :r J;rndslegsspcl;rre n Frcdrik
"Dcdi" Krrlsson, Stockholms Gli

5Jnrt Lrr: Me llgren, H.rlmst.rd.
Halnrst.rd, P. O. Joh.rnssorl vlr
nre d i Båsted och sPel.rde olrr
Il..rrrlösapriset

:1ntt:trs h;rde hen

h:rf t f ör avsilit :rtt vertr med i
F,rllicnberg. Aven d:rnske lriist;rrctr

fhyuescn iröll på att konrmr till

r.ivl

ingcn iAtrastrrdcu tlcn

vtr]de

rill slut;rtt st.illr upp i i3åstad.
i Falkertberg, sorrr
.:rnrl;rt i 2 de ltaglrc, gynurdcs ,rv

'l-:ivlingenr;r

högsou.llrrvider trcn den långv;rrig:r torkrn hade gjort FGI(:s sc:rridcb.rna och lramför ellt dcss
rrrecns hårde ocl-r svårspcl:rde, trots

t.

liklitr r:rttcnbegjutning. Storspc-

1l,i:t,omörc F"lkenbcrl: Gunn,u C,Lrlandet tittar (respektiul[t) p'i,'ire
ocl :handina.-iske tbarpiott i golf G. '4. Bielke''T'a Dedi Oatltso

\L-L'nslic

Stockholtn ocl: Ldrs Mellgrett, Halm:ttd.

hrrn,rldr-ig förut spel;rr pi berrln.
Aven "Dcdi" gick br.r på lördagen. Under t.rvlingen drger.r därpi

föreföll der, sonr onr

spelrrne

iivcrl;rg sp:indc sig inför uppsiften
dct.ir det förn.irtrrt.i prit ttt.ttt

-hitills t:ivlat onr och dcssr.ttotl
torde det vara g;rnska unikt för

Tornrny Johnson gick på sin hcP.
Trearr (lurt Carlsson gick ett sleg
över. K. Mårtensson lenn B-uPPgörelsen före Brit;r Lundsrröm och

någon svcrrsli t.rvling övcrlruvud-

Sr.en

Sccn MöLLer.

Fiir Svcilsh Eolt nv FYnnh Penninh
'uara golfrcprtrtcr är cn
dlLdelts spccielL konst. SVENSK

Att

GOIIS

ntcdarbctart'

i

Storbri-

tannicn l:ar på tidttitt.gctts

be

gä-

ratt gjort några rcfLcktioncr onr
gclt'rct'crantatts bt's",irligbctcr,
sont r,i dcnna g,int l,ublict'rar

pi

qviginalspråktt.

I lrc !rc.itcst x\.e t tlr.',t .r goll
reportcr cor-rld h,rvc ri'ouLd be the

,tbilitv ro Foll,ru' lrrl i-r-d,rzelr
plrryers rt once. I lrc Alntightl'
derries Lrs :lnythinr: .lpiro:tching
such ubiquity, so wc h.rr t to rcly

hålen pi )-l sl.rs, dvs s;tt.tll;r
.orn SSS nrcn ctt under bogev
crr vcrkligr f ör n.irrr prestrtion, r .irt.,t.tt
ti
nttcrhct
c-lig nt,rst.rr.'n, i lll

r,I

t

Miiller.

Hur man skriver om golf

I:rln:'r nred sin hårde hcp-bclestning ir.rdc jngetr chans tttot het-l.lt-t.llspcl.rr nr. -..rrn förLrtonr rnång:r sllg
.ir cn vll k.irner ti[[ "Strlnnlbecli.rrn;i" j rll.r r.rdcr- och kan spcl'r

d,ireftcr. l)i liird.rgcrr r isedc docli
31.1Ls sin lil.rss genom atr gå dc

och scorernx blev relativt
sv;rga-för flertalec deltagare. Segrxre i khss A blev Äke Cederberg
på 68 netto och han likson.r två;rn
t:lget

on instinct, position.-rl qcnitts end
rcli;rble infornr,rnts. Considcr
r'(p()r't on, s.tv, tlrc lirr.rl d.ry of
the Opcn Ch.rrlpion.hip. The rc
:1

or nrore rvith .r chence
r'ictorr.-. Horv do le then set

nrar'' be tcn
.rh'

)ut !('\'(rirrg tlre

Thcre ,rre

scr

cr.rl

pl.rr

?

a()Lu'\cs oPcn.

