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m kulinaÅsk golf
Enligt högsta vetenskap belor njutningen av
golfspelet på iakttagande av fern basreglel
Dessa kunna även översättas till kulinarisk
visdom:
.Adresr;: En blandning av förväntan och aptit

inför' förestäende färd till Riche, Teatclglillen
eller Stallmästaregärden.
Qp

o

Stance och uaggle: Mcd bibehallen fattning inträdcl r-nan på ettclera traktörstället, där

ett utsökt

bord alltid väntar den sanne gol-

faren. Insupandet av anr'ättningars och vincrs arom kan ske
rrrcd ellel utan wa.ggle

: (l/
t-\
.3;1
4\

,zj

\
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i:-:
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Srving-i-ett; Med längsamt harmoniska rörelsel', fria från jäktande
"fore", njuter rnan i fullkomlig avspänning sin

delikata måltid i kongcnial rri:jö.

I-att' hittiilg: Bättle scnt

än aldrig är att UPPtäcka denna fölnät-nliga
levnadskonst.

Pivot och balaus: I{os
Tore \Mretman, traktör',
rör' sig aIIt bala olrr en
sak: alltid supelllt l;alanse|acle n'rentler' - intc
minst ifr'åga on'I hrtsmanskost

Goll: tts brörlrrLsl,ult lir srilsÅilt riiLl;ottttnr I t:ll

RrcHE 62o,(,2t-22
TEATERGRILLEN 62('024
STALLM ÄSTAREGÅNOT rtl IT',144
En nratgltrd golfate sliret'

ttnnottsen
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borgs Golf och Gamlakarleby
Golf. Inalles hör till förbundet

Elitmärket blir svårerövrat
Vi

1..:rr forsk:.rt

i

s,onr stå rriirnrast

i

vill<,r he rr;rr
cur till att bli

såvida intc dcn nya

Boråsbanan

h:älper f lanr hononr till

mäscer-

stora gr:rbbar och sonr lrar nrest
poäng på elitm:irket. Vi har funnit att läget f. n., efrer SM ;
Falstero, är följande:
Gunnar Friberg
24t/': poine

sklpsfornr

KarLfeldt
Knut Sörvik

22

Bengc Möller

2A

beräkningsgrundern;r. Men hens ökade skicklighet tyder på att det ince bör

2)

Rr-rne

Thore Anderssou
Hans Scenberg
Cöran

t8

Lindeblad lt
ll

Car lsson

Vi får

att Gunnar Friberg snart skall tå sin felarrde
halva poäng så att han kan spela
lugnare

hoppas

i

mäste

lrrns hrrrdicrps.inkning nu ijuni
f rin
till 1 skulle htr gett

-2errligr de- gamh
honom

dröj:r så länge förr;in l-ran ken
f ästa rrärke t på rocke n.
Rune I{erlfeldt:ir snart nogen
lör nr:rrket och krrn t:r de felande

19

Edvard Brändströn.r l2
Bengt

igerr.

Benet Möller hrr l.raft oruren
.rtt intc f.i r.ikna de 5 po.ing sorrr

rskap och

:rrrdr:r
Det mås-

po;rnggivande rävlingar.
te vxrå en ganskr stor påfrestning

att springa efter den

gäckande

halva poängen.

Knut Sörvik har haft sina 22
för hans
del ser det v:il ut som onr hen
skulle få avvakte oldboysåldern,

poäng ganska länge, och

2

poängen i larrdskan-rpen rror
Drnn:erk på Båstad, Göran Lindebl:rd tog ert sreg frarråt nred hel.r

6 poäng sonl SM-skörd.

Hans

Stenberg.ir sällan hcrlnr.r nu för
tide n oclr de andlr hrrr n lång
e

vlg kver.

Sonr slutsats får man väl säge,
att vi nu har så ruånga spelare
n-red elitrniirket som står ivägen

För de andra, atc dess:r

får

ett
;rrbete atr saml:r ihop de er-

hårt
Iordcrliga

poängen.

Tyska Golfförbundet 50 år
I
I

Dct tyska golflörbundu har i
desarna uppnått JO år och den
tv:k,r tidrkriften "ColF" .ignar'
cn 5tul del ev sitr fenrte nurrnrer åt en krönika över de fenrtio gångna åren. Berättelsens förFrtrrre iir Dr Herbert Riedel,
'onr .rllsidigt belyser golfsportens
urr eckLing i Tyskland från förste börj;rn. l)ersonalie, organisation,
seniorer, ungdom och finanser få
.rven sin.r krpitel. Bildnrateli.rlet

Goifsporterr
onekligen

i

i Tyskland v:rr

rask framn'rarsch före

det

senaste världskriger och Förbur-rdet drev en effektiv propag:rn-

r. hade nran lyck:rts intresa medicinrrn;r så att cn "läkrrnrs dag på golfbanan" hade
blivit verklighet.
Av dc senasre årens urvecklir-rg
rtr döln:1 h:rr n'r:r-r nu återvunnir
dcn under kriget förloradc terda. Bl.

ser

I

står

v.

häradshövding Eljas

Erkko,^vordf., direktör P. H. ZrIliacus, \r. ordf ., konsul Taavi
Pohjanpalo, sekr., och bankdir. L.

M. Tulonen,

samtligx från Hel-

singfors, gymnastiklärare E. M.
Lehto, Björneborg, direktör V. E.

E.

Pelkonen, VilLnanstrand och

försäkringsdirektör P. F. A. Viik,
Gamlakarleby.
Förbundets adress är Södra Ka-

jen, Helsingfors.

I och med att förbundet bildats finns ett underlag för utlysandet av inhe n-rska mästerskapstiivlingar ocl-r sådana kommer i år
atr ordnas för första gången. Den
J

4

augusti spelas det finska
son 72 håls slagtävling på Tali-banan, ett evenernang
som i tiden nära sammanf aller
och

r.rrästerskapet

med att Helsingfors Golfklubb i
sommar fyller 2t ir. Jubileet

korrmer att firas bl. a. genorr
ett stort tävlingsprogr am den 27
och 28 juli. Våra finska harrrater
skriver till Svensk Golf att man
upprikcigt hoppas att svenska vän-

ner skall komnra till Helsingfors
GK de dagarna och ber genom oss
få rikta en inbjudan härtill.
Den finska spelstandarden går
framår. Listan över de bästa onrfattar f. n. namnen GrönlLrnd, hcp
J, Numrinen, 3, Vikström, 3,

4, Toropainen, 4, V.
t, Pohjanpalo, i, Nyström, 6, Mattinen, 7, och E.
Hänninen,

Bronran,
Brorran,

10.

Vi

nöje att se hur nran avrirade go.lf-

Golf sluter sig
nred glädje cill gratulanterna rillsanlrran med de europeiska och

önske Finlands Golfförbund
all lycka och vec att därmed kon-

spelare

enrerikrrnska golfförbunden.

kommer :rtt

i slutet,rv förr,r sekler.

Finlands Golfförbund bildat
it

liO kommer på Helsingfors andel.
Förbundecs första scyrelse be-

rängen och Svensk

iir rikligt och der iir ett stillsaLrt

I

över 210 aktiva spelare, av vilka

Eircr nringe år' förberedeLsc språk Suonren Golfliirto. Anslutne
h.ri dcn -{ nrrr: i år Finlend. klubb.u' .ir Helsinsfors Golf-

Go.i!i.:bLrnd bild;rr. 1).i lrenrr:r.r- klLrbb. Björnebc.rg, Golfklubb. \/i-

takterna med broderlär.rderna
bli fler:r och rikare.
22-23 aug.: Svensk Golls

slora iuniortävling

jubileunrstä\'ling blir i år
likrii .rurrrvling för juniorer-

Vår
crr

n^i 72 håls slagtävling torsdagen
den 22 och fredagen den 23 augusti på Kevinge. Rätt att delta

har juniorer under 21 år

med

handicap
16 eller bättre, tillhörande erkänd svensk golfklubb.
Inbjudan sändes i dagarna ut till
klubbarnas sekreterare. Anmälningstiden utgår den 14 augusti kl.
1iOO. Anmälan skall insändas till
Svensk Golfs Redaktion, Kungsgatan 48, Stockholn C. En anmäl-

av J: skall åtfötja
- insättas på
anmälan eller samtidigt

ningsavgift

tidningens postgirokonto

Likson-r förra året

lt0

181.

komtne r

Svensk Golf att till juniorer bosatta utanför Stockholm lämna ett
resebidrag, utgörande halva biljettpriset för järnvägsresa tur och retur andra klass. Gör iordning ett
specificerat kvitto och överlämna
detta till tävlingssekretariatet första tävlingsdagen. Likaså skall tidningen försöka n.redverka till att
för sådana som e;' själva kunna
ordna inkvartering hos släkt och
bekanta söka ucverka husrum hos

privatpersoner. För att vi skall
kunna göra detta rnåste tidningen
fe meddelande harom en ,:ecka
innan anmd.lningstiden utgår, eller
senast den 7 augusti. Skriv ett
brevkort bara till Svensk Golf.

Måltider till nedsatt pris serveras vid ett stort juniorbold på
klubbhusresraurangen dagen före
sanrt de båda tävlingsdagarna.
Sve nsk Golf hälsar juniorerna
välkonrn.r till den första stor.r ju-

niortävlingen 22-23 augusti.

Fiek Ni ei vårt mainr.?
På grund av ett missöde vid inlän-rningspostanstalten har sannolikt ett mindre antal av våra prenuneranter icke erhållit vårc
ma.jnunrner, som uts?indes den

maj.

Vi ber dem av våra

25

prenu-

mer:lnter, son-r icke erhållit nun-r4 av tidningen dagarna efter
utsändningsdacurr-r, sätta sig i förbindelse n.red tidningens redaktior.r
så a.tt vi kan översända felande
nunrle r. Vi vill framhålla, att

mer

nrissödet

ligger helt och l-råilet

utanför red:rktionens kontroll.

Borgmästare Lars Gunnar Ohlssott slår med den itLut ittaigitittgsdriven
tnatglung.

vid Ryts

Stora Rya-banan nu invigd
"sidovattenhinder enligr def.
14 är för hela bar.ran Oresund",
står det på Rya golfklubbs nya
scorekort, och det utsäger.i all

De nya hålen l.rar över huvud
tillfällig turist, ökat Ryas charm i vida mer
.ir-r aritn-retisk propoltion. Kvar är

sin majestätiska enkelhet något väom banans kar akt:rr. Ett

de ursprungliga strandl.rålens speciella lirrk-karaktär med alla de vär'-

sentligt
rrrn;rt

drlg konr flrrrr i en upp-

lvsning som en äldre nedlem läni-nade oss den fagrr iuvigningsnrorgonen på Kristi Hir.nnrelsfär-dsdag:
"I dag har jag rcrt både göken ocl.t
näktergalen."

De där

nrturcillgångarna har

Rafael Strndblon.r verklige n utn)'ttjat suveränr vid anläggandet
av de nya hål som nu gör Rya till
cn full I8-hålsbana (av rlästerskapsstandard, hoppas klubbe rr
själv icke utan fog). Kultlen r.ttgör l4:e hålet, säkert ett av de

taget, förefaller det en

den som ligger i sandig havsandstu;:f under fötterna oci-r
ständigt v'ixlande vindar kring
öronen, kvar är de stora, svePaltde hålen uppe på klinten bland

str

bländgule skånska senapsfält ocl-r
evigt vandrande skånska allier.
Till l-rar komr.r.rit ett parti på sydvistsluttningen, som lltnytcixr on)rådets parkstän.rning och ställer en
l-rel rad intrikrta rren knappast

otillbörligt komplicerade golfproblenr.

Allt detta hade Ry.ientusiaster-till invigningen ställt i ett
rrors torkan förbluffande gott

Man har just
klättrat upp f ör den hirnlastormande gräsbrant på vars topp 13 :e
hålet viintar på att nås av ert välevväst nrashieslag (eller en mind-

ne nu

re ambitiös rabbitspoon), och så
stir nr.rn på 14:e tecn, otttgivetr:rv
näktergalssår.re, blickande r.red i en

n-red utnyttjande av banans många
egn:l fär'skvettensd;1ntr1111r kLtntl.r
vettn:r också f airways kontinuerligt. Greerrerne får redan sitt n:rttetid, med hjälp av ett tidur sorrr
slår på och kopplar av pumPver-

vnckraste man kan

se

.

hemlighetsfull, djup cirkeldarlnr,
om sorrmaren enligt hörsägen uppfytld av näckrosor och röda fiskar. Man teear sin boll och sveper
iväg den i allmän riktning mot ön

Ven, sor-r-r simtnar på Sundets vågor bakom green.

skick. Och torkan skall snart vara

en övervunnen naturvidrighet.
Till hösten skall det vara klart att

ket.

