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m kulinarisk golf
Enligt högsta vetenskap beror njutningen av
golfspelet på iakttagande av fem basregler.
Dessa kunna även översättas till liulinarisk
visdom:

Adless: En blandning av förväntan och aptit
inför förestående färd till Riche, Teatergrillen
eller Stallrrästaregården.

Stance och waggles Med bibehål-

len fattning inträder man på etidera traktörstäIlet, där ett utsökt
bord alltid väntar den sanne golfaren. Insupandet av anrättningars och viners arom kan ske
med eller utan waggle.

(il

qil/

Swing-i-ett: Med långsamt harmoniska rörelser, fria från jäktande
"fore", njuter man i fullkonrlig avspänning sin
delikata måltid i kongenial miljö.

I-ate hitting: Bättle sent

än aldrig är att upptäcka denna förnämliga
levnadskonst.

Pivot och balans: Hos
Tore Wretman, traktör,
rör sig allt bara om en
sak: alltid superbt baIanserade menuer

inte

minst ifräga om- husmanskost.

Golletts bröd,raskap d,r stirskilt t;tilkottrnrct till

RICHE 62002t - 22
TEATERGRILLEN 62(,024

srALtMÄsraREGÅnor

r

?t 5144

En matglad golfare skrev

annonsen.
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Segervilia rnåste till
Dcn sliotskl i.rndsklnrpsrcs,rn blcv en upplcvclr,c

pi

iiir

dclt.rg.u'n.i, dc
generös;r. Lands]i:rnrpcn ble v cn
r.rL
utor.t.tot-dcntligt
r:ird,rrn.r
'korsli;r
\tor'\liotsk \eqcr-nrcr) cn trtjst i rrcdcrl,rger:ir etr:rll:r lr.rlrclrcrr,r, uror.i.t
cn iourson'rcrr.rtc]r, r.rl nryckct j.rnrne. tfter fiirst.r ronCerr i singl,rrn.r
r lr sliort:rrrr.r till och rred bckvnrlrdc, för skandin:rvcln;r lcddc i f vre
nr.rtclrcr t>clr r.rr .iJl squerc i tr'å. Dctt.r vis:rr ;rtt dct inqeltrnd;r v:rr teL
,rrn nåqon urlil.r:sning.
En p:rssus i Fr',rnk l)crrninks rcfcr.rt förtj.rnlr .Ltt bclktt-Ls. Hen sklivcr:

"Vid olik.r tillf.illen

l<onr dcn cnc

citcr dcrr:rrrdre Ir:rnr tiLl nrirl

och

lråg.rdc onr j.rg inrc tycktc:rtt dc lr;rde r;.jort vril ifrån sig sonr gett skorr.1m.r en så hård rr;rtch. N4itt sv:rr \rrr'.i:r', nren j,r11 bordc h;r till;rgt
'Verför försijl<tc ni inre slå denr, det hrdc ni kunnrrr för ni slog bolLen

like bre sonr de'. .J;rg fick dct Lrestenrd,r intrl,ckcl ,rtt ;rllt r.rd dc ver-kliqen str:rv:rdc e frcr v,-Lr ;1tr f ör lor;r nrcd så litcrr nrru'girral sonr nröiligt."
fjr:rnl< l)cnnirrk h:rr satt n-lnlren på en iinr pLrrrlit. Vi f.ir inrc under\k,rrril os\ sj.rlv:r. Och till cn lendsk;rnrp skell nr.rn g.i iör lrr . irrrre. Låt
dcrt,r bli ett obscrv,rrrdurn till n.ist.r ging oclr li;L .rndr.r intcrrrlrioncll.r
r.ivling:rr. Vi spelrr lik.r [rr,r :,.,t'r :r.igr.r .indt.r. r i 'k.rll intc tr() ()\s \:r-r
'lrgn'r p,i förhend.
*
riq liunn.r l.ionrr.rtcr.r fiir r-r .!.r ct Lrndcr' .f rrnior nr:r\icri ir'. Dcn n\.r givcr.r nrccl Lrtslegst.rr lins irin biir j;rn
bckr.rft,rdcs
'k.rpen
h:rr ijk:rr inrrcssct oc]r locl<rir rtrcr .in tidig.rrc D.rnrecl l<ln derrrr.r l;ijr'.rndring ,rnscs lrrr bcsrått sitt cldprov. N.rst.r ir tilll<ournre r sonr c\u:r
\porrc .rtr det nråstc bli en ny nr:ist;r[c, Cutrn.rr ( .rrlendcr l.:-,r ;lntligcrr
rr.ulrp.1t r:t sin:r grrnrle jLrnic,r'skor och der skell bli intrcss.rnt iltt \r \cnl
.rr ungdorlr-Lr-n:r sonr iir rlogcrr;rn:rxl;r h;rns nr.rntcl. Vi tlr g,irn.r c:not
V,rd