FoLlon- ()ne's r)\\'n p;rrtictrler

'hunch': rvatch e :rch possible chlnr-

pion for :r few holes. necessir.tting .1 grext derl of exercis.:
stay l.izily in tl.re clubhouse untiI
the rverriors rettlrn, then butconhole elch one :rnd get the storY
first-hend. There :1rc disedvent:igcs ttr eech course, etld nevcl
w.rs '-L good, te.rd.rb]c, trbsorbing
piecc u rittetr rrbottt rhe OPe n's
clirnex which did rtor lely ;r gre:rt
dc,rl orr he.rrsay. I r is thc .rbility
ro dccide on th.c:iccuracy of irrIorrn:rtiott rvhich is :rtr essenti.rl
itenr of the repttrter's stock irl
rr:rde. M1, old :rnd ntost t'espectcd

friend, llernard Drrwin, thc
do, err ,'i tlr,: qolf t'cPortinH (')rP\
rro*';rd:rys, irrts tl-ris t:rletrt to r rcnr;rrlilblc ciegrcc. He rley lrPpe:1r

ro:lccept news frott.t t-rfar with,r
crcdulotrs eer while in f.rcit it is
f.risc. Vhen the reader's eye frll'

on lris u,ritte rr u'ords, rlrelv will

thcy vary fror-r-r the rrurh. For
nry pxrt, I will only rely upon
nly colleagues or on them wJronr
I

recognise as experienced and regular u,atchers of golf . One of

the most pleasurable aspect of
golf reporting is the wish of ;rll
to help the orher man, even
tl.rough the papers for whom they
write be hated rivals. Indeed, by
the very nature of rhe work rve
must be cooperative and we can-

not be self-reliant.

On first wriring about

golf

,

thc nrind must be mede up never
to consider horv one's words will
be received. Flattery is no lasting
asset, and censure even of friends
can often nor justifiably be omitted. Accuracy of fact is the first
essential, the correcc choice of the

critical holes or strokes anorhe[.
Vhen only. e limited amount of

space is aveil:rble
a probler-n
that seenrs like Lv to -be with us for
ever
all thc 'derd wood' rnust
be dispensed
s ith, and the 'livc'
items mnst be sifted for en-rpl-rasis

for order of precendence. In
a very short picce, one single inand

cidenr, bec.ru.c of irs rlriness, rn.rv
well dcserve ell tl're roon'r one hls.

Another:

triclil'

proble

m,

espe-

cially to rhe rcporter of the evening nervspaper, is the time elcment. He l-ino*'s his derd-linc lirnit, but ir nrrrv coincide with the
crux of tl-re rvhole event. Does hc
risk delayins the edition so :rs ro
be able to rclere tl-re complere
\tory:ol does he obey the letter
of the larv, rnd dash off to thc
nexrest telepl-rone and thus leavc
his rerrders in dire suspense? Thc
rnention of the nea.rest telephonc
brings up :rnorher r-iurl point.
Some courses ro straight out fron'r
thc ciubhouse r','irir the rurn es
the furthest point
useless to r

reporter unless thcre- is ;r telephonc

re. Otlre rs corrven ie nri rr cir cunrneviqete the press roonr, havc
their nodal poinrs * hele ,cver.rl
holes end greens conlergc. SLrchthe

like are a boon to h:rr.L"ed *'riters on the glurc. In rltc lir.t -.rrcgory lies, sacrile{i,'ur.rs ir rrr.rr,
sound, the ()ld (our.c oj'Sr.