Klubbsekreteraren Anders
Anrilon hade knappt hunnit vinna
invigningsdager.rs 36-hålstävling,
förrän han med berättigad stolthet

demonstrerade det för Svensk
Golfs utsände, som också fick till-

fälle att kon.rplimentera greenkeeSvensson för en förnämiig

per

Prestatron.

Invigningen själv var stor gala.

Klubben har egen borgn-rästare, L.
G. Ohlsson, som trots TV-kameror
och andra distraktioner n-red pondus f örr-ättade invigningsdrive n,
och efterl-rand sarrlades man sedan

på Parapeten, där klubbordföranden Allrn Börjesson i;imte fru Annie presiderade med oöverträffat
gemyt och r-r-rånga väln-rotiverade
tackord till rlle denr som står
bakorn detta nya fina tillskott till
de skånska golfattraktionerna. Mo-

gens Bredfeldt talade

danska,

Gunnar Edstrand golfförbundska,
och Rafael Sundblom sundblonrska och framhöll xtt ett gott un-

derlag för klubbens
framtid nu

sportsliga

fanns.

Srarkasc minns man veteranen Th.

Ankarcronas hälsning
go

I

D:rre

i

till

den unga

fgenerationen.

fter invigningstävlades de
T. G. IX/.
fyra.

c

dagarna

Tävlingsresultaten
Coupe Mollberg, 18 båls stablefor,.l

1. Jan Stenport (11) 35 p., 2. Olle
Vattborg (18) 35 p., 3. K. A. BLrnkc
(10) la p.
Algilskilllndn, 54 håls stab[e[ord t.
Grrnrrel Malmqvist (32) 109 p., 2. N.

Knursson (5) 101 p., 3. Maj
hcimer (14) 101 p.

AB

CLrggen-

Ramlösa Hälsobrunns Heders-

pris, 36 håls slagtävling Klass A:

1.

Anders Amjlon (9) 146 nto, 2. Mari-

anne Gril:wall (6) 149 nto,3. Stig
Svensson (4) 150 nto.
Klrrss B: 1 J. E. Hedbrand (12)

nro,2 L. Andersson (12) 145
J L. Svcnsson (16) 146 nto.
Extrathling, stabLelord 18 bål
Sörrn Haltmann (14) 37 p., 2. M.
Bcrgcngren (21) och Ulf Olsson (12)
3+ p., 3. Bo Lindstr.rnd (16) 33 p.
f,ommunala banan snart
verklighet Stoekholm
1-11

nro.

1,

t

i

Stockholms stads idrottsstyrelse
har vid sammanträde den Z juni
beslutat att i 1918 års stac begära

12t.OOO kr till en golfbana om
nio hål vid Källtorp och Damtorps jöarna me d Hellasgården

\om centrunr. B.rn,rn skall e.j dri\'å\ r.\- en prir-at klubb utan skall
vara öppen för alla, klubbor och
bollar skall uthvras och golfintresserade iir tillfälle pröva på

En

bet,tgattde utsikt

lrkt 16. utsltget på Rya, mot

MLuiLtlute GripwaLl

golfsporten. Instrukrör' sk;rll anställrs nren nan v.:inr:1r sig lrir
liksonr i andr',r idrottsgren:rr ett
skickliga ;rmatör-golfspel:rre sk.rll
te hrr-rd our de intresseradc och
då speciellt ungdoruen, \4erk finns
lc.er'rer.rd [ör' err rrrbyggn.rd till
r8 hå|.
Svcrrsk C,rlf li.rr tidigalc i'itt
numnrer J-1956 visat planen för
banan, som uppg.jorts av R. Sundblon och N. Sköld. Områderkring Hellasgården är ett av de
vackraste i närheten av Stockholn.r. Idrottsföreningen Hellas
har här en storarrad anläggning
med omklädningsrum, bastu och
servering, allt tillkommer genom

Soutdet ocb Danmarh,

och Annie B&jesson.

initiaciv av Hellas idroctsn.r:rn och
ti,l sror del bekostat genorrr in.arr-

lingar oclr

klubbmedlemnranr:1s

eget arbete.

Ledan.rotcn

av

Golf f ör bunde ts

styrelse, den entusiasciske Lars
Edshan-rmar, har under våren vid
sammenträde n med Idrottsstyrelsen och Hellas' verkställande utskott drivic på projektet och även
Iunnit lösningar till den ekonorniska sidan av saken.
Om intet oförutsett intraffar
kan man riikna n'red att Stockholm l9t9 har landets första
verkligt kommunala golfbana och
golfentusiasterna har nått ett av
sina länge efterlängtade måI.

Banrekord av Werkell
vid Kalmar-iubil6et
När

Kalrr-rar GK:s b:rne vid
Kl:rckeberg:r "invigdes" under ICårsjubilder tävlingsdager den I
och 2 juni satte Elis Verkell banrekord nred 70 och venn därnred
scrrrchpriset. Ett 40-tal tävlande
spelade båda dagarna, försra degen delvis under besvärande blåsr.
Banan v3r i utrrärkt kondition,
och blir de plenerade ytterlig;rre
nio hålen av s:lnrma kl:rss, så
kommer KaLrar att knnna vis;r

intresserld klLrbbrnedlenr och yrkesfilnrm;rn

Filmen körs sedan i en ,rv klubben anskaffad projekrol i instrtrktörernxs mnt ont oc]r om igen och

stor rutadskär'nr.

rillsanrrn;rns nred sin instruktör kan
spelaren Iå en diegnos. Kostnaderna :rr lika nred självkostn:rden för

offr:rr sin iririd på
1ördagar och söndeger för filrrning:rv spel:rrnas su,ing nrot cn

film och frankallning srmt er-

sättning rlrotsv:r.r:.rnde lcktionstid

till instruktörcn.
Det är nrånga Ke vinge spelare

sonl redan utnyttjar denn:r förnän.rlig:r nröjlighet. Kanske krrn

detta initiariv ge anledning till
efterföljd på endre håll.

nunrer.r .ir
finns der säkert nrånge skickliga
ematörfilnrare ute i landet sonr av

upp en förstklassig n'rasterskepsbana så småningonr.
Tävlingsresulrrrcn blcr

:

3 A. Lindcström 32 p. B-klass: 18.
Lrrndgrcn 4a p., 2. A. TLrllgård 36 p.,
3. l\4:rrgir Olsson 32

i

n intogs

att lokalt undersöka eventu-

tionslöst garanteras.

Bildremsan här bredvid visar
iGertrud Ahlberg i ultrarapidbilder. De n rutade skärmen hade
ännr.r

inte blivit färdig.

och trivsam tillst:illning.

En bok om gräs.ytor

på

H;rntverksföreningens festsal och blev en munrer
Svenska

Golfförbunders represenranr L.
Edshammar överlänrnede Förbun-

dets förtjänstplakett i silver till
Kelrrar GK:s ordf. Ragnar -feans-

son. De

s.1re

ella möjligherer till dylik grafisk
instruktion. En avsev:rrd förbättring av spelet kan nästan reserva-

p.

Jubileurrsmiddage

lördagskvällen

intresse för saken skulle ställa sig
och sin apparatur till förfogande.
Vi kan inte nog uppmana våra lä-

.lubileums-

tiivlittgen, A-klass: 1. R. Olsson 69
netro, 2. L. Vcrkcll 21, 3. G. Törnqvisr 72 B-klass: S. Lindcsrröm 68
netto, B. Lundgren 69, L.-E. Jcnnergren 72. C-kless: 1. Marianne Olssorr
72, 2. H. HöglLrnd 73, 3. B. Johansson 74. Scrarchpriset, bcrrar, E. Verkell 70, damer S Lindeström 82, juniorcr lJ. Lundgrcn 84.
.lubileumsträffen, A-klass: 1. A.
Höckne 33 p., 2. E. Vcrkell 1) rr

undiga nrakarna
Lindeström höll ett rrycket r,rppskatt,rt växelt;rl för nrennen ocl-r
kvinnen. Smålands IF:s ordf. E.
V:rll lyckönsknde klubben till
spe tsf

den liv:rktige och lovande junior-

Utan tvivcl ar Veibulls i
i Skandi-

Lrrndskrona det företag

n:rvien, som har hunnit langst i
fråga om arbetet rred grässorrer
lär.npliga för trädgårdar och golfbanor. \(/eibulls ger årJigen ut
broscl-ryrer nred beskrivningar och
i de ir'mnen sonr är av vikt för
gräsodlaren. Nr.r har Gunnrr Vei-

råd

brrll, Ied.rre f ör förcr'rget' e xperinrent och försök, san-rIet sina rön
och erf;rrenheter i en liten bok

alla goJfspelare och b:rnskökor.r.rnrer att hx glädje och

kadern.

son-r

På Kevinge där filmas

Dytta xv.

trre

Art konrnrl underfund med sin
gen swing
de ss f 1 och f ör- väl anses v:tra de u
tjänster
nrå

e

e

första -förurs:trtn.ingen för

err

kr-rnna förbettra det egn:r spclet.
"Vad ar sanning?" är den st:indiga frågrn. Välvillige råd dyker ju alltid upp
oft:r lika
olika ocl-r månge som- rntalet välmen:1nde rådg.ivare

.

Se

dan

slute

t

av nraj hrr nran på Kevinge ord-

n;r med fiJmning i ultr.rrapid.

{

Så popu-

lrr sortt'nr.rlfilrlning

En

Iloken:rl indelad i2O avsnitt,
ikligt illLrstr rad ocl.r ger i l:ltrfrttlig, koncentrerad forn.r upplysningar och råd i allt av vikt för
.rnlrgg,rnde oclr v.ird .1\' gr'.i.r

e

De ytterst betydelsefulla frågonr:r onr ogräsbekämpning och
svempsjukdonrer behandlas utförligt och r.ned vetenskaplig klarhet.
Även den allra nyaste n-retoden för
att snabbt få fraur en enherlig och
t.ir rnatta, plantering. avh;rncile'.

Det liusnar

i Rättvili

Golfentusiasterna i Rättvik ha
haft flera n.rycket bekymmersamnra år. Der blev dyrare än nran
räknat med, och det var oerhört
svårt ait enbart på privat iniciativ skaffa de medel som fordrades för även de mest nödvändige
arbetena. Men seg energi och oför-

entusiasm har nu burit
frukt. Kommunalfullmäktige har i
maj beslutar bevilja ett anslag på

tröttlig

2J.OOO kr till Rätrviks Golfbana
u. p. a. för stubbrytning och sluc-

förande av anläggningsarbetena,
samt därutöver ett årsbidrag till
driften för detta och nästa år om
I.OOO kr pr år. Säkerligen kommer
golfen att ta ökad fart sedan det
allmänna på detta sätt börjat inrressera sig för banan.
AIla aktiva spelare går också i elden och man har sinsemellan tagit
röjningsarbete på beting. Man har
utfäsr sig atr nedlägga ett visst an-

tal arbetstimmar som i reda

pengar

skulle betyda ett mycket stort belopp om det utfördes med lejd arbetskraft. Medlemmarna ha delat

upp golfbanan i olika delar med
varierande längd alltefter arten

Så här har man fördelat det frioilliga rensningsarbetet
blir nog snart gjorda. . .

SVENSK G0IFS

av buskage, rötter och annat bråte,

för var sin andel.
Förpliktelsen har tydligc angivits

till, och beundra denna

manifestarion av samarbetsanda och hängivenhet till sporten. Nu behöver
man inte längre ängslas för att
förlora bollar i den otäcka skogen,
uran kan inrikta sig på spelet och
den underbare naturen där uppe.

Nästa sommar planeras invigning. Det rapporteras

till

Svensk

Golf att fairways och greener börjar bli i mycket god kondition se-

dan den omfattande

dräneringen

nu börjar visa resultat. Försumma
inte att stanna i Rättvik och pröva den tjusiga 9-hålsbanan.

-\iltnogl en bok som alla golfspel.rre bör I.isa och som s.ikerligen
kommer arr urbreda f örståelsen
för ban:körarnas sr'åra och besvärliga arbetc,

ir

frågesport V.

Mrtnndens tipstiivling

och svara sedan

på uppsatta skyltar, och ingen lär
vilja stå med skammen att ha försummat sitt åtagande.
Vi önskar Rättviks GK lycka

i Rättvik. Ackorden

1. En tävlande slår en drive som
kan vara out of bounds. Han spelar en provisorisk boll, som går
samma väg. Båda bollarna befin-

nas vara ute. Han förklarar då,
att han föredrar att spela den
första bollen och går tillbaka och

spelar en ny,

påscående atr
slog sitt tredje slag. Kan

göra

han
han

så?

t När den första bollen

gick

utom gränsen blev den andra
automatiskt

i

spel.