nr'rrr rL'oddc

rrvtr blod

tilI

våL.r lrndsh'rnrpsl,rg.
i pojkl<lasscn i.ir fiirn.iurligt rtt llj :rv dess,r hel h,rndic;r;->
I cllcr l.igre visrrr en gl;idjende hös stend.rrcl. Flick[r].rsscn:ir fortf:-Lr.rndc
crt sorqeblrr-i, nrcrr så I:rnge ctt ur.-Lstersk;rp lijr llicl<or l<.rrr spclls fir
nl.ln \':1r;r. nöjd, dct er b,rr;r.1tt tr-,1lrrpr. på, rtågt'rr uinl; tk.rll v,il gtrllcn
Lrli lock..rndc rivcn för fliclior.
-16 delt;rg:rrc

*

Dcn n','.r 1;rocevlingen, err.rngcr,rd ,rv e n golf tirrl.t och \()nr sådlrr dcrt
iiir'.t.r iritt sleg hiir i l:rndct, blcv lyck,rd och l,rr givctvis sirr pl,rts pi
in'truliriircrr-les tivlir-rgsproqrenr. Onr flcrl t.rvlinslir ;rv dct rl,rget tilJli,,r'r'rlrrcr blir frås1.rr-r v:rd fiirbundct sl<rll giir:, Irrccl sin 72 hilsrrivlinc,
\.1rr Lr(nningpriser intc krin stit srg i k<-,rrliutretrsetr rrrcd dc :rndra. Tli
.-.1t.:n.rrir' 'r'n;rs nriijlige. ,lntitrgcrl ;rtt giira dcn rill ctr rctr :rtrr.rtörrlvlinrl
clir. ..iji,.- onr clcn till ett ii;rpct svcnslir nristcr:li;rp för.rnret<ircr och
prr ic-'iLrrrrl. Di k.rn .1[.ln :rtt bli sr"etrsl< rli.sterc Lrp.pii.ig;r de sntå pris.Lri:nr, r r.-, \1cn iiirnrodligcn skulle dct vrrr.r, b,ist fijr lijr bunde t ett he lt
iir\cli.pr:-.i dc rl.rnt.rr c.ivlingcn kostlr tiil ;'Lndr:'L behijvli!re.rnd:rnrå1.
G; L:nd.n iiir- r.illingcns tillkonrsr v;1r :1tt gc i:rstruktiircrrr;r tillfallc :itt
t

r.iriin;. t):r
i:(,r \'i.-ln.rr il.r.r

.pul.'.

I

Lril< Sjiisredt fick holc-in-one
I3åst:rds sjundc hål ispcl orrr

I).i.t.rd'p,'k.rlcrr. Ln j.ilrtlcrttrrr.t .lrtr.indes.

llritr \4rirrsson åstldkonr

ctt

holc-in-one på l(evingcs tolfte hål
den -10 jLrli. .j.irn i :rnr,:irrdcs.

ll

:rrrs It::,rrrz,ln

gjorde

hoI e-in-orre

på i'icr.inges:;cxtondc h5.l dcn lC

jLrli

*

Sölvc I)crsson u jorde

ortsd,-Lgcrt

l6

jLrli holc-in-one på Falsterbos sjitrc hål nred err spoon.

dcn

llelsinglorsarnfl suYeräna

i

Kungapolialen

I(ung:rpol<elen spcl.rdcs

iår pi

lje lsinsfors golfb,.rn,.L drn l2-1,1
juli och inbjudne voto Stockholrn,
I( iipenhrrrrn och Oslo golfl<lubb:rr.
V.rljc l.,,nd dcltog rtred fyrtl.rtrtr,r-

l,rg i rlc olilr;r

hrrndik.rplil:rssern.r
svcnsk,r l.rgct bc.tod .rv i). LindLr.rgcrr, A. lloos, A.
Nilsson s.1rnt lilgk;rl)tertcir 1.. Wcst-

tupp

t,ii i5.