RÄTTVIKS

In tire sccond. ;r h;rppv
prospect, Hoylake. u'hcre this
yc.rr's Open took pl.rce.
I havc said thet accurecy is thc
first quality recluired. A thorouglr
Andrews.

GOLFBANA
är nu spelklar

e

båt

Underbar natur
Ljw.olig lut't
Siljans sol ocb dagrar

Gott bord
Hotell

knorvledge

of

tl..e g;-rnre:rnd its

Jeading exponents

is very

high

up on the list. The complete reporter is he who has been e fine
golfer himself and played in internat;onxl :rnd charnpionship conrLrat: who has a comrr:rnd of his
language and a heppy turn of
phrase. How can anyone else
know v'hat it feels like to pl:rv
that first shot in, say, the Vrlker
CLrp Match? How can th.e technical points be explained correctly? And horv can an endless rcpition of noun and adjective be
avoided? It is a useful facr that

the pin, flagstick, the hole,

thc
synonymously
crnployed; and that the green, the
prepared surface and the larvn
can be used in turn wicir the sanre

can, rlray be

nrexnlng.

The time frctor has been the
of disasrer in the past. Re-

cause

ports have been telephoned before
the end of the event in which the
winner has been named, and then
the miracle l.ras happened, Mr. X
has corle up from nowhere and
beeten him by a single stroke.

Tlre motro of eyery reponer

sl,.ould tl-rus be: 'Dont't counr
yoLrr chickens until th.ey are
lr.r,:.lrc:l' or don'r narne your winner until rhe lasr putt is holed.
Onc often hls ro anticipate; have

rlrc .Iorv s rirren .1s it .rppe.rr'
to unfold. Nine rirnet out
of ten;rll s'ill be *'ell rnd veIueble nrinures slr ed. The cenrh
tirrc the p.rpcr sill be torn into
little slileds rrnd a fresh start
nrade. Golf i' the rlost uncertain
of garres, ,rnd none would want
ccrr.rin

på

Lerdrlshöjden.

245

Hotell Persborg. Tcl. Nanrnrnrop
Rärtvilisgildcr. Tel. 2S8
Horell Siljarsborg.

Tcl

N:rrnnrnr.

Turisrhcrlmct. Tcl. 180

Vik,rrbyn. Tel. Viharbyn 46
Turisrbyrin. Tc j. R:itrvili 199

RÄTTVIKS
TURISTFöRENING
28
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Frått mästersJeapet: Med mönstergill avspärrning
flöt firalspelet Iugttt på Rungstedbanan. Bielke puttar på and)a greeien i ei terntiddagsronden.
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[IM E RAII ON

December 1957

. btrt rlr,rt f.rct crrl
e
bc di.tincr rtui\.1ltac t() thc l11.rn
u ith thc pcn
it

i T rl.ir

clld r)tr .r pcrsonll llote
()n rirc tinre t]tetrte end th:rc first
r()Lrghe\i .rssigtlttrent h;rs becrl the
rr)ugLrc\t .r:signtlle:lt has been thc
l{r dcr Cup Mrtch of 19ll' I h:rd

to'phtrre the con-rplete story, if
hr-rruanly possible by 6 P. M. in
ordcr to cetch the first editic'n.

Ar 6. 2 P. M. Poor rrrlrd Hr-rnt
was missing his l;rst rnd vitll ptrtt.
At 6.5 l). M. I hrd sterted tcr
dict;rrc tirc dr:'Lnt;-ttic trle to rhc
tportr tclcpbonist. Ir w:rs;1ll cxIcnrpol-c cffort, alrd, so e kirld ,rrld
.rpparcrrrlt, grate[r'rl editor seid'
Be

rhc bcst piece

The nrotttr

to

dri

I

hed donc

seents

ell on

to

r,r'ords

fol

him!