När

även

den gick ut, måste han spela
e n tredje ocl.r skulle då slå
sitt femte slag.

x Det

finns tyvärr inte något i
reglerna som hindrar honom

från art välja den

första

bollen.

2 Om han kan välja den första
bolien får han väl i alla fall
räkna slaget pi den andra
bollen och spela sitt fjräde
från utslaget?

2. Slagtävling. Den ena bollen lig-

eer på greenen, den andra i en
bunker i greenkanten, kanske 10
m från hålet. Den som skall spela
bollen i bunkern frågar den andre: "Det är väl ingen plikt om jag
:j.rffar din boll?" Denne svarar:
I Jo, två slags plikt.

x

Nej.

2 Nej, men två slags plikt om
du träffar flaggstången.
I Detta händer ofta. Man letar
efter sin boll, det ser hoppiöst ut
och så beslutar man sig för att gå
tillbaka och slå en ny boll, de
andra fortsätter letandet. Innan
man kommit fram till den plats,
vzrifrän den första bollen spelades, hittas bollen ,och frigzn d.r
nu om man får spela den eller
rnte,

I Nej, har man en gång gett
upp bollen så är den förlorad. Detta inträffade en gång

i

en tysk-svensk landskamp i

Båscad.

x

boll i spel genom att droppa
den på spelfältet eller slå
den från utslaget.
2 Det sistnämnda är rätt med
det tillägget att man skall ha
hittat den första bollen inom
I minuter ,i annat fall är den

der bekymmer.

menerande.

x I slagtävling
fär en medtävlare i
motsvarande
all markera

x Hela banan.

eller

2 HeIa banans område nred undantag för tee och green på
det hål rran spelar samt alla

E har hålat på

I och vinner hålet.

x När

en putt är given är den
given. Halverat.
2 Jag tycker att N skulie plikra

två slag för act han krockade

E:s boll.

6. I djupa bunkrar finns dec ofte
treppor för att gå ner i och upp ur
den-r. l)e är av trä eller sten eller
uthuggna i marken. Hur räknas
det om en sådan trappa hindrar
aget.

I Bollen n.råste spelas som den
ligger, det är ju en bunker.
x Sten- och trätrappor d.r

ficiella föremål och man^rtifår
droppa fri från dem, ej när-

mare hålet.
2 Rikcigt, men detsamma gäller
för trappor uthuggn.r i mrrken.

7. Der är ju numera så att den
som är i tur att spela, dvs ligger
längst från hålet, ensam bestäm-

mer över

flaggstången och över
den andra bollen, både i match

och i slagtävling. Det finns ett
undantag, vilket är det?

spela

sin boll.

2 Nja, jag tror
att han n-råste spela den,

hinder.

har denne hålar med sict fö-

emot gärna flytta undan pro-

den,

f

l. E och N spelar en nratch. N
ligger i greenkanten på 2, då E
spe lar r'n sig på tre slag en dn.r
från hålet. "Den får du", säger
N, Innan E hinner ta bort bollen
spelar N och råkar krocka E:s
boll ner i hålet. Denne l.rävdar att
l-ran är i på 3 slag, vilket N, som
hålar på 4, inte vili gå nred på,
han vill ha hålet halverat.
1 Om någon i en n.ratch krockar motspelarens boll i hål

I Vägar är inte hinder, rnan
fär grunda klubban och ta
bort lösa naturföremå1, där-

hjälp, mar-

fairway.

6

om han tyc-

kera

4 Yad är "spelfältet"?
I Det som vi vanligen kallar

sl

10. På nästan varje bana förekommer en väg, som alltid bere-

ker att hans
boll är den
andre till

förlorad.

regående slag.

motspelaren,

1 I match fär

Man får spela den första bollen om man inte satt en ny

får inte
markera den.

i.ran

8. Or.rt of botrnds markeras på
olika sätt. Låt oss antaga att Iin-

j.r är

rad med stolpar,
grönvita. En boll stannar invid
marke

en sådan stolpe, den kan inte spelas i den riktning spelaren önskar.
I En stolpe är ett artificieilt före

mål och f år f lyttas

eller,

onr detta inte går, får bollen

utan plikt droppas fri från
stolpen och ej närmare hålet.
Det är ingen skillnad mellan
out of bounds stolpar och
andra stolpar på banan. Alltså: flytta bollen.
x Jo, det är faktiskt så att en
stolp.cs6nr rnarkerar out of
bounds inte är ett artificiellt
förernåI. Den får inte flyttas
och inte bollen heller. Alltså:
spela bollen son.r den ligger.
2 Vet inte, jag har aldrig varit
out of bounds.
9. Man måste ibland på begäran
medtävlare eller motspelare
^v
r.narkera sin boll på greenen. Man
ser decta göras på flera olika sätt,
men ett sätt finns rekommenderat

i

reglerna. Vilket?
1 Man lägger ett litet mynt el-

ier liknande föremål på

den

plats där bollen ligger.

x Man lägger myntet bakom
bollen och tar upp denna.
När man lägger tillbaka boilen gör man tvärtom.
2 Nej, man lägger myntet framför bollen och sedan bollen
framför myntet, det är det
mest prakdska.

x

Vägar är och har ailtid varit hinder, man får inte grunda klubban och ej ta bort

lösa föremå1.
2 Vägar är ett artificieilt föremål och rnan får flytta bollen från dem utan plikt.
I l. En spelare har hamnat i ett
ospelbart läge i trädrötter bakom
ett träd. Det var en lång drive
och l'ran r,älier att droppa rned
två slags plikt för ospelbart läge.
Var skall han droppa?

I

Inon.r två klubblängder från
tr;idet, på vilken sida han
vill, inte närrnare hålet.
x lnom två klubblängder från

trädet rnen rakt bakom detta.
2 Rakt bakom trädec, men han
får gå så långt tillbaka han
önskar.

en kvistig fråga till omväxling mot alla de lätta ni fått
tidigrre. Det hände på en tävling.
En spelare slog på ett kort hål
12.

Htr

sitt utslag ut i hög ruff och spelade en provisorisk boll, som landade på greenen. Han fann en boll

i ruffen och valde att spela den
och sände sin caddie att plocka
Lrpp den andra bollen. Han slog

från ruffen upp på

greenen och

fann, när han skulle putta, att det

inte var har.rs boll. Han gick tilibaka i ruffen och letade efter sin

boll men fann den inte. Vad
göra

då?

I Gå tillbaka och spela en ny
boll frin utslaget. Tredje
slaget.

x Lägga tillbaka den

upplockade provisoriska bollen med

två slags plikt.
2 Droppa en boll i ruffen med
tr'å slags plikt, spela sitt
fjärde där-ifrån.
Rätta svaren å sid. 20.
överst på nästa sida: Från radiointer-

ojun i Tylösand, Radiotjänsts T.
tX/ ic

G.

hbom interujuar SrLen N or dstöm,

P. O.

.lobansson,

Erih Sjöstedt, Einar

Lindström ocb Gertrnd Ahlbng,

i

Golf radion
Brn ptogrnm prt tul fid
V.rd .i| der soril gör :lrt
blir- biten av golf?

ut.rn

Det är när mrn en gång har
- slå en boll perfekt, en lång
lyckats

boll som landar precis där nran
vill ha den jag tror der är det.
Sålunda ),ttrade Tylösands Erik
Sjöstedt son.r slutreplik i det golfreportage av radions och Svensk
Golfs T. G. Vickborn son.r lyssnarna trakterades ned på sommar:-

månadens f örsta lördagsef termiddag(!) Trots konkurrensen nred
aktivc golfande tycks r.nan ha haft
radion på i klubbhusen på åtskilliga håll, och man får hoppas att
dec som vanligt

ra högtalare

var gott otr and-

i farten, ty entusiaslät så rnedryckande,

ten Sjöstedt
att han nog kunde lura åtskillig;r
proselyter ut till närmsta bana.
Det behöver inte alls bli så
- som det låter att spela golf.
dvrr
underscrök Erik Sjöstedt, som talade om hur mycket man kan få
ut av sin årsavgift och hur man

i början kan reda sig med lånade
klubbor eller andrahandsutrust-

ning (han visste nog, atc den som
en gång blir biten är lika keen på
rtt förb:rtrra sina grejor sonr sin
score). Och så beräccade han hur
han själv en gång hade låtit locka
sig atr försöka göra det där som
såg så löjligr enkelc uc, och så vart
han frälst och biten för evigt.

detta dvstr:r perspektiv kom tröstens ord att :rlla ändå kan l;ira

sig golf. .faa, det fanns

kanske

någon, som Sven Nordström

l-rade

gått bet på, men det aktar nran
sig för art säga, antydde han i
diplornatiska tonfall.
Och intervjuaren gick raskt över'

till att i st:rllet fr,rmföra Nordströn-eleverna Gerrrud Ahlberg,

nirrg

rv

tr'äningsbrodern P. O. fick

tillfätle atr berälta om
hur han härom året på Rungsted
lirrn också

sänkce en llO-nretersapproach mitt

för

näsan på sin ledande engelske

motspelare.

Gertrud Ahlberg

bekände

,

atr

hennes spel var "långt men vilr"
och att hon i år siktade på skan-

dinaviska dammästerskaper. Hon

lät rätc

sorn han

belåten, när Gunnar C.
rapporterade, ert Oslobanan, där
det avgörs, är ganska öppen.

golfen och om vilket krävande och
tillfredssciillande spel de sedan har
funnit den vara. rGunnar C:rrlander lät riktigt skakad, när han ta-

bomske småpratandet med de tre
rungdomarna fick radiopubliken
bevittna en serie uppvisningsdrives,
son-r förvisso lät helt autentiska
och bör ha l.ramrat in hos lyss-

Gunnar Carlander ocl-r r-ryssnämnde
P. O. Johansson, "Putt-Johrn",

vid något tillfälle bler.
krllad. De ber:ictade orn hr.rr de
vid tolvårsåldern blev bitna av

lade onr hur verkligt hårr det
kunde vrre att gå igenonr en rrr.is-

terskapsturnering. Men på uppnrl-

Som avslutning på det wick-

n;1rne.

att det inte är

niir en golfboll
2 I O-mete

småporatis,

dängs iväg mot

rsstrecke t.

I

För Haimstadklubbens ledning
bidrog Einar Lindströn-r med några ord om banans tillkomst och om

de aktuella

utbyggnadsplanerna

för' ytterligare nio håI, så atc det
blir både en liten turistbana och
en stor tävlingsbana, och innan
dess hade Sven Nordströn.r och
h.urs stjärnadepter

varit i

farten

framför mikrofonen. Till ackompanjemang av Tylösands alla trastrr och bofinkar och P. O. JoI::.r-r.sons snrackande masl-riesiag be-

r.i:tadc Sven \ordströrr om hur

i(: i.i::ill

.rtr iör.ök.r gör'.r cn
gr.li:re .:r' en gröngöling. S.i dir
en tr e ir t.rr de t innan han ler
sig begr ip; nigot. ocl.r niir inte rvjuaren f.irsöktc

lite

.rr-skr:rckt av

'.'Puttj.ol:,ut" i'.itni ett perlekt järttslag, som TGW l1'ckades göra stt.irtigt hörkomme,nn e,1 tar poiulärt f ariåeliet.

btrt i mikrofonett. Suett Nordströms

l

Doug Ford sensation
Det är nu mer .in ett kvarrs seI sedan Bob Jones började ;rrbetet uå Augusta National golfbana,
den drön-rban;r sonr han sett för
sig under hela sin golfkarriär och
som han ritade n.red hjälp av Alister MrcKenzie, den kände skotske
golfarkitekten, ä.r 1931, året efter
ke

sin Stora

Slanr och

sitt

därefrer

fettade beslut att dre sig tillbaka
från all tävlingsgolf. Augusta Na-

tional vrr än.rnad att bli landets
bästa och vackraste inlandsbana
och har blivit unik bland golfbrnor på ett särskilt sätr. Medan er.r
vanlig bana fc;rblir oför;rndrad rill
sitt utseende sedan den en gång
lagts ut och byggts fär'dig
en
bunker kanske grävs upp- eller
läggs igen, en tee flyttas tillbaka

för att

tillfredsställa bankommittdns besynnerliga idder
så har
hålen på Augusta genomgått
fortlöpande och avsevärda överlrbetn

r

ngar,

De förste iindringarua gjordes
på 30:talet och var huvudsakligast
grundade

på Bob Jones uppfatt-

ning :rtt en golfbena inte helt och
hållet kurrde konstnrer:rs på papperet utln att rlran måste se hur de

velkliga hålen var att spela och
sedan jänrka på vissa partier på cn

för :rtt ge denr bättrc karaktär och få fram deras fulla
slagverde. På ser.rar e tid har de
viktigaste förindringarne gått ut
på att görr banan till ett rättvist
nren fordrar-rde prov på rnäste r del hål

skepsgolf från de skickliga spelare,
som ställer upp i Masters. Detta

har inneburir att längden måst
ökas på en del håI, de var tillriickligt långa och svåra när banar-r byggdes, r.nen den nutida utrustningen och avencerade tekniken har gjort spelarna rner iångtslående och hålen höll på act bli
föråldlade.