De

t

L'ing. Dc två t:iviingsd.rg'rln.r bjiid
s1;.rnn;rnde oclr trcvlig,r tl.rtchct'
på den verl<ligt god:r firrske b'rrr.rrr.
Dcr f irrsli.r I'rgct rlcd dcss lesk.rpren, dcr.r vrrlspcl:rndc .f. Hiru, tog i
.ir hcrrr en iivcrl.igsen scgcr rlccl i l
po:inr1 :rr l2 rlö jlig;r. Arrclr;rpiet:.crr
clcl.rdcs nrell.rrr D.rnrtrlrli och Ntrr-

1;i

gi'och på rist,i pl,rts liortt

rcti j

Sverige

po:ins hcrrtplocl<'.-Ldc.rr B.
Lindlr.r;1cn I poinu, A. l{oos I po.irrg urlr A. N iltsorr I po.irr{.
Det finskrr Irrgct spclldc err trrnr.irkt gti'lf och tl..rtr kLtrrdc I-cd.rrt
clrer liird.rr;crl\ nr.rtLlt(r' .,ig.r r'.rrt
l(ring.rprok:.,lerr skullc gå. [:n cloue
biir 11cs åt dc firrskrr spelrrt'rr;r Crön]ttncl och Fl:irrnincn sorrr spcl,tdc

golf rv I'tort fonlirt.

crt

H:-Lrrrtir-rcrr

LrtrccLilingcn

r';rr i sirr sistl nr.rtch 4 under boge y
cfrer ll hål driL h,rn för iivrigt

t.rr

v;r.nn nr:ttchcn.

sår'iden rilitningcn ett intrcsscradc firlrng.rl ken lijrbtrndet ltrgrrt dre sig tillbak;r från
F. R.

lloles-in-one
Drn I I jLrli j,rrdc llobcrt LiLicgr crt l.ole-in-.,nc p.i ' j.rttc ir.ilct p.i
rq

7

ffrer

tivlingcr-rs .rvslr.rtlndc

på

siind:tqcn sl<cdde prisutdclning och
c iter slog nran sig rrer vid ett
utsöl<r lurrclrbold. Klubbens prc-

C:ir

FIook. Hålets l:ingd

j,irn

6.rr-rv:indes.

ir ll7

nr och

sident E. Lrkko

iiverl.inrn;rde

Glädjande bredd

i årers JSM

ifrån lyckrdes hon

inte gå

på

green oclr då heller inte n.i.t,r ,lig
stannade i närheten:rv håler, iör._

Carlanders femte, Rundquists and,ra titel
lorade l..on även dett:r och iiirSM för juniorer var i år för_ e.n. 8 pojkar, N.
språnget hade nu krympt rill 2
Lyckeberg, J.
lagr till R)',. Golfklubbs ben;r Srernberg, Olsson,
Lrpp. Med en bogey på niisrr bl*
V. Agardir,
J.
tut;rnför Hälsingborg, sonr diirrned
C. Göransson, H.
[ick sin för.t.r .rorrävling sorrr ls- och G. Carl:rnder Dahl, L.- Hell
och 2 flickor.
hålsbana. Ba.n:rn var i gåd koncli_
Merianne Sköld och Birgit Rund_
tion tack v:1re regne t, sonr f ölI qvisr blev tcedrdc. Flvoriter.ver
onredelbart före och under förstrr
fjolårsnrästarn;r G. C:rrlander,
t.ivlingsd;gen. 46 pojker oclr ii H;rlmstad och
pltrce rade bunliern,
dln M:rriBirgit llundqvist,
f lickor från Bode n i norr rill F.rl_
anne spelade sig in på green. Bir_
F:rlsterbo. Dcn sonr ,åg ur
sterbo i söder var :rnrnelde tiI
"ri bli gir slog err snyggr slag ur bunkC;rrlanders frrligaste nrorståndlre
t.ivling.rrna. M.rn h.rde nog v:rnt:rr
kern 2 l/2 nreter från håler rnen
v.rr N. Lyckeberg, sonr inrponer.r_
sig fler flickor i år, men det:rr dc srort rrred
en träningsrond på lycl<ades ince håla purren och förrr-re

rydligen fortfrrr.rnde svårt act få
fl.ickornr intresserrde att deItlg,r.
Nu ureblev rvå favoriter ,rr. olik.r

anledningar:. Nyblivn:r d:rmmiis-

tarrnnan lvlarirnne Gripwell

låg

sjuk och Lolo Brasier ble,n g.no,rl
försumnrelse från sin klubb "ej rn_
mäld och ficli resa hem urrn spel.