: no nee d
buc lct tllerrr
be

come casceding outl

slut

-

d. r,. s. 14

Följandc dccision från US;\

betreffandc innebörden

:t\

gcr

regel

En t.ivl;rndc slog sitt ut-

i ett sidovettcnbinder och
r,;rldc :rtt spcle Lrt ltr dcttl. H:rtl

slag ner

iyclirdcs inte konrtl:r r-u hirldlet,
nrcn bollcrr passerldc itrtc någ,,u al

hindrcts gritrser. Hrtrr bcstinldc
sig scdrrn för;1tt t;r dett i.rrtnad

vlr tillåtcrr och dropp;rdc bollen inorn ti'i l<lLrbblingdcr från

solr.r

[ör dcn punkt

hens utsl,rg lt,-Lde pesscrrt hindre ts gräns. H:rn droppadc rtrcd ett

diir

plikt och slog sitt fj.ildc slrg.
H'rn fick 6 på hålet.
N:ir hen sltttet ronde tt r.tPPorterlde hen till t:rvlingskotlmittin

sl,.rgs

-

för

202hålet. Korl-

rrittdn var rrv den åsikten xtt

)J: JN.

l'rindrcts qr:ins nritt

nut-nmer

hur li,rn l-rade spel:rt

rnånga ett s'",rr på cn fråge de strilit

Fr,l)sa.

Endost

dende prenunreranler att erhålla tidningen fr. o. nr. nu till nästa års

Decisions från USA

othcr,r i'e

T

Svensk Clolf erbjuder med enlednir.rg
av sitt 1O-årsjubileun.r alla nytillträ-

harr

irrte lrlde speli-rt efter tidig,rre amerikrrnske decisioris, tlcn l<omnrittin
kunde intc rrvgör;r hur ir:rn skr-lllc

h:r spcl;rt. H:tn v:lr åtskilliga si;rg
b;ittrc :rn hv:rlificcrinssgränsen för

t,ivlirrgcn så,rtt l<otllrrlittdn acceptcr'.rdc lr.rn. \corc ut.lll .lIt xöl'.1
rr:i,1t

:r kott.tttten t'rrcr.

Orl dct firtns någorr decision onr
dette vet v:inlig gc oss den, otrr
irrte, hur skulle l-ren htr sPel;rt?
St,,zr. Den punkt, där bollen låg

i

sidovrttenhindret efter det rllisslyckade sl;rget, blev den Punkt
nritt för vilken bollen skulle h.r
dropp.rts enligt regcl ll: ib'

I .rm .r st:rrtuch bclie r r in Lbe olcl
\rots urttftssiorr.rls i.it.t ol l rnixcrl
ulrisli'r, hor s'.rtcr. lcio,rr.,rmc
rnon .rnd sttgr.tt'.
e

-

')"

I

I

"Z'r{

I
I

)If.arn
rloe

i
I

I

i;:;'rj

WARWIC

K

tli
1,,

'

I

En billig, slitstork boll med utomordentligt godo sPelegenskqPer.
l

29

III: Ulh Helin och

Mari:rnne Bank.

nerto. . T ylös.tndsL,ntttan, poängboget,
36 hål: l Svcn Lric Uhlin +Oi:8:

5 5, 3. \{. Siegbahn,'fri Sjöstcdr och
G. Jrgenburgr'Eric Hul ii.

t.i;'ling IS l:al: l.
Appel 5 upp, 2.

Ol
U.
7t
H1n.,1sk pr

t

se

t,

Asre 1ncr,3.
'2 A.
e Verdier
ncr.
nt.ixed,o,recttsome slag-

t;i'tltttg: l. CLLnhild R:rmsredt-Cui-

63 nctto,2. Mariannc
Bunke 65,4 nerto, 3.
65,4 netto. Schratch-

t-Carlar.rder.