Det finns inte någon fastställd
plan för de årliga ändringar och
förbätrringar som Bob Jones diri-

gerar. Somliga år görs ba.ra nägra
rnindre ändringar, såsom act r.rtra

till konturen på en del av

en

green, rndra år har arbetena varit
mer omfattande
en green har

-

8

i US Masters

radikalt ornkonstruerars, en he lt ny
tee har byggts ien arrnarr vinkel
mot fairwavn, loppet på en b:ick
har ändr:rts och den har vidgats
till en danrm (för att skiirpa lrå.le

ts str:ategiske struktur') .

Augr-rsta

Nation:.rl ;rr också den först;r bana

soul i sin arkitektur nredveret
gjort :rnstalter för att bered,r åskådarna pJats. KLrllar har byggrs

upp bakonr greenerna och på and-

segra.

Är l9J4

missade

Billy

någon chans.

Tillåtna att

star:ta

i

Masters var

cndast föli.rnde: Tidigare segrare i

IJS anrate ur champions.
Brirish Open champions. British

Masters:

;rmateur charnpions. PGA champions. 1955 Ryder Cup lag. 1955

\fl:rlker Cup lag. De första
Open. Kvartsfinalisterna i

2.000 åskådare.

inbjudningslistan,

örhandsti ps

Tretton rv USA:s skickligaste
pros har grön.r lockar'\onr vis.1r
att de vunnit en vårseger på Augusta Nationals kuperade och
kon.rplicerade banan i Georgia.
tretton har vunnir de tjugo
n-rästerskap son-l spelats. Ingen
imrtör er bland denr.
Dessa

De bildar en åv de

rnest

exklusiva klubbarna : Golf-Mrsters
Chanrpionship Club. Skulle de i
år få v:ilkonrna en ny n-redle nr, e lle r skulle e n rrv de egn;r åte r ige n
vinna? Jirlnry Denraret, en av de
rvi sorn lr.rr trc rcgr-ar. h.rr giort en
.lv rin.r fr.rnrgångsrikl:te vinterturnder. Sanr Snead, den andre tresegraren, har tillbringat vintern i
Florida ocl.r tränat för tävlingen.
Ben Hogan, segrare två gånger,

till i Florida och
folrn h:rr visat en stigande

her också hållit
irans
k

urva.

Man räknade också på Cary
Middlecoff, segrare 1911, och på
titelförsvararen Jack Burke. Där
var fem toppstjärnor, av vilka
vem sonr helst kunde ta den efrertraktade kronan en gång till och
låta derr illustre klubbens n.redlcnrsrntal fortfar:rnde förbli 11.
Någor-r fränrr-nande spelare haraldrig vunnit på Augusta. Peter
Thomson har spelat framgångsrikt
på ar.rrerikanska banor i vinter och

kunde möjligen

bli klubbens 14:e

medlen-r.

Två gånger under de sista tre
åren har amatörer varit nära att

24

i

1956 års Masters. De
första 24 spelarna i 1956 års US

spelarna

re plarser son-r ger god överblick
och el l:.Lrrpade för åskådarna. En
såd.rn punkt ligger bakom 2:a.
grcenen, varifrån nran ser fyra, hltl
och d:ir der finns plats för nrer :in
F

.foe

Patton rned ett slag. Lika långt
från segern var Ken Venturi förra
året. I år torde ingen an.ratör l.ra

år's

1956

US amateur. Kvartsfin:rlisten-ra

1 1956 års P,GA. En spelare, vare
sig amatör eller pro, son.r de 1J

En pro, icke

nrästarna väljer.

på

utvald av US
En åmatör, icke

Open mästarna.
på inbjudningslistan, som de

ame-

rikanska amarörmäsrarna väl.jer.
Den son är pro på Augusta Nationel.
Frär-nmande pros ver i år: Peter
Thornson och Bruce Crampton,
Australien, Henry Cotton och
Harry \fleetnran, England, Eric

Brown, Scotland, Al Balding och
Stan Leonard, Canada, samt R. de
Vicenzo, Mexico.
S

pclet

På fin,rldagen

i

Mrsters stod en

v:ilfödd och lugn man vid namn
Douglas Michael Ford på 1I:e
fairwayn, kisade mot den avlägsnil greenen och den lugna bäcken,
som bevakade dess framsida, och
bad om den klubba som skulle
vara stark nog att bära bollen hela
vägen fram, treans trä. Hans negercaddie, som tyckte att det stod
lika nycket på spel för honom,
hans dricks, tvekade. Via rapporteringsssyten-ret hade Doug Ford
och hans caddie fått höra att Sam
Snead, som ledde tävlingen, bakoln dem på banan var i färd med
att göra bogeys (ett över par) på
1O:e och l 1 :e hålen.

"'f;r fyrans järn", bad caddien
i plnik. "Kornrler atr kosta rnig
IOO $ om du går i vattnet."
"Jag tycker inte om att

spela

säkert", fräste Doug ev. Inget resonenang vidare. Efter den typiska, srrabba adresseringen, som

Ford tillåter rig, swingade
spoonen bakåt med sin

flata

han
båge

och s.-Lnclc ir,.ig bollen nrc.,r biclictr.
Den segl:rdc kneppt över och stud-

till

sede fr.rrr

gr-ccnk;1nren. nred

i hål fijr cn
bildic 4.
Det ver si Ford spcl.rde ALr-

rvi

1,.utt.rr r:r.r h:rn

gr-rst:r

och

v:rnn 1957-

sonr dct visedc sig
M:rsters. D;rgerl in-

ir:

då åskåd'rln.r fölidc Srre.rd.
försökte Ford t;lnn;r sl:r11 och
hrrnrn;rde i den evttiige b:ickkenten. Hrrn strtjli. .rr sig skorrr;r.
n:1r'r.

kavl.rde upp byxorn:r. v.rd:rde r-rt i

v:lttnet och exploderadc trt icn
keskad xv v:rtten.
Men hen sp.rr.ide sitt rrr.trlili-

till siste d:rgen och 1 $:c
hålet. N:ir lreu korrr rill 18:e behövde h:rn en p:1r 4 för: ltt sltrtrr
nrcd en glinrrrnde 6/. Men h;rns
appro;1ch, err felslegen jrrrrsju.r.
grrste sleg

lendrrde i en btrnker kort orrr grccnen och låg halvt nedgrär'd i s;rrr
6.,.'. f ord knrrllede ner i br.rnkelrr.
slog bollcn Llt;ln tvek:1n oclr såg
lrr,rr den dök r,rl<t i koppcn for 66.
De t r';rr den b,-Lst,r finrrllo:rde n i

\'l.rstcls 2l-årig;r histori:-1. Dcn g.rr
Ford 2tll sllg srrnuranlrgt och cn

ttc-sl'rgs-nr;irgiuel på

S.rtrrtlr

d f ull

r'.rrr kest.idc lrrn
sin '.r,rd r* edgc upp i luItcn.
Forcl iir inte någon stilspeJ.ire
Snc:rcl.

N4e

frrrn cill bolle n.
ter en snrbb titt pi dcn oclr f r r-er
er'. Men h:rn iir förnrodligcn den
btiste i cilkuscn i :rtt gå i på tr å
pr.rtt:1r. l).i August.r spcl.rdc h:rn
grccncnr.l sonr den prislr:rj hln
brLrk:rdc vlr:r oclr hrrrr vrr-,rldrig
H.rn

1)ou,,4

lotl

qelopp-rcrrrr

lirrqr ir'.irr r.itcrt nted \n\ !,\.1 r'')rrder pi 72 7) 72 och sltrrliscn.

,u, 1 ta,11 igl,tttt lntlt't l,irt .;r1.r tonrlen, ntett ,.rkl:i,l,.l b,uiot.t
tt!l st.utct i t,ttt,Lct lil,it,r,it' l;,r,i pitthctt :<,ltit.

crr uertklubbssång.lrc s()nr rpel:rdc
J{}lI l..lr'.1 liir' .rtr li,rnrrrr.r trr i ,, lctt. .rt t.rrrdi.ik,rr'.,',]r ttr p.rr' .rlf.rrsnr.in :olir inrc sl:rgir err lllr.u-lr,lt goil\l.i,l p.i lU .lt.
V.ri rorrr ir,rcle lr.irrr r.rr .rLt t.ir -

l.\:ir Srur Snc;rd cltcr trcdjc
rondcrr, cilr lr.rn ujtrrt cn bogel -

]irru.lcdrrirrltrr lr.r.lr''l,trlit n(r .lr1t.rlcr rpcllrc siste drrgen rill .1C.
r iikct r';u' fijr:öd.rndc Jigr. Ar sik
tcn \.1t inte .rtr tk.u-.r bor-r sid.ur.r

beron.rd 7.1, titt:rdc på scoletrr l,rrr.

\r)r'n Fl(-)g.rn oclr Sor-rclr.rk ut.ur

n:rtLrrligtvis,66.

s,r h:rn fiirr',1n'rd: "YotL lrc.rr t()
tcll Lrc I shot r /-{.rnd rrnr rtill

le,rding tlris rn;rrt's rottnr:trncrrr?"
H:1rl vissl.rclc. "M:rr, thcrc nrust
bc sonrc pc.r-picking p()or
or-rt tl.Lclc !"

gr)lf cr

'\

in th.rt iicld

Dct r.rr i.rkti.kr .i. Orltrligr rr.'l
Be n Hog.rn, Celv Middlecrtf f.
\l:kc St'Lrch.rk och ett dussir

r'.rr

.:..::..,1 utc

'rndr.r

Lrr t.rrlingcn. Mcd;ur

: .icrr r'.ir.i sårbele figrLrcr
^,.:
.,r:t -:i:-t \ (-()tton (10 åt), He nr-r
l)i..i: j
=9 tr.lr Bvron Nclson
(4I,. I r::-,,r,,nclcn irrnchiill också

nr Lr-

reiiiilcrrilcn. \onr rnrcllcrrid r ir.tde siS i .rr.r lrircl.rrc :rn nring.r
rrrrgcl,,n'r.ri. "Vi r ct .rtt nr.ingl spel.ric l'.inncr ris plilitig.r .1tr \pel,i
dc /l hiiicn tili slLrt lrLrr cliligr dc
.irr scorer", förkl:rr.idc lcdningcn.
"Vår ncclskirninq skLrllc r.r br,rt
ci. s',r". D cr g jc'r de dcn . \{c n d cn
iiiddc rn clirliLr"i,rrr \onr l.ing.
li.,irrnrer- .rtr gc eli.r.