Bland pojharn.r ,,rknedes ft.ärl*i l).
Nordwall, Stockholm och S. E.
Uhlin, Halrr:t:rd.
En nyhet för året v,rr seedning_

I(ungakrnnan

till det

finska hger

och s.edan följde r,rckr:rl ,r, ,.rp.'k_
tive länders lagkaptener.
_ Det r'.rr- rned djup s.rkn,rd .t,rn
der .vensk.r l.rger återviindc till

20,2 under par.

llland flickorne fanns rvå f,rvo_
seedrde M. Sköld. Stock_

liter,

holnr och B. Rundqvirr, Falsterbo.
Dess,r rvå spelade siq också fr;rnr

rill finelen, rvcn onr M.

Sköld

r-nölte ovänt.lt hårt motstånd från
rrevligt spelande falsrerbotösen
Gunilla-Srenbe-rg, sonr fick se sig

slrgen försr på 19:e håler sedaÄ
Skö[d varit ett ned efrer ]Z:e och
tvingats håll en 6-rnetersputt för
birdie på I 8:e för atr gå vidare . I
sernrlrn.rlernr nröttes M. Sköld och

A. Bohn. d:rr Sköld vann rred
l/2. I den rrndr:r s:enrifinalen slog
B. Ituridqvisr ut L. Larsson rned
5tt

.

lorade. På i O:e låg bägge str.rx
ut;rnför green på t"å eftei snygg.r
rräslag. llirgit spelade först och
slog ett halvmissat slag, sonr lrde
sig 6 nrerer från hålet. Nu hade

M.rrianne

sin srora

chans. Men

toppade pitchen, som stannade i
bakkanten av greenen. Därifrån

treputr:rde hon och Birgit kunde
vinna hålet på en bogey. + upp tör
Brrgrt säg ut arc bli I på det I t:e.
men hon trepurt;rde och hålet de_

lades på 5:or. Även l2:e delades.
sedan Birgic åler trepurtar, på der
ll:e blev hon sedan dormy I, sedan

M:rrirnne först blivit för kort med
utsl.rget och sedrn slagir över he l:r
grccnen. Men Marienne ville inte
ge srg ur;ln v:rnn tjllbeka i4:e då
Bir

gir duffar cn pitch. Mariannc

h,rdc chrrnse n lrr vinna även 1I:e .
då hon efter rvå vackra slag låg på
greenen J nrerer från hålet med
Birgir aningen niirrl:rre på rre. Hon

Efter försra ronden vrr Birgir

RESULTAT:

: J. Joharrsen O_E.
Wahlströnr O_
.Wahlströll
O_N,
S. Kjaer K_\4'.

J upp efter

nedelgott spel. Då_

n,r ledning ökade hon i andra ron_
dtn rill [errr upp genonr arr vinn.r
såv.il l:.r sonr 2:a håler. Men sk.rnr
den som ger sig, tänkte Marianne
och vann 3:e genom atc sänka en

4-nrererspurr

för bogey. på 4:e
i drrnir,.n rill hö_

raka

FIon
iinrnade försc spela bollen som den
låg,_men.beslöt sig sedan arr drop_
pa. Men hon lyckades inte konr,.,r,r

4lJ.

juniornrisrerskap. Resulrar

Carlander blir pressad
I pojkmästerskapet inrr.iffrdc
två sensetioner i l:.r ronden. per
Edstrand blir utsl.rgen ev Björn
Lundgren, Kalm;rr, med +/J och
seedade G. Göransson får se sig
slagen på l9:e efrer en hårå
nr.rtch nrot

2

knrppr

men på den h:rll greenen ,,,nn bollen på i nedförsbacken och sranna-

h:rrnnade Birgit

ger och låg i strandkanten.