Slagtäv^-

A: 1. Lars Hiiselgren 68 neno,2. Eric Huldrin 22
lass

re ocb Fru

Carlnnde

slagtäaling 27 hål: 1
102 nerto, 2. Hzrriet

Effahtizt
3o

reklam.

fytA,iia,

Hal)sbads oatttlringspris

netto, 3. Ulla dc Ve
Tröstepriset, slagtäplins 27 bål: l.
Helle llosengr.n 99 netö, 2. Jrn Eric
Nilsson 103 ncrto, 3. Ä. Sraigenberg
103,5 netto.

vid ctt tillflllc 5 ner mot Ed

Ung svenska i Frankrike
Astrid Harenbtrrg, Stockholms Colf-

klubb, vann lcs Championnats dc
Heutc Srrvoic i Er i;rn mcd 81 slag

Sedan gjorde h:rns puttcr birdies, det
blev fem birdie på nälsta sex hål och

bru tto.

lr:rrr vrnn mcd

Faulkner slog Thomson!
[,tr lag besricnCc.rv brirrisk: och
irländska prof[s slog ctr l.rq rv spelrrrfrån the Comuronrr c.rlrh rncd 7 tlatchcr r.nor 5 pi Princcs golib:rn;r iKcnt.
Störsra ör c skningcn L'r'ctctldc Max
F.rulkncr. l bcscgr.rilc trcfrrldigc

PCA, S:rm Snead gjordc
1949.
De

ungdomsmästare

ör'ci Lcon Poundcrs 2/i, lliil Collins

o Rr'Å

r hård krrnp lychrclcs Al.rn
llussell bärga scgcrn i thc Britislr

-t2

5/3, Frcd Ha:rs 2C:c, Charlcs Harper
3,/2, Fted Harvkins 412 och llcl Fur-

-

gol

Youths' Championsh.ip, nr;rximiildcr

.irk.r 23-' nr frin 11 urslagct.

Charlie Ward redivivus
Chrrlic \\ .rld gjortlc en lik.r gliidilnilc sc,l:r iirct'r.tsLi.ilitlc cotrre [-'rlcli.
.l.i h.rn r,rnn rhe l) C. A. Closc Ch.rrrtpionship-. citcr .r rr nrcr llcr miudtc
lr.r r rrir bort.t lr.irr tlivlingsgolf unc{cr

vio oes6x i
got6
cill
övm rlru

srÄer.roa

9Än

R6R6 R/q
F€'FRiA O

FUTFAR
VÄ youFoR

rI:- 6C

HACKAO€ SOTTAR ViO

BerANiNGrN i Horerr €tE? rnA'6aL.

go

Hos "eO ?Å tAotcBeRG"

t.

HofeU flioUeERG
9o rEFFcgR

e

lcnr

.rr.

Van Donek tog tyska öppna
Flory Van Dor.cti slog Eric

lJrown

i crt "suddcn dcltir" omspcl vici t1'sk;r
iippnl uristclsk,rpct i Frankftrrr och
r.rnn cl,irnrcd titcln. lJicla spcl,rrnl ha.ic cfrcr 7). l;,1, 277 slag. Eftcr 18 håls

omspel h;rde båda 71 och lik.rså clc-

lades 19, 20 och 21 hålcr och ;rvgör:rnde

r korn inrc för'rin pi dcr

22

h.ilet.

Dai Rees

i

schweiziska öppna

iziska mästcrskrpet
vlrjc år spel.rs i Crrrns-sur-Sierrc
v:rnns dcnna ging av Dei Rccs före
Oppn:r

schwe

som

Tyska juniorer slog franska

GREBNKEEPER
l.inköpings ColFb;in.r

sö-

kcr till sin l 8-hålsbane
cn Pr o-Grecnkce pe r ller
Gree nkee pe r-. Familjebostad
e

finnes på golfbnnrn. Platsen
sökes skriftligen hos Sekrerereren fc;r LinkApings Golf-

t

I

t'trU. Box 2e,

Linköping.