Cer-r'i\'[idcllcc,'ii t. cr. gick ]iok.rndc

f

rin

gr

ccr'rcn

nir

h.rrr hilet

sirr I J 2 :.i rllg. \p:rrscrrdc dil ckr
in i bercn och bcor dr.rde cll trc-

dubbcl rcorch sonr fiir-rr.rnn

l<r ic-

l<lrc .in Folds bLrrrkcrsllg. Den
Iöljdcs.rr MiddLccoffs egcr förinn,rndc. ]-r.rn st.rrrn.rdc intc crr'
nrccl på dcn rlidd.rg
s,rnr iiirr.r ,ilcrs segr'rr c treditions.tt]irt :.'t liir .rlr.r rt iintt,tk.tt tt.t.
sr

liir rrr r.rrr

5ul)nr.r) .l\ k.rrdcrtrtrrrrr.tn,ir

.rtr nring.r spelerc her r.rriL iingt

nerc pi list;rn cfter.rndr.r cl.rgcn
nlcn spe l.it 'ig f r.rnr till r intt.
l-]u r lic r .rr- ,r^ :l.rg e f tcr- iörc .ri.it,r
t oittlt'it tör r:r lir ct och r ;rnn ,indl
-fr
ots Fordr brilj:rnt.i 66 konrnr(r'r'r) lr,rq,r .ttf tt.ittg.t i;tnUrn t, b.rksr-iilicn i klubbrunncn: sliulic
Hog;rn hl kunn:rt t;r igen i1 sleg
på 36 hål? Månrr:r tr-ivler inte p.i
Ccrr,r. Fr-ån tee till grcen \ er Hog.rn .rlltj.rnrt Hrrg.rn. urönstr.rnd.
de br-ed:i i;rirl-11's sonr en hök intpckt.'r.rndc en livcJ'[inggår-d.,\4err
pi grccncr nrr hrrde höken blivir en

kvckling. Hrdc det h.int r.rågon
;rnn:rn .in Hog;rn skullc dct r';rrir

Hemligheten ligger i skoftet
nssm i vörlden

ott

erh

2l oliko skaft i stonr

Utöver Tourney skaften
i lager Centur/, Me_
teor, Star och Step Down
skaft för såväl lferre som
Darn i rnodellerna Jimmy
Demaret, Beverly ffanson
finns

och Jack Burke.

z-(TIS) Ert nr-tr

r'jukt eller

goda

snebhgå,cnde skaft soni fr.rurst.illts

tanke på den soni :wingrr
dem',icr.r.-öå1" ,,råi.iii"|r."a. r'ed
svikr och känsra utrör händer_
fart
,ir;.'rriil' ^'""'"

nas arbete oöh ge' bätrle

".-r','ria"äii',ilå,
st smidig modell för de
, eller för en kortväxt

damer, som höier

herre. Genom

itr

bjuder det srörre säkerhet och kontrollerad

Skaftyp N. för den som.slår rnycker hår.t
och typ T
L

och lägre bollb.rna kan

fis -or'rarrl;lä'[.r,iif .li'e.

lör länere
'v'
'I4"6'I!

F.,,.rt re r)rie m;1 onr klubbtillverknirrg f ör;indr.rrs rlång.r gånger rltdet- :irens Jopp, hrrr rlan
.rlltid elk:inr, ert k,.Lnslrn i skaftet v:lrir viktis:rsr

M.istlrcns, .rr.n.rtörens, nredclnråttlns och d:rnrern:is. Av
2l olik:r skrfttyper för r.i sriindigt 17 i l:rgcr i
Stockirolnr. Ovrige k,rn l:rrt crhålJ:rs nroc best:rllning.
dcss:r

för rrr

udq
o

r

åst:rdkonrnr,r cn fund:urcntrlt riktig golf_
klubba. Det.r,rbcte sonr l<lubb.:r sj.rlr Lrrfiir-i
slaget kan nunrerl .1np.rs\:rs individue llr rill r er jc

M;rcCrcgor Tourncy skefr fr:ursr.ills ,rv en ny Jege_
rng, BOI{ON-stå1, som ger klubbhuvude t snebbare

llr-t ocl'r r"trjc slag ök.rd l.ined. Dess:r sk:rft jr sr;rrk;rre
och kr:rftigrrc nren e j tjockar.e. Skaftcns r.ikt .ir l.ittare
,
så .rtt k:rnslrn skjLrts ned till liltrbbliuvudet, r,ilket

spelares pcrsonl.iga swrng.

d YI,T;:;"ill"::iJi,i::: .;:"il.J :.";l,ll

skanker stiirre kr;rfc ur:ln nrinsk;rd kontroll. Dcrra
Tournt'1, skalt iinns cndast iMrcGrt,,1or's Eyc_o-Matic
tr.i- cch Colokront i,irnklubbor.

c-(TTv ) [rr

kr''rf rig' rlrcdcl'tyt :rtrrjsl]. .q,111 11r.1j,,111grr.
iör'cdr'.rr . \k.rltcr .i, g.n,,,,rgi.,r,l. ,,,,.,i..,r. f ör.

.rr d.rge rr. pr,,[c.,iorrcll.r
,rrr k,rl''',hi,,., ., ,r1 r.lrer i
,'krci'.
rlcd kr.rftig
i ,i-.j.rd.t.n.
lttl V / L.rr 'rrridigr sk.rir, irt.lr ircrrorl
nretl
lLekontrllendcr'.ts lör dcrt nrrdclg.,dc ,pcl.rrcn.'
G-( tsc-277 ) Frc l.rrt:rre skrfr rred :tiir'c sr irrr iiir
-iår clc,, \urr .riLrlir
.,, gc cicrr ,,;i;."
'l;rget. J(lubbhuvudct Lrtiiir. ctt ök.rt .rr.bcre
ropp'pcl.r.r

sl<:rftcts iiverdcl

P(

n.( r'.u' dcn I.irrq..rntn1.u

c

s\\

j11-g11

I (DHl.u , "l Ir'-Aeti,rrr" rrrud. ll ri,'Lcl li;r d.rrrr,.r ,r,.d ,1.,rr .'irrbr
1i.1.r" l,.irr.l.r :
rrr ;urr .rrl..r., r.,..1 1,1,,d.,,,., i .,,'i;,..',,'.' \4.,ii',, ;i li;::i
crlr.rll., rr
].i:,:,-]ll,l.l
r))rno|e Ät.tlt urll ilt.ln .lLt triitt.r
],..,,.,4;..r,,.,,.,.

K

(t6c-27a)-Fn-r"rrcrst
'r'idig .rodcil, 'o' rirer ,]ilLrbb.r.r,r Lrtiiirr
srirskilt ;rvscdcl för skicliliga
ä.m.r .ri.i ko.iu'..,"n" herr:rr.

]r.irrclcr n.rs

för den nryckct hårtslående, Typ F rncdclstr.r,r, s;rnrr tvp för
].rglebol]b.rrl:rkerrfi'lllotsjrskildbc,t:iiLiug.'

Sk;ifttyp B

Endast MacGregor kdn lned sitt stora ur_
ual och sin enorma erjfarenhet garantera
Er klubbor sorn passar Er jersonliga
swing och spelsätt. Fråga Er pro.

/

rr
cl

lrbctc,
lingre,

LINDAGENTA
Engelbrektsg:rt;rn 6,

STO(,I{HOLM O,

rcl. tc lz 14, lo 1z

it

lustigt. Harr skLrllc intc ha kunn:rt

puttx siinrre än hrrr gjor de,
ar-rdra ronden tog lun 38 putt;rr.

i

Srjärnornas bortfall tycktes lärl-

Varldens
rnest salda
e>ctrrort

\MHISKY
enrs

!{;-

Rekv nr 507

ne vinsten t.ill San-r Sne,rd. Han
gick glatt till verket sisur dagen,
birdie på försca hålet ocl'r Iran
swingrde som ell ganrnraI huggande
piret. Men sedan blev harr Srreed
igen. Aven orl lr:rn hrde försökt

skulIe han irrte kunnat konrnra i
fler: svårighcter. "J,rg h:rl slrrgits
rned ekorrarna hela dagen", kved
han när en boll försvann i skogen. Men ekorr,rrna hade en chrns
;rtt se hans lieliknande järntvåa
dundra genour ekollon och tallberr'
och skick,r iv:ig den stora virl nöten som en raket nrot greeren, rundande en trädslam ocl-r liksorn sprut.rnde gnistor, niir den tv.irstoppade

i

greenöppningen.

Snead tog sin förlusr nred filo-

sofiskt lugn, fast han val lite besv:rrad :rv hur det gick ti1l. "I

didn'r yip hardly eny purts todav. I rvas nice and relaxed and
tlrouglrt thc wh<-,le clke w.rs nrine .
But here's a lran who takes all
those one-putts and sonre no-putrs
(Ford h:rde cl'rippat i hål även på
l2:e). Crn't win over that."
Fords caddie r,rrr den ende son-r
l'rlde någon lnrl:irkning, Han ansåg fortferende rtr h.rns nrxrl spe-

lat ett riskabclt spel. Det gick i
år, ansåg han, fortf:rr:ar-rde k,rllsvettig efter penganl:1 sor.n nästlt't
försvann i dlnrrren pi l5:e. "But
lin't gonna work next, I'm telling

]':1. M:1n

4 trnder per

ir s'rlc".
Ford
Srrl Snead

should:r

playcd
DoLrg

72

7)

72

68 71

Jinrmic Denr;rret Z2 7A

72- 66 28i

7t

72 286
7A

:ö/

H:rrvic Verd

(:rnr)

71

71 71 7J 288
72 73 71 289
71 72 74 290
72 71 74 29r

7+

7+

7J

Peter Thourson

Fur:eol
.lack BLrrkc
Ed

l)ori'

73

Finste r'-

u';rld

7i

7C 291

Hole-in-one
Den

2i maj gjorde Eric

Linde,
hcp. I, hole-ir.r-orre på Linköpings
Golfbana under en "Far och Son"tävling på 14 håler. Jrirn nr. 6 rrrvendes och hålet

är IIi m

långt.

Skotsk seger populär
I Brittislia Amatör
Men USL slal'ft1

lal

Brittiska m.istcrskapct pi Formbr'.
Lanclshirc. gav en efterlingrad skotsk
segcr. Dct var längc scdan en sliotre
r:rrrn, Hector Thomson 1936 och A
T. Kyle 1919. Därcmot har irländ:rr'n.r håilit sig framme, M'Cready 1949

och Joe Carr 1953. Förrr årct r.rnn
engelsm.rnnen J. Bch:rrrcll. Dct r',rr
l{cid Jack soln vrn11, skotsk mästarc
1955 och rrv oss känd från skotsiiskand inar

isk;r landskarnpe

n i

Falster-

bo förra årct, där han och Deighton
ibl:rnd spcl;rde fenomcnal golf .
Det amerikanska dcltagandet i brit-

tiska

mästerskapet

hrr alltid

r,.rrit

starkt och en amerikln var fin;rlisr i
år, H. B. Ridgeley frin US Air Forc,:.

Amerikar.rare har runnit
dc senastc toh'ircn.

tireln sex

av

Matchcrnl börjadc ut.1n övcrrask.
ningar, är.en orn etr pxr
flvoriterna lick ;rber,r för atr gå 'rv
viderc. Eftcr
rrrdlr drgcn hade fältet reducerars till
12 och flera gode m;rtcher hade speLrts. Gerald Micklcm, utscdd till kap-

rcn för det brittiska V:rlker Cup
i år, höljde sig med ära genom
att pi fm. slå ut Joc C:rrr med 3/2
l.rgcr

och på cm. GLrv Vtlstenholme rntti

4/3. biid:r trolig;r n.redlcn-rm,rr i dtt
brittish:r Valker Cup Iagcr.
I ralie nske mästaren Bevionc höll

sig kvar

till

andra dagens em., då h,rn

möttc flitigt deltagande amerikanen J.
McHalc, som slutldc matchen myck:t
starkt. Förrrr årets mäst;rre, J. Beh:rrlcll, rnörte sitt öde i A. Sinclair och

elimincr:.rdcs nted 312. Av råra vänner
frrin skotska matchen på Falsterbo lrr
följ:rnde krar i tävlir,gen: Rcid Jack,
J Burnside. A. F. Busse [, Dar id

Bl:rir och F. \il/. Deighton.
TlrJje d.rgcns birta plesr.rtiorr
dcs av Bussell som först slog

gjor'-

ut L. G.

T:rvlor, finalist förra irct, på 19:c
och scdln v:rnn över A. Thirlwcll,
engclsk n.r:isr:rrc 1954-55, mcd 1/0.
En lnnan ungdom, D. M. Marsh, slo';
Lrr D. Blail och Log på em. Gir,-Lrtlet

till

19:c.