J. Grön. l{än n inerr
egel I{-K.
S. Kjaer ri

gick före håler, nrissade

G.

l)crsson.

f)ct

rcgn:rr

l-re

l,'L

dcnntr rond och

.n vind på cirkr 1I

sckurrdrlete r

gör der inte l.rtt.rr:e för spelarn,r.
l)å efrernriddagen upphör' regnet
nren vinden hållcr i sig. I endr;r
ronden liundc de t h;r blivit stor-

\cusrtion. Jln-Olof A:ltletrlat'k
( I +) spelrrde nrot G. Carl,rnder

ocl-r vis.rdc ingcn sor.r helst respekt
fijr sin n;rnrnkunnige nrotståndare.

Ef rcr I 2 hål r lr h;rtr I upp, rren
då tyckte Guntr:rL;rtt dct v:rr på
tiden .rtt skirp;r sig och s.inkte en
lång purt pi både 1l:e och l4:e
ocl. r er di ell sqLtrre . I I :e vantr
Gunnrr pi bogev och på l6:e speIrrdc hen ursl.rget två nreter bakorl
grcenen. nredan Annemrrk hantn:rdc på greenen pinhigh till vänsrcr om flaggan. Gunnar spelar
först och picchar drygc en rleter
från hålet. Därefter puttar Annemarh men korrnrer två nreter för
kort c'ch rt'tissar även n.ist.t putt,
varpå Gunnar sänder sin putt för
vinst ocl-r dormy två. l7:e delas på

bogey, sedan Annemark pitcbar cn
boll, -.onr snun'er i hålet för birdie.
I denna rond blir secdedc L. H.rll
r,rtslagen :rv M. Liss-D.rniels nrcd
i /.t, och B. Lurrdgren vinner ,rnnr.t

en seger, nu övcr
6tt

T. Ziegler

nred

.

I J:e ronden blev seedade N.
Ll,ckeberg överraskande utslagen
;rv henrmaspellren G. Guggenhein)cr och Sternbelg rrött-' ov:intat
Irårt motstånd i A. I(oskinen (la).
Sren Eriksson vann nred 2/l över
'ecd:lde J. Olsson i en jämn rr.rtclr

,rclr V. Agerdh v.rnn.in 3:e 2ll.eger. nu övcr sens:rtioncn Lundgren från Kalnrar. G. Persson slog
ur L. Edstrend nred 1/O och H.
D.rb I h.rde inget be svär med rtr
.li ,1. Linde , \onr \ :1r ur slag, med
t +. G. Ceri.rnder slr.rtligen n.rötte

ir.r

h.1r-r

nror.t.ind, denn,r gång:rv

[]o S:llrl.. \onr lr.1n efrcr en rafflrnde :rrrtch rlog pi I ii :c rled I /0.
St,rndr.rL. r..Lr .pclct .rr nrr-cke t hög

kl:-. -:.

,jcl.,.de

. pi

bir

die

och

.t.jllninicn r.rr di .rll .r1u;rre. S;rll11. r.,nn \:c pi bir-die. C;rrl;rnder'
9:u p-..i bir dic. I - :. dcl.rdc. på tt
e

cr .,cir i 1 :r p..i brrdic l)i der
I l:c rltrg S.rlln.r. ()i.rr !).ir ble r- crr
ntd. C.rrl.rnCcr r .rnn ,rr n i ,l :c.

i,r

e

.cd.in Selln.i. dufi.rt chipcr.
del.rCc'

a

pi b,,g.v,,ch

1-{:c

C.rrl.rndcr

f

r.rr di I

Itck

jin.tli:tetn,t

l'l ,u

oclr h.rdc god

i,nutc

\kö!d ocb Biryit Rundqrist.

clr.rrrs

e.rgle på det 37ti rrreter långr 3:e

rpcl;rde
d.ir p.i fel boLl oclr fiirlor.rdc h,ilcr. I 6 :e del,rde s på ett ör,e r och
de två sist,r lrålen deladcs på bo-

hålcr. Uollen slog nrot fl:rggan och
l:rdc sig I cn.r fr-ån håle t. Efrer nio

ltt

vinr.t,r

Lrppr
.i'"

cn

i!