Bill Johnson 10/8.
Amatör tog Canadas öppna
22-irige lmxtöre n DoLrg Slandcls
r.rnn k.rn.rdcrtsisk.r öppn.r cItcr omspcl rr-red Dow Finstcrwald. Dct var
första gångcn i mästerskapcts 53-årig,r
hisrori;r som cn:rmltör vunnit. Det
r.rr ocksi Slundcrs försra scgtr övcr
profcssionals, ttndcr säsongcn har han
mcsr spcllt mltchcr i ametörtär'lingar',

rilkct h:rn i;rte tyckei otn, hatr anscr
sig rlr.r cn bättre sl.rgtävlingsspelare.
-Hln r,;rr fevorit i årcts brittiska lmariirn-rästcrskap mcn blcv utshgcn :rv en

rung

F. V;rn Donck. Bästc anrltiir blcv O.
l|;rrr.rs [ölj.l .rv N. lJerrrrri

PRO.

Pc:rcock 2i"1, Gc-

orgc Ke ye s 2/0, Mikc l{oone y 3/2,
Jirn Turnes;r 1/0, S:un Sncad 2/1 och

HÄLrriNGsoPe

h.rn pL:ll.r sirt Lrtsl.rq på 11 hålct. llollen gick i hiler pi 9 grccn, sorn liggcr

37:c.

Kroll slog lLoger

21 år, sonr spel;rcles pi B.rlnton. Äverl
1955 låg h.r;r för litrst tre tr ist;rdlionr
en 1O pi ctt hil i sist.t tondcn. Hrrrrs
,corc ri.r, 71. 73, 72. 7l : 287. 1Yit.t

\.ir D \l.nzics hrrtomd:rgcrr spe l.rJc p.i Dunbrr Colf Coursc, riliacie

missräk-

Burlic nådde finlLcrr getrour scgrlr

o

Fel hole-in-one

n rncln storl

7O:e hålct.

HÄLfiN6€,o8'e

slmtnl ttsltltlt.

de

hxrl par på de trc sista hålcn för atr
vinna titcln, tncn hatr rog 7 på dcr

re

PcrcL' lliLrns mcci

t var

detsamm:r

ningcn för förre inf.tntcriscr;..rnten
Kroll. I USA Open i juni bchövdc

A. Bussell brittisk

blcv

312,

Hr.rn blcv dcn andrc spelaren som
s:1mmir år vunnit båclc lvlasters och

iippnc nr.istlren Petcr'fhomson metl
-1 3. Dct .,,rr Thotnsous först.r ncdcrl.rq i nr.rrchpl:rv i England.

Ef

Furgol

ncn han vann på 37:e. I finalen var
han 1 ner mot Kroll cf te r nio h.il,
2 ner efter 18 och 3 ner efter 19.

Dcn 15 ju)i spclrcics i l(rcfcld för
rnellndr.r gångcn cn jLrniorllnclsk;rrrp
-fyskarl,rn Tvshland och Frankrilir.
rr:r

[e

ddc e frer foursonrcrn.rrrlrct na nted

2-1 och clri lesultltrn i singlcmarchern.r blcv 3-J vr.rr.n Tvskllnd nrccl
5 poiing :rot 4.
USA: Jack Burke PGA-mästarc
.Jack Burkc har bcvisat art hrn kan
spcla bådc slagtävling och match. Han
r'.rnu M.rstcrs ivir.rs gcnonr:rtt isist.r

ro:idcn gi ifatt och förb; dc lcdandc.
H,rr-r blcv PGA metcirspelsnriistlrc den

24 juli genonr :rtt slå Ed Fulgol i scrnifinalcn och Tcd Kroll ifinalcn.
Hans vinstsumrrl .i bid:r trivling.rrnl
var 5.OOO $.
I dcn 36 håls scurifin.rlcu r'.rr h;rn

rit i

och okänd skottc. Hrtr v,rr I.rvofrarrsl<a amatört.triisterskapct rnctt

blcv ar,.rr där

r.rtsllgcn.

Scorcrnl för de bäst'r var: Dotrg
S;runde rs 69 67 69 68 273, Dow Finstclrveld 67 69 67 70 273, Marty Furgol 68 7C 66 70 274, Dich Mayer
67 68 69 72 276, Doug ford 71 67
69 70 277.