Miclilcm möttc den nle cngelskc
m.istlren Valiicr. Han v;urn de första
tvi hålcn mcn h:rns korta spel r ar

os:ikelt och lran kunde inrc brgga
tupp en tillr.icklig lcdning för att håll.r
urrdarr för Vllkcl på slutet då dennes monorona och säkr:r pitchning

glv honorr seger rled 2/1
En ung skottc, f. I-. McCluc, gjor'cle e:r scornr:rrch nror cn av dc bästa
arncrikln na, D. Morcr.'. Skotten r.ar
2 upp p 11:e teen, då han råkrdc
gå bakorn en övningsswing sorn More

r,' gjorde och blev träff,rd

bakoLn

på 16:c sorr han

speladc

ör.rt. Han blev naturligtvis omskakad
men replde sig så pass att han gjolde
tv.i birdies pi niist:r fvr.r hil oeh bler'
3 rrpp. Elfektcn av rr.ilfcn gjordc sig
rr-riirkbar

lv1crr sont gi\ ctvjs ocksi
:r ol1'ckin, crcputtrde
och rrr drrrmed l iek.rr.
l)i fnr. gicl< r.cksi cn spänn.1n(lc
rnrtch nrcllrn Ridgciey och F. \\'.
Dcighron. Ridgclcy r rr 1 tLpp i börj;rrr nrcr-r rr;rrcheu vlt lll sqrrare cftcr'
11 :c. Drrifrin spc)rrclcs briJjrnt golf
.rv bid.r. N{.rtchc;r rr gjorclcs pi 17:c,
s\'.19t,

rue

r'r

r'.rr ili.r bcrörcl

428 r,;rrds. där llidgclev ladc cn full
spoon fvrl nrctcr fr.ln hilet och hi-

!lde

prLrttcn.

bler bl.:r. 1v1.
J. BLrr-nside och A. Perownc.
Kvlrrsfin.rlcrnr spcLrdcs rlell;ur
lLcid J:rcJi-V. A. Slark, J. Tavlor
llusscl, A. Valkcr-V. J. B.
-A.
Gir;rrclct och H. B. I{idgclcv--J. l.
Ursl.rgn:r rlen cl.rgcn

Borrallacli,

'tri.rlrcr H.rgen ilrlns iijrsLr sror.;r tirJing. Vil n1((ivrrcn om sin oroligr
nr.ll( !lijtn(lr H.rg(D.irr.r ntIrcr oih

:.pul.rtlc'rtorrrt,r',irrrtli;,. I nlols\,rr.uld(
\uu.ul()n .rrrrr \1.( Jrru rkrrllt H,rgcn.
son.l \,1[ rn sror s]torvnr.rrr. h:r lct.rt

r.irt p.r (lr'n.ör.l:t(.irrltskiitcl n
lrcl.r L.rne.rrlrirr och lr.r[t hcn .ru
J:iiljr lrononr i h.il.rrrrl Lunr blnrrn.
\4cClLre h,rclc intr cns en sittkipp:rtt
vil,r sig p.i. Sliotrcn höll spclåi viil
uppc t. o. ur. l2:c h.iicr di bans trötthct blcv rvcllig och clirifrin orkadc
h.rn inrr sli tillb:rk,r Ridge lu s an-

i

grcpp. Dcnnc r.rnrr rrccl Z/5.

Dcn fiirsr.r scnrifir,rlmltchc;r,

nrel,

i.trt sliotr.rlrr,r J.rcl' rlch 13rrsstll, [.ltr

McCluc.36 hil.

J.rcli r rr 2 Lrpp n-rot Slrrk

lunch och r l;rn
San.rrr.ra

ör'e

rlrgsct necl

r icl
8r6

siffror nidtlc uusscll

mot

r

r..rr

Tay lor.

W.rllicrs nrltch mot

Gir.rrcie

inrc ir,spircrancic rren Vailicr

gjorde

dc bästl rccovcrics och h.rrr l lr.rr.r
rrcci 4/3

n sisr.r m;rtchcrr r,rr Jänge ctt
ftigctcclien för dct r lr osäkert om
McClLrc skullc stall:r Lrpp. Hln stlr-

hilct trodclc marr rtt irans skad:r
kenske sli.Lrlle hjälpa honom pi srnrnr:r
antlr.r

sätr som cn magförgiftning hjälpt

nrorrths. Prob.rbly

too

hr hrs bccn plal,ing

nrLrc[r."

Sl,elct

iiinelcn blcv rv hög kl.rss,

(lcr \'.rr.rldrig slött ocb dc fi diliga
sl:rg, :;or.r.r korr frlr.n nrot slutct, rvtldc
inrc pi:rndrl-kllss golf Lrtln på:rrt
cn .rldrig si r llrrinr;n.id rlrn jntc ,rliricl bchärslilr tlcrr rr.inskliga f.rlitoln.

ljoll.rrn,r flijs nrot dcn bli hinrlcn

och niclclc grcLn(-nr.r pi li.orreJir entel
sl,rg, onr nigon inrc gjordc tlct förlor.rrlc han h.11et. Jrcli rlrcv något

lrr lir.r J.rck spch rlot h;rus
.rr r ägda rrpprolchcr'. Trc
gingcr r.rr lliclge lcv 3 ncr, rrerr han
lionr tillb.rka och rl;rrr iskicl.rrn:rs bclunclr,rn och svl.llp:rti för sitt Lrpprräch.r;rscn

nrästclJigt

I tlen rndr.r sernifinaIcn lar RidgcIcv irurirkr, mcn V/allier r,rr hilt

De

tade crlcllcrticl med sirt hopsydda sir
och när h;rn hiledc ett bLrnkersl:rg p.i

of tbc pro[cssio:rr[s, se;lifin.rlist
in rhc Änr.rte Lrr, .rnd ouc of tbc biggcst rlrfc.rts of ,rll rimc. Thc highcr
ilrct go rLre halclcr rhev fall. Hc-aclnrits to h.rving pr:rcrisccl ol pleved
qoll- tr.rv J.] lol th. p.rsr uinc
n.rost

t3

12

Thc Tinrcs slirir er or.n Valker:
"V.rlkcr flics b.rck nexr u eck ro
Ccntr;rl Äfric.r ro pJa_r'rg;rinst Rhoclcsi.r, rvirh rhc s;rtisfrrcrion of rhc
Lrrgli:lr rirle. lorvcsL .lur.u(ur ;n .r

profession;rl rournxnrent ahead ol

rlanclc och spcl. Hans linga spcl r. ar
sunc och i dct kort r;rr han dödligt

s.ikrr pi cxplosions r'ån

send.

Nril spelct rir som hårdast,ir clet
Ir,igrn om ve].r1 sor.l1 för'st slilll fela.
Dcr blev Ridgclev, intc för atr hrn
kändc sin r 1C år, som h.rn lir ildrc
.irr J:rck, Lrrrrr mcr:1 fiir ltt J:rck ir
cn litct:rning bättrc golfarc. llidgcle;r

för'lorrclc Lriclc 12:e, 13:e, l5:e och
l6:c och vrr 3 ner vid lur-rch.

PERFORERADE I.ADERGREPP

KTUBBHUVUDEN AV 5TÅI., BI.I AI.DRIG SKEVA

ORANGEINI.ÄGGNING PÅ TRASI.AGYTORNA
BAI,ANSERADE BOTTENSUI.OR
TRUE TEMPER ROCKET SKAFT

GE STöRRE I.ANGD OCH

tel vårens enorm:i eItertråg:rn har
fått cn slndning j l;rger'. Best;ill
Er pro.
Ef

TRAFFSAKERHET

,It Cf

nLl

hos

Nicolls ny:1 Autogr:rpli-klubbor- h:rr blivit cn
succc{;.iven i Sveriee. Klubborn;r har genon't
hel;r setet en enherlig balans och kiinsl;r. Verjc
set ai dessutolr sxnrbxlanserxt.

Ni kan inte qöra err birrre val i år.in Nicolls
Autogr:rph.
Ge

ncralagent:

G. A. HANSEN A.

B.

Ostergatan 8, Malmö
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MästareporträtL R. Bei
För Svensh Eolt uv Ftnnh

pe

. Apposite, timely, yec roo long lrere, for it was
delayed, are these notes on tl-re commando life

career was over.

just

to milestone l.rad been passed. An un_
so troubled mind was reflected in a
reat stride for- more carefree outlook on golf,

ands

e won- it and

s of steady

|

,

.,, -sL

ad_ llLi:

å:o,t:

the Royal St. favourable rurn wich a wider ho_
\flales, Jack rizon."Tlrt,,T.,l'"ff.0
He spent several months
for the first learning abour stocks and shares in
earance was un- the firm of which
wrrlLlr
his luLuIc
lllJ
future Val_
w al_
L. .^^--J
/
t- -,- he
scored 1lr/Z_
B:S!!
caprain, Gerald Micklem,
1

ncistan hela året
Utdrag ur lokala regler:
Sidouattenltinder enligt def. r4
rir för /te/a banan öresund

Klubbhus och restaurant:

Tel. Hälsingborg gro

82

'was a partner. But he piayed little

golf while in London.
Upon his return norrh

of

Jack, as far as I have been able
to observe, does everything wirh
naturll elegance. His swing certainly is the epitome of grace.

the

Tweed, short of pract;ce and any

big golf experience for I 8
f or the Scottish Championship. After two
successlul and encouraging wins,
x needle concarne the big test
- and contenrtest against l-ris chunl

Standing some J'10 and weighing
sonre I iO Scottish pounds, he is
lithe and supple. As a stylist he

months, he entered

is the Torn Haliburton of the
amateurs. A full arc and a high

porary, Dr. Frank Deighron. Jack
crushed him far out in the country

and went on to win the title.
That was the beginning of a
story, now two years old,
and likely to lasr rr long tin.re
success

yet.

e.

It is interesting to compare the
.)ack of the e:rrly IO's wich the

present day Jack. Tecl.rnically the
distincrion is r subtle one, for he
does not look very different as he
hits,r ball. Flis arc has beconre

wider,:rnd, orrly last winter he
has eradicated rhe dirtingl swå/
thet affects consistency and the
shots in rigl'rt situatior-rs. Of course
the nr:iin leason for the transformation from a promising but
ofren disappointing golfer, ro be-

finish, the rvhole grooved, slow
and rythnrical. provide r picrure
of the highest polish. He takes so
many pains rvith his fitness as to
trlin thror.rghout the winter
rronths rvith Partick Thistle, the
Scottisl.r Le ague football club.
His quiet modesty be lies
hidden toughness of character, a
burning resolution to succeed. At
the same tinre as being a cavalier
of the links in bearing and sportsmanship, there is the re f usrl to
give in. The better his opponent
plays, the better he pleys binrself. One little insrance illustrates
hir nrcttle. He spoke ro nre going
elong the foLrrtl-r fairw;ry in the
final against Ridgeley, after he
l.rad r.nade e sad mess of the long
rhird. finally holing a ,norter for

Reid ./ack var en myclset populh f igur och elegdttt stilspelare utder Fals-

mut l,ler d,i
erkell i matcbett

terbobesöl:et iörra året,

slagett

S

ap Elis
lLort

IV

Lntd-.5I rtditt at ittt

coming the pride of Scotland, is
based on a grext surge of confidence in hirrr.elf. Tlrat, in its rurn,
is founded or1 e secure f:rnrily errd
business life.

För bättre närspel -fö, Iägre, ltingre bollbana
-fö, säkrare rriddning ?,r trubbel -,fö, lägre scorer
PETER THOMSONS
TRÄKLUBBOR
med kontrollerad
klaft, av högsta kv.rlitct utvald spccialbe-

handlad pcrsimmon.
Tre träklubbor son-r
sPaltner oYer s:lrTtma
slagvinkelfält som de

tradirionclla
fvra rrin.
TRAKLUBBOR

sercns

NYA KLUBBOR
PUTTER si vil

JÄRNKLUBBOR mccl "bett",
l<ontrollcrad

kraft, snärr

ständig säkerher. Inkluderar -Peter Thomson's berömda "Rettievcr", klubban son-r räcidar Er
tur hesrillighcrcr. Klubborn.r,ir
brhnscrade så rrt hela E,r kraft

kornmcr i:r under dc viktiga
centinrctr:rrn.r just innan och
niir lilubbhuvuder rr iiffar bollen.

JÄRNKLUBBoR

b.rl.inse-

red i h;rnderr, rå bch.rgligt

och

tillförlitlig .rrt Irt

själr'-

[örtroende växer till

+

cn

k:insla av full kontroll

ör'er puttningcn.

l'iöva Petcr

Thomson's

epokgörande klLrbbor hos

Jjr pro. Varföi inte börj:r

nred ett kort ser

k,rmplettera efrer
RETRIEVER

och

l.rancl.

PUTTER

rr
r5

a..flv9. Ridgeley in a friendly bLrt
slightly cynic.rl way h.rd d.r.ri_
bed it rs r "re.rl Scorch five".
Priv:rtely Jack received tl.re re_
mark with scorn and the resolve
to show his opponent sonre real
Scotch fours end threcs and
twos. It nray nor be coincident:rJ
chat he i-roled t.he nexr rhirreen
holes in 6 under fours or. five
under strict par. This turned a
deficir of one into:r lead of
three . He never looked back!

Engelska Amatör vanns

av sydafrikan
, Errgr lsk,r ,rrn.rrörm.ister.sk.rp.r spe l.r_
dcs pi g.rnrl.r rnrili,.r Hovl,rk. , ii l'i_
velpool dcn 2914-4/5.'