:c tlcn

gey, sed:ln Cell:rn<ier tristlrt drivit
green på cler 265 nrcter lånsrr I8:e.

hål rrr Carlrnder ett över bogey
,,ch t vå upp trots e n 5 :e på 6 :e
håler. Hen vanrr däre fre r' 1O:e på
cn birdic. I I :e på en e rgle , I 2:e
och lJ:e på bogcy och så ver

Dahtr i oaäder

"King-Kong"

G. GLrggenl:eir.ner hrrde tydligerr
givir allt inr.".tchen nrot Lyckeberg, ty i kv,rrrsfinelen på efter:rridd,rgen stod han inte :rlls att
I.länne igerr och Sternber:g kunde
luoterx en latt seger med 6/4. Trots
dålig puttning lyckades V. Agardh

slå S. Eriksson

ren nred l/2.

i den rndra kvarHårdasce

r.r-rrtchen

H. Dahl och G.
Persson. Matcl-ren vxr ;rurn och
spelades rr.rellan

ledningen v,rr aIdrig större :in 2
upp för någon. Om inre G. Persson trepur[at ]2:e och slagit i
d;rrnnren pi I 5:c, .ir det inte otroligt ett hln vunnit, nren rru lvckader v.ilspelendc D.ihl :rvqör:r nr;ttchen rilI sin fördel och vinne nred
llc. I den f j:irde kv.rrtcn v:rL Car-

den

6/5 till Cerlander.
sonr efrer ll håJ låg 2 unde;: p:rr.
nr:lrchen slut.

Till

scnrif inrrlertrrr
secdedc.

kverstt>d ailtså

cnb,rlt

I

nr:rtchen nrell:rn Sterrrberg och

den förre genast
till sig ledningen och ölirrde denna
för ,rrt cfter I O ltål v,rrrr 5 upp.

Ag,rrdh rvckte
Derr nretchen

föreföll klar och in-

rresser rikrades ist;rllet

dra sen-rifinalen

nrel

till

den an-

Irrn D:rhl och

(ltrrlrrnder. Gutrn,rr tog Iedningen
nred en bogey på l:'r hålet och
ök.rde till tvi upp gcnunr .rtt \.rn-

clr.rns.rtt stick;L upp. Eftcr ett h;r
dcl,rt dc rr'å iiirsr;r bålen v;rr Car-

ka en 8-rrretersputr för birdie på
det 4:e. Ef ter se x hål v:1r ställningen -i upp för Gunnar, tner.t
nred birdie på såve[ 7:e som 9:e
reduccr;rdc Håk,rn st.illningen rill
ert rlpp för Gunnrr. Bägge h:rde
spelet r,'rcker golf nred Håkan på
bogev och Gunn;ir ett över (2
ör er på 9:e). På de r 4J J rrre te r
lång:r 1 O:e hålet gick G Lrnnrr in

].rrrd.r' \ Lrcl'.t rr.ir.r .rrr gör'.r

på grec'r

irndcr onrutlig och g11\' aldrig
klLrbbk.rnrrlten \1. Liss-Drrnicls crr
cn

i

nrotvinden

n-red

två

pe

r-

låg fyr.r under

bogey. Tyviirr

nrxtt:rdes spclet något på de resterlndc hålen och nred err boll out
och en I:r på l<ort:r 9:e korrr Gun-

rr;rl in p:i 74 och vrr då fortf:rr:rnde 7 Lrpp. l)i cfternriddrrgcn ökrclc Currrr.rl sin lcdning rill 9 trpp
eftcr'22 lril och den stiillnirrgcrr
hölls ofiir:endr'rd till 27:t. då
GLrrrnrrl blev dornrie. Med en bir-

dic på 2S:c

frsrst:rllde diirefter
Currn:rr rcsulurrer till I O/ti.
Glädj:indc nog börj:rr Sverigc nu

l.,i f rrrrrr nrång,r pojkar ,rv; god
rrl:r t:rllr onr,:ltt intc ntindre iin
l[i hade hcp 5 eller lägre d. r,. s.
den hcp, sorn berettis;rr rilI delr.rgrrndc i Skendin:rvisk;r M:rstersli:tklass och dertr fr.rnrgår bi{st, onr

Pct.