Kroll nyrik i Tam O'Shanter
Ted Kroll hrr :itervunnit sitt själv-

Ted

fi)rrloendc. Undcr hård prcss gick han
dcn 12 eugusti på Tam O'Shanter den
sisr:r rondcn p"n 32 34 : 66 och vlnn
p:lofe ssioneJI golis störst:r pris. Hans
scgcr

i

Ceorgc S. M.rys tW'olld Ch:rn-r-

pionship grv honom 5C.000 $ liontrnc
och ctt kontr'.tkt pi 50 uppvisningsmatchcr pi ctr år ä 1.000 $ pcr mitcb.
Th.rddcus John Kroll, f. cl. infantcriscrgci.Lnt, sårad fvra gångcr undersistl världsltr.igct,37 år gammrl, pro
i 19 iir och l{ydcr Cup spelare 1955.

hrrl i .1r inhöstat vinstpengal pi
72.835

';
ltrolls sist.r rorrd viEn.rrr.rlvs:rr.
,.r, gr.",.,i. ttäff:rdc mcd,rpproachcn
lZ, rLrffbcsök 3, bunherbcsök 2, cn-

purtldc grecner 10, treputtaclc
birdics

inga.

8.

Ccorge S. Mtry Lrppsk:rtt,rdc sist.r

.l,rgcn ishåd:rrna

till

61.000. Biiparli.c-

3r
I

i

Försäliarc Golfklubbor

Rcdaletör och ansvarig utgiaarc:

Försäljare som har goda förbindelser med
_.
golfklubbar kan
få. övertaga försäljning"en a;r,r;krruir-.tl.r"ol
i,.f" Sverige för
känt skorskr fabrikat.

Rcdaktionskommittö:
Svcrr O. Blomquist, Erik Runfelt.
Rrfacl Sundblom, Georg Svenssorr
Ited.-sekr.: Gertrud Ahlberg

.

Försäljningen

leverans

Svar

kan

från lager

till

i

baseras

antingen direktimport eller

"Världsmärke,,, denna ddnings kontor

ringsplatsen, som beräknats

för

11.500

bilar, vrr fullpachad redan ridigt pi

oagcn.

.Ted Kroll rangerade Bcn Hog.rns
rckord pi 2n o1h var 3 sl:rg Tör.
nästa man Fred Hawkins och

an

på

Sverige.

4

srn

,slsril ^purt.
p.i

Drrdre,

nJ n.rgr.l
p2r, par.

f. v.

Redabtion och expedition:
S. O. Blomquisr 6c R. Sundblonr

b.

Förlag, Srockholm
Kungsgaran 48, Stockholm
Tel. 23 l3 2I. Postgiro: ItO

H-rn sliLrllc ha behör r

dc tr.r

sisr.r hilen för att
ch.rrrscr, mcn h.rn gjordc

Prenumerationspris

zo:-

Lösnummcr

l8t
3:-

H erramatörer

förc

Verd

rto de Vice nzo. pete r
Thomson, som vunnit British Open
rre år ifOljd. jagadc Ted hel.r sisrr
lre

ERIK RUNFELT

Robe

rtlaufer
Erickson

\7e

75 68 73 74 290
7i 76 297
79 74 74 71 298

Martin Stanovich 7A 78

Itobert

dagen. H:rns chanser försvann nr-r han

Harrison i All-American
I. Ali-Americ:rn ch,rmpionships, sonr
turg;ordc lörsra h.rlvln på Georgc S.

Mays tävling.rr pi Tam O'Shinter,

\'.lnn. verrr.lncn, -16-.irige E.