RÄTTVIKS
GOLFBANA

F.rvorireln.r IJo:r.rll.rck, Volstenhol_
rtrc och ScrLrrtorr blcv rrrslagn.r.

e håt
IJnderbar natur
Ljuvlig lut't
Siljans sol ocb tlagrar

Gott bord

på

Hotell

Volsrcnhoimc kunde också

onr
8:c
l-'.i ,
fvr.r

hck

B-j

t

va
Du

d.
:e.

Lerdalshöjden. "f eI. 205
Tel. Namnanrop
Hotell Siljansborg. Tel. Namnanr.

Horell

beritrr.L

Pcr.sborg.

Turisrbyrån. Tel. Rärtvik 199

RÄTTYIKS
TURISTFöRENING

med den röda pricken

. Dcrr fjirde s(,gr.rrol i kvarrs[.irrl_
r.rr C. Vhirchc.rd ör cr C. ( ,
Vilkinson med 2tI.
. . Vhireheads scmifinal mot Fox
bl.v irrtc nigon stor.rt.h. Få* ir-.]_
l.rdc r ntc l.irrgrc ri br.r och m.rtcli.r.r
slur.rdt pl- lZ:e dir Fox drev out oI
lcLrr.r.

bounds.

Ånnrs BoLL

t6

. V.rlkcr h.rdc cn h.ird scmifirr.rl rrroL
5.cwcll, sorrr .rl.lrig korn i svir.ighercr..

L)^tn slur.rdc mcd V.rlkcrs stgcr p.i

myckcr skicklig spelare av högsra amatörklass.

Vhitehead

ir 32 fu och ivrig am.r-

törspelare. Han bor tr.å mintrter från
banan och spelar en timme varje dag
innan han rescr in rill sitr arbete. Han

slutar vid 1-tiden och dc flesta d:rg;ir
reser han direkt ut till golfbanan. Han
har satts på klubbhrndicrp * 2.
Flaggorna hängde slaka finaldagens
morgon men en bris kom senare. Första ronden r'.rr rrr anriklim.tx tnoI tidigare spännande mrtcher, i)rägeln
sattes tidigt, Valker blcv 3 upp efter
sju håI. Han gick ut på 40 men var
ändå 4 upp, och var 5 upp efter 18
hål som han avverkar på 80, vilket
Cock var betydligr bättre ur matchsvnpunkt än som slagsp.el betraktat.
cr r en xrtikel på
A
av dem är någon

tu
k

spelare

lyck.rde

s

e tv.i ra rrc tim-

mar och tjugo minuter för de första
18 h.ilcn, vilket var ex.rkt en rimme
längre än vad Alex Kyle och A. A.
Duncan behövde runt samma bana

i den sista

mästerskapsfinalen före

Dcr var Hopkins som srrrtrde The

Golf Associ.rtiorr v.rrs
sy[re ir' .rrr I f mj.r iutcrnecionell
Irrterrr.rtiou.rl

goodwi)l genonr golf. H.rns rcori vrr
att narioncr sorl spclar och lrbctlr
tillsarnmans inte slåss.
Förcningen hlr under

dc sistr

tre

iren ordn.rt iriig.r srorrivling.rr nred

stora pcnningpriscr. Främst bland dem
står Cenad,r Cup mcd två professionals flrin varjc land i cn 72 håls slagtävling som dcls gällcr parct och dels
är individuell. Dcn har spcJrts i Canada (Montreal), i USA (Vashington)

och förra årer i England (Ventworrh). Ärcrs tävling har pllcerars i
Japan.

Hopkins bol;rg, Ge neral Dynamics
Corporation, byggde den försra atomubåten. Förre årct sålde det atomubåtar, flygplan och diverse elektriska
spec.ialiterer för netto 1.047.818.000 $.

Några dagar före sin död avlöstcs
Hopkins som verkställande direktör
och han blev stvrelsens ordförande.

Hans cftcrträdare'ir, liksom Hopkins
v.rr, en skicklig gol[spelarc som .ivcn
cn gång startlt i amerikanske amatör-

kri get.

Andra ronden visade bättre

Valkcr vann med

spel.

4/3.

John J. Hopkins död
men Canada Cop fortsätter
Professionell golf har förlorat cn
v lrla största gynnare. John Jay
Hopkins dog i krlifr.r i Vashingion
derr 3 m.rj, 63 .ir g:rmm.:1.

t.ionella Colfföreningen

konlme

fortsirta. Mr Fr,ink Pece lir

r

.rrr

numcr.l

i föreningen. Där.med är
i varje frll .irets rlivling.rr i Tokio

ord[örande

siikr.rdc och rnrn k.rn sflrrnd.r räkne
med att två svenska intruktörer korn-

mer ;rtt bli inbjudn;r
kostnadcr betalda.

-

ned alla

resc-

B. Hunt vann Spalding
Ilernard Hunt har r,;rrir ur

spelct
Spe[spelades på

scnastc tiden, men hans scgcr

ding Tournarncnrr som

i

Moor Prrk 24-26 a.prl., visar tydligt
att hln spelar utn.rärkt golf dcnna säsong. Hans resultat är dcr bästa han
någonsin prcsrcrat i tävling. Här är
scorcn 69, 70, 70, 69 : 278.

Efter dc första två dlglrnas

kordrond. Han gick ut i 35 mcu
tappade några slag p,i de sista nio
hå[en. Eric Lester, som hade möjl.ig-

het till pl:rcering, fick socket, vilkct
eliminerade honom.

I sista ronde n, där' Hunt srarrade
först visede han redan från början att
han inte tänkte lägga fingrrrna cmcllan. Han gjorde knappasr något misstag och cn tvåa på det tredje hålet
hjälpte honom atr gå ur pi 35. Sedan
hål:rde han bollen för tL'eor från 10:de
till 12:te håler, jusr då alla trodde att
Alliss skulle vinn:r. Om dct gav Hunt
en knuff på vägen, så l<larede nästa hä[
upp allt för honom. Alliss, son-r hadc
kämpat br:r hcla r,ägen, slog sin drive
ur bland träden i loughen. Därifrån

/"

EN HELT NY PRINCIP FöR
KLUBBTILLVERKNING
En princip som fordrar precision
i var och en av de sjuttiofem mo-

menrcn i rillverkningen för att garantcrr arr klrrbborna helt äro i överensstiimmelse med denna NYA EXKZU-

517,4 FORMEL.

VAD NI FINNER NÄR NI SPELAR
Identisk kontakt-ka-nsla

Lätrare kon.roll

-

Klubborna "svara" likartat

- självförtroende
Srörre

-

Lägre scorer

VAD MENAS MED IDENTISK KONTAKTKÄNSLA?

Varje Sy.nchro-Dyned klubba "svarar" likartat till Er vanliga swing.
Varje klubba har exakt samma spe legenskrper som ailLen soln
l:el:t ac de andra khbL.ortta i ;erel. Denn.r Iärr.rre konrroll leder
rill srörre sj.ilviörrroende och större s.ikerhet
VAD M-ENAS MED SYNCHRO-DYNED?

En r e rcnskaplisr korrekr kom5in.ltion :r' kl.::b:_i lce :s .k.rfrets
och *reppcis rikrer som resi:lterlr i -:: s:.
rr.n:dpunkren i cr.rkt och periert koordi:.i:: :r: ^l:::..r::-:a

A, G, SPALDING

& BROS. LTD,

(isr.

t876)

spel

rycktes dct sti klart att scgern skulle
gå till endcra Hunt ellcr Pcter Alliss,
di Eric Brown dök upp med cr.r scorc
på 67. Efter tredje ronden hade Hunt
och Brown 2o9 och låg ett slag efter
Alliss. som h,rde spelat sig lLrgnt och
sansat till 72 men som i själva verker
bordc ha ragit cn chans att få en re-

Fulll ontol iörnklubbor finnes ocksö

Can

I help you?

nv Bill Eox

Fråga. Mina vänncr påstår att

joS

öaersu.,ingar och jag skuLle
gärna ail.ja .oeta oillea sont är de

tydLigastc kännetecknen på ont de
bar rätt eller intc. Jag bar handicap I5 i LGU och jag ntåstc säga,

dtt när joy

t'örsökcr borta at

szuingcn slår jag sällan något bra
slag.

Svar: Der finns två huvnd.rnledningar

till

överswingning och

de är:
1. Man siapper greppet med endera handen på toppen av

E. Houett på toppett

bakswingen.

2. Man böjer v.instra rrnren i
bakswingen.

Om ni är helt säker på att ni
gör något av dessa fel, kan ni
lugnt säga edra vänner att ni är
en nacurligt lång swingare och att

ni inte överswingar. På de två bilderna här ser ni den idealiska ställningen på toppen av swingen för'
a) en drive och b) ett järnslag.
Lägg i fråga om driven märke

a-a

bakruittgett med en drirer och Babe Zah,uias dito
nted ett 1ärn.

till att vän-stra armen är allde le s
rak och fastän båda handledern.r
rir böjda finns där ingen rendens
till att låta klubban falla, vilket
:rr fallet ien ställning n.red överswrng.

På bilden åv Babe Zaharias.

på handleder ocl.r händer'.
Det finns natLrrligtvis många danrer som är mjuka i kroppen och
som kan ta klubban långt tiilbaka
och som då ser Lrt att överswinga.
Men de har fakriskr full koncroll

över sin swing och är förstklas-

ett järn, ser r.ri återigen
den perfekt.r rrk.r vänsterarmen

siga spelare.

ocl'r den konrrollerade ställningen

rrc pLrtt;l[. Därmed var Hunts

spelande

måsre han spclr

ut i sidtcd och tog

så

seger

klrr. Petcr Alliss kom tvåa. Eric
Brow:r, som haft oturcn rtt två gånger
sLi i dammcn p.i det 8:dc hålet och
.rllrs.i gicli ur i+O rog sig s.rmm.rr)
oh liorn in på 3+, vilker gav honon.r
trcdjc plats. Fjärclcplacctingcn delacles
:rv M. FaLrlkner och C. O'Connor.

Ung fransyska slår A. Ward
Angel:r Vard blev or.äntat slagen
av Brigitte Varlngot, hcp, 7, i natch-

en mcllln ett engclskt och ett franskt
flicklag, som spcl;rdes på st. Gern-rlin
C,cn 27 ryrll. Matclrcn vanns :rv det
frrrrsk,r lagct med 5t/2 ntor 4t/2 poäng.

e-

Fantomspurt av lVolstenholme
Tidningen Golf lllustrrteds 36 håls

slagcävling om the Gold Vase vanns

j år av Cuy Vohlsrcnholmc med crt
frntrsri.k siutspurt. I .rndr.r ronderr
scorade han på dc fem sista hålcn,

som inbegriper tr'å fyrbogey och ett
fembogey hål 3, 3, 3, 3, 3, vilket gav
honom 62*71 och en seger med trc
slag ör'er Philip Scrutton, 70*71,.

K. Bouslield vann Dunlop
Ken Bousfie ld gjorde en utmärkt
prestation, då han vann Dunlop Tour-

namcnt, som spelas över 90 hål med
de strålande ronderna 70+70+70+
7l*72 :353. Han tog ledningen [örsta dagen och bchöll den sedan genorn
hela tävlingen. Tvåa blev S. S. Scott
med 155, trea Bernard Hunt med 358

och fy'ra F. van Donck 359.

I8

H. Weetman vann SwallowPenfold
Harry Vecrrl:ln vanJr cr1 srol se-

och tre iippna hela

r. Allrr

ire

rurscs, ir.rrc

hl

;rigorr

be

rvdclsc orn

ni scr p.r

gcr i Srv;rllow-[)enfold Tourrr.tmcrtt.
iorn spcl.rdcs pi Killermorrr. Mc.l
rontlern:r 73, 65, 65, 67 : 27O vr
hrn tre slag förc F. r'ar.r Donck och
A. Angclini. Hrns tripp ör'cr till
Anrcrik.r rn.d d.ltlgrrrdc i procirkuscn tvcks nLr b:ira frrrhr.

G. Low

i

Assistant's Open

"Jag visstc att jag nrisrc

sänkrr

putrcn för ltt vinna", sade Ccorge
Low. Och h;rn sänlite dcn också och
varrn därme cl the Opcn Assistcnts'
Tour;rrmcnt på Coombc Hil[ före
Nqil Colcs. Low h.rdc 280 [ör' [rr.r
rondcl och Colcs 281. Pi tredje pirrts
kom G. l\4. HLrnt mcd 286.

pLrrt;rnr:r
dc höll ög:rt . p.i
tar blev dcr drirliile t. Vi
N:ist.r ging clin rncdspclarc konrrr.r rmot b.ti
när dc såg pi
mcd råde t: "Håll ögat på bolicn niir bollcn. S
Lt.rr r.ilin;rcle Bodu puttrrr", så förint:r honor.n rncrl rven 5killn:rclcn nrclla,r
löljandc lärda slLrtlcdning: Dcr tvcks det cnr och clcr,rrrclra förf:rringssärrct
bOllen

?