När C:rr1. Viddlcco[f vir.nrr.]c uoo
sig före trcdjc r.ondun c[r.r atr'ha

66 69 pi dc rr'.i fJrsr.r och l.ig
eftcr lcd.rndc Vinningcr slog
han någr:r drir.cs då klubbi,urudei
sprack. l)snp1 olr.ckshlindclsc ctr par
minuter förc srln.-n s,rrte honom'ur
humör. Han fick linr en nv driver
gyort,

err

slag^

J. Dur:h

Harrison med 72 71 68 67 278 och
inhösrade 3.400 $. Underligt nog vxr.
trc av de försra fvre hemmipros] drs.
pros som dr;rgir iig rillbak.r frin d.

p.ilrcst.rncle rivlirrgsresornr och itcrlinr som. rnställd pro vid cn golflilubb rncd unden isning och shop "som
lcvcbröd. Der är svirt irt förklair va.l
som, hände re-vlingsproffscn, slitiverColf Vorld, men ev dc elv;r som slur

t.rdc

pi 285 eller bättre var det bara

IY

K
fö
n\

förr.r .irets sesrarinnr'P:rrtv Berg. Förc sisr;r ronden lig d.ssl irc lik:r och
dct vrr dr. sisre 18 hilcn som sl<iljdc

dcm

Fred Hawkins hade då varit

r'nnc
srg
ger.

ver
son
ade

Greenkeeper
erhåller helårsanställning vid
Ljunghusens Golfklubb. t8-håls

bana. Insrruktör fianes. Svar

till

Kamrer

V.

Sarvik, Ljunghusen. Tel. Malmö 4, 02 60.

åt.

I lmerörkllsserna, damern,r och
Itcrr.rrn.r, r.rr dclt.rg.rndct svtgr. Det
hlg.r.-.ny" .rnisrarc. förrr årers scgrarc.
Viffi Smith och Doug Saunders,"ställ-

Ted Kroll
67 69 71 66 273
Frcd Hawkins
73 68 68 67 276
Rob. de Vicenzo 7A 7A 72 65 277
Pcter Thomson 68 6g 71 71 278

Earl Stewart

Ed

Jim Ferrier

Valter Burkcmo 70 71 66 73 2gO
Furgol
73 71 66 70 280
Pete Coopcr
67 69 74 70 2gO
Jacli Fleck
71 68 71 70 28A
Cary Middlccoff 66 69 75 71 2g1,
Jerry Barber
68 68 72 73 281
Frank Stranahan 72 70 69 70 2gl
Dampros

Merlene I{aggc
Bctty Jameson

78 81 75 74 298
73 76 73 77 2g9
76 76 72 76 3OO
79 75 77 73 304

Patry Berg
Fay Cocker
Damamatörer

Ecl Furgol

ET, KRIS]IÄNSIAD
568788

72 71 68 67 287
70 71 68 71 280
69 72 69 7t 281
71 73 69 69 282

Ted Kroll och Perer Thomson konr
långt ner på listan, Fred Hawkins bler

utan

Pengar.

Dampros

Louisc

Suqqs

.Joyce Ziske

Kathy CorneliLrs
Patty Berg

75 78 75
77 77 75
77 74 77
79 72 77

7J

301

74

-a03

77
80

305
308

Damamatörer

Vanda
Ru

Annc Richardson 79 80 81 79 309
Jackie Yates
70 76 BO 84 i'19
\fanda Sanches 78 g1 83 7g 320
IINSTRYCXER

de rnrc upp.

E. J. Halrison

thic

8t 77 315

Sanches

77 80

Jesscn

81 79 80 77 317

H erramatörer

James Hishey

Valter Kolodzicf

73 73 76 74 296
74 78 77 74 303

t

För Proftssionals
och arnatörer

NI(-åualitet
För att nå toppresultat

krävs

toppkvalitet. Sedan många

år

År NK:s Sportavdelning välkänd som leverantör av

det

yppersta, som

kan

då det gäller

golfutrustning.

A/B

erbjudas

NORDISKA

K O M PA N I E T

fb

I
1

I

,lI
i
I

Conodo ör lillverkningslondel för
SEAGRAM's V. O. Conodion Whisky.
Denno koroklerislisko whisky med sin
iypisko smok exporleros mero ön något onnol mörke från något onnol lond
Pris

3/4 tit. (75 cl)

kr.

29zzs
Rekv.

nr

507.

Gcnerologent: Edrtröm Troding Co AB, Stockhotm

Krislisnslods Ltinstryckeri AB

1955