B. Hunt belgisk mästare
i dct belgisha
öppnl nrästerskapet segrade Bernard
Eftc;: 36 håls omspcl

Hunt med åtra slag övcr Dai Rees.
Scorerna var följandc' Hunt 70,68,
72, 70 :280, Rces 7i, 69, 72, 66.
Trea blcv Bruce Crarrptorr nred

284.

Irlänningar slog sydafrikaner
I en professionell intcrn;rrioncll

match på Voodbrook, Dublin, slog
Hrrn. llradshaw och Chlisty O'Corrnor, Ill.rnd, H.rrold H.:rnirrj och Bri-

an ViJkcs, Sydairik:r, rncd 1/O över
Jt

h.l1.

Kinkigt uwal för Walker
Cuplaget
Der brittishr lagct i Valkcr

Ctrp

matchcn n-ror USA pi Minikhada
Club, Minncapolis, dcn 3O-31 augLrsri r.rs rrt i jtrrri. Nlil l.rgcr lil utt.rgt t
komnrcr rnecllcmmlrn.L arr träna och
spcla n-red dcr.r storl ,rmcrikansk:r bollen. Kapten är Gcrald Miclilcrr oclt
hgct r,äntas bli uttagut bhncl följande

brirtcr: Ian C.rldwcll, Arrhur Pcr-orvJoc Catr, John llcharre ll, Phil
Scrutton, David Blair, CLry \['olsrc;rholnrc, Alan Thirlwcll, A. E. Shepr.rc,

person, Ccorgc Duncan, Rcid J:rcli
och Ii. rW. G. Dcighton

Nytt namn för kända istjärnor
rl

8^ry*,

Amerikanska am;rtiitsrjärnan Blrb,rRomach är nrL gift och heter Por-

"^*-r/

C,rn:rclcnsiska mäst:rtinnau ]\tlarIcne
Stcw.rrr h,rr g.irt sanrnirr väg och he rer'
Stre it. Dc rrl r.L cfrerrranr;re n konrnrcl
val snart;rtr bli like l<ä:rde som dc

Ben Hogan-modellen slår försäljningsrekord

gamla.

Tvrrgdcn konccntrcrxd

0m kommunalgolf i New York
Dcnnr srld hlr lO .rcler:tonhils kom-

mun:rl:r blnor och Lrncler 1956 spclades på dcsse 650.556 ro;rcler!! lvlcsr
populär var Dvker llcach nred 1,02.746
rondcr. En privat goJfklubb konrnerknappast på 10 år upp till denna siff-

ra. Sju av New York-blnornr är
stängda rvå månadcr under r.inrcrn

l{osrfritt,

höggJanspoJerer

i

[-n

sril

nedrc dc-

lcn rrv klLibbhLn Lrdcr
KlLrb rurrrclct gjorr fi;r tngclsk

Lrolls rle k
Sr.rg "gisn,rcl'c"
klLrbbhur

nre

ll.rn rkrir

Lr,l

()il-rtrtrp.r-.1 ;',r.i rlrrun rrrk lLrbLror

r:( f(t11,'-l l(,'...: ...rit
Cr.p1. .ri .-.nt!:r\.-.!r:\ r\;)
II

och

slazcngcrprodukr

kva litct.
C)Livcr:rr.iff

ilx.rlit

ed

av

högst;r

bal rr ns

svnlir:orriscrldc

ELrropeislrt pris

[:Lrl] sorrering

i

ser

j.rger

Generalagent

GEORG TEMPEI.TYIAN
Skeppsbron 3o

-

Stockholm

t9

1952-1954. Lowcry har striLlts

unclcr:

ir;rl i San Francisco för försök:rtt
undandr:r sig inkomstsk:rrr, och dcr
var undcr för'hörc:r orn derra som crkännrnde t korn franr. Hln har. i ör-

DUNT.OP

rrgr r'.igr'.tt .rtr utr.rl,r sig rrr.rrr .rdvok.rr.
In urcdlem .rv USCA:s rcllisräll.rnrlc urskorr h.rl förkl.rr.at,.rrr Jer inrt.
r:idcr nrinsr.r rr ivcI onr .rtr \Y/.rr:d brrr-

tir [.lot :lu]Jtört-est:imrncIscr:r;.1 on.r
h.trt
.t c;s.irrling.rg sirr
.rrhc
sj.ilr fiirrrt.k.rr. dcr.
H.rn
sägrr.: "En pcr-sorr
l.rr
sonr sirr glisr. Du
flcst
hos vennei r.rär.clc
rär'l:rr. Det :rr s:rmnrl förhållande i
dctrl fll[. Hlrvic var rnirr g:ist. Hln
fick r.csrn sorn bclönirrg för" gott ;rrbetc r liLman."

var dock inte så stor att clct h.rde ni-

gon

"Se på bollen", säger l3oucn, "rvcks
nlerr..lvsc atr hill,r hLrvudet stilla än

atr vcrkligcn fixcr.r bollen n.ir

rnöjliggör en cnherlig swing."

nrarr

nvbörjlre h.rl cn bcnägcrrhcr.rrr

avsrånd.-H:rn

slii

l.ing,r

purtir i

upp-

lörslut lör Iösr. H;rn bedömcr bätrrc

bollcns rull n.ir avsr.\ndct växcr.

En för kort putt gör i

alln-ränhct

n.isr.r ptrcr lärtlre och Bowen erinr.rr

om ll9bby Jones råd: "rtt jnre gi
för hårt för hålct uren försöka lå-ia
bollen nätr och jämr n.1 hålkantcn."

att inst.illr_sig inför cn undcrsökningskornmittd den 7 juni. USGA har- sj"nt
ur följerrdc lörkl.rr-irrs. "Verkställrndc

SVå

[.

Förnodlige n komme r. inte rcsultrtct al undersökrringcn.rrL bli skönj-

till

sisr atr hrn

till

Svar

2.
ic Vard, dcn rmcrikenslic
. dt' två senastc ålen,
tycks bl r,ikar i lilistrer. Hans rrbctsH;rrr

giv;rrr Edwercl E. Lower'1., mesr klind
som caddie .ir Fr:rncis' Orrimcr d,r
dcnne vann det rri'ckcr omtllade om-

speler 1913

i U5'Opcn mor

H.rrrv

V.rrdorr och Ttd R:rv, hos vilkcrr
Vrrtl var xnsrälld som billörsiljarc
har erkänt arr han bet:rllt \flards' urgifter pi några tävling;rr undcr irerr

i3 21. Postgiro: ItO l8l
- Lösnummcr 3:dess har det givits decisions pi
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Prenumerationspris zo:

Sedan

saken och håller man sig inom äc
fem minuterna hrr r.nan full rätt etr
spela boller-r, föruts:ttt n;rturligrvis .rtr
man inte sarr en ny boll i spel.
4. Spelfiihet är definierrt i Defintion l4 i reglcr:na pi siitt som tvi:rr-r

5. tn spcl.rrc ägel sk.ink.r cn morhrc en purt. Dcnne kan inte vägr.r
:lrr t:l cmot den givna puttcn. Varken
givendet cller mottag;rndet kan sed:rn
ändras och om en boll, efter atr he
blivir skänkt, lv cn eller annan orsak

faller ner i håler har detta inte någol
irrverkan på scoren. I detta fall blev

Man plikcar inre onr man råkrr'

steg uthuggna

/. Det änd:r

i

markcn.

undantaget är som tvåslagtävling anittar spclet för
an spela först.

sl:rg och förlor.rde

frågesport

Y.

digt.

am:rtörntäsrarelt

Kungsgatan 48, Stockhohn

TeI.

kcre den.

Det riitta stLlret å/ 1x2 2xx 2xx 12x
1. Korrrnentr.rrcr till ctran ör'erflö-

HarvielYards amatörskap i fara

Sundblom,

8. Se definition 20. Derta råkadc
Elis Verkcll ur för på Hovås 1948
pit 37:c hilet i finalcr-r mot Fiun Sörvik. H.rn kundc b.rr.r spel;r ctt h.rlr r

rr -

kan.

till

& R.

Förlag, Stockholn.r

hösrens

bör fästa störr.e
pi lrrtnirrg:rrs invcr-

Bowen förl<larar

S. O. Blomquist

rr'äfla en motspelarcs boll i m.rrch.
6. Man får flvtta bollen endast för
srcn- cller rrätrappor, intc för trepp,

sln purr iirl vid

Dr

Redaktionskomtnittö:
Sven O. Blomquist, Erik Runfelt,
Rafael Sundblom, Georg Svensson,
Red.-sekr.: Gertrud Ahlberg
Redaletion och expedition:

fälle arr förklrra sin ställnir-rg. Innrn
dess har utskottcr i;rrc för aisikt rrrt
publiccla de frågor de tclegr:afiskt
sänt,,Mr Vard och cj hcllei h.rns

ligga stör:rc vikr

trppmärks.rmhcr

ut giz,are :

den skänlita bollen en tillfällighet i
ban:rn som inre hadc med spellt;.rtt
göm. Hålcr halvcradcs på 4.

nirr och inrc fö1.sökt :rtr homma rill etr avgörande i
frigan förrän Mr Vard har'hrf t till-

b.rrt lörrirr .rnm.iluirrg.rrrr.r

och riktningcn.

g

rrtskorter h.rr intc

I

Iti gnlnd au

ansrtari

spe

huvud

-En
på cn jimn yt,r dra bollcn åi vinsrcr,
konstaterar llowcn. Nybörjaren underskrtt.rr cn lurrrings invcrk.in pi l.inglr

lt

oc

ERIK RUNFELT

sagcr.

betydelsc.

slår till den. Ert stillahållet

Redaktör

De

r .il irrgcn pJikt atr trlff.r

mcdLiir I.rr.rrs

urL hinder'.

holl rrär m.rn spcl;rr fr.in

Dcr:rr:rldrig nigon plikt

l..r.ttt tr'.ill.r Ln opJ.r,l(l Il.rgg.r.
3. Ticlsfektorn fcur nrinnrcr får cj
glömn-ras. I Båsr.rC hade ctt ryskt pai
givit

Lrpp en

gi.
f.rrrrr
onl
n;rde
kc I

boll och dcn ene'at dinr

. D.i
, jnänr-

rvsdi'.r.t

.r.rt.spcl.r cn _n1' boll, som de s:rgr sig
sli.ol,r gör.r, du[ \:rr rilitigr rnsig h.rn.
Li a'a/ara-- , ta5::
51 901

:)i,1)

hilct.

9. Man skall göra som X änger.
Atr rita strcck i grecnen är ett dåliqt
sätt, liksom att sätta ncr en peg.
10. V.ig.rr är numer.r inte hinder,
m.rn f.ir plockr borr lösa föreniil,
n.ran får däremor inrc flvrr'.r från vägen förebärande art det' är' ett arti-

ficiellt

föremå1.

11. H.rn f,lr gå tillb.rk:r hur lirrgr
som he lsr bara li,rn h.ille r plarsen för
det ospclblra läger mcllan sig och
flaggs tån gen

.

12. När l-ran för'lolacle cicn först;r
bollcn kom dcn provisor.iskr automrtiskr i spel. End:r sätrcr arr fortsärf.r
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Instrubtör A. B,:rgkttist trittttnar Norrköpings Golibana nu:d FarntalL
DLD-2 clicscltraktor I4 hk.

Med en FARMALL traktor har Ni alltid en välskött golfbana
Erkända traktorer

för golfbanor i u.s.A

farntall Cub IO hh

Service inom räckhåll.

såväl som

i sverige.

Iatntall I0A 22

hh

Ring eller skriv oss.

AB INTERNATIONAL HARVESTER CO
xonnröplnc o ualmö

{,1;*-;"

en

L

iiialtr,

,,t

.itL'r i ö

b sttt'iccvu

fordrande

publikl

AUTOMOBITPATATSET PHITIPSONS SODER BIT AB
S:tEriksgotonllT Södertöllevögen,Vöstbergo
s,iliart

kst,itt<'t

ö'-'t'r hela larutct

ffi

ffi&

Tel.

Iel.

34 00 00

UTSTALTNINGEN

4529 60

Strondvögen 7 A

UTSTATININGEN
Göigoton 9l

1e|.670440

Te|.440980

ffi w

ffiR

ffi %*ffi W

I

I

KRISTIANSTADS TANSTRYCKERI A

-B

T@S W.