Birgit Rntdqoist pitchar dtad ir,irt ett besviirligt

fekt:r träsl;rs och fick sin birdic

liige

på Ryts ij;irde

l)err:r vrr sist;r spclrirct sorn junior för såv.il llirgit l{Lrrrdqvisr
sorrr Gunn.rL (,:rrl;tnder, och dc

hå1.

gåendc år visrdc det sig, :1rr ingen
k;rn rubbe Gunnlr C:rrllndcr i"en
fin;rl. Hrn visede rru, villien f:ruras_

konrrler;rlltsri intc llrr kunnr försv.rrJ srn:r nristersklp n:rsr:r år..

och nred en sr;rr.r

rliistersk:rp l<.rn bli nrcr spf nn:rrrdc
oclr ovissr efter dc serrlste år.cr.rs

tisk spelere hen

lr

Detcr betyder,

på birdic, birdie,

bogey, bogey,
bogcy, bogei. bogcv. Uirai., i;,.drc v.rr /r.rrr cfrcr S hil Z upp t,clr

pri bogey säkrlde Gunn:rr segern
pi iI:c rrred en bog.y .,c|l ,:.r,.,,.,
rrrcd 5 /3. (.ell.rrrde r, ,corc p.i lr.,-

dorrrin;rrs :rv Gunnlr C:rrlrrndcr.

I)risurdclning följde orredclbrrr

eiter f in.rlcrn;rs slur och
r-Lrtz f r'.rnr iör'dc d,rre

spelers kr,:-Llirer.

hlde

nr.rtchen Stern_
bclg-As;irdh hLrnnir till l5:c oclr
9l.r t^i Sternbcrg crrd,rst tr,å r.rpp.

Mitt i

Senrilinaler: Sliöl,l Il,t:rr l i
,l\ rst-LalsS,,lt 6 ;_
l'inrrl: Rurrrirtrist_Skiild I :l

trt fö[lor:t

*

ItrD,,t_

AirJ-

liir-

s.

/t.

-f LL flcr.r Loclilr tlcss s.inrrc sopp.r
.lu llcr.r bijclicr c.icss s.inrrc stil'

Jrr l-lcr.r lrooli.rr.lcs: s.inrr.c set,ru
cjess slrurc prrrr

övcrligsenlrt.r L.iå.

lr.rrr:l.rqir'incn boll ib.iclicrr pi
I I :e och förlor;rr. l)å I 2:c h;rdc
h;rn sirgit ur i hagen till hiieer.
och förlorer.rve,r ictt,r. H",r r.i,r
Llt

n

Golf

Sre

fter

bLrndet' t.rck till t{y.r Golfklubb
f ör' urnr.rrhre rrrJngenr.urg,

gcv och Lf;rlrls tre övcr-vittl:.rr,rrrr
Uncler' :idcn

ltr iivcn pojk:rrrrrs

licr.r ritt,rr
Ju .*

Tole PalsbS oeh Niels
Thvgesen danska mästare
Tove l)rlsbr- hcnrfördc fiir clfrc
g.ingen isrräck dct cl.rnsh.r c.l;rnrnrliste rsk.rpct. l{rrrrrcr-trp r rr Tor. hroll

:iven n:rsta hå1, nten

Ag:rldh rrcpr-rrtede och båler h.ri-

l):i I 4:e förlorldc Srerrr__
belg sin boll i ruffen till vrinstcr
oc]r ver nu cnd:rst två upp. I I :c
vcr,rdes.

och

h.rlver:rdes och på

det l5:.1 ipcl.rdc
Ag:rrdh borc sin sist,r ch,rns genrrrn

srf f rorir.t

blt

v s.i srtlr.r sonr

r r / ro.

N*

i

fir

rrcd

fri

n

trlr

goli

*

lrve

Pedcrsen den norske

mäslaren
fin,rld.rgen visedc,ig b.rn.rrr frin

srn vlckr.rrtc rid:r rrred sol.kcn oulr

nesten virrdstill:r. Sorn
4

frrin

för.c_

Rond

6

a,

Äiar

sorr 1/0.
Scmifir

ca'la'de
Finrl:

';lll:i
6

\

ö.

6.

:l

2

;\rr e l)cclclscn \;.rlr .rrcts notskx

rn.istclsk.rp p.i 13ogsr.r.l. H.rr bcscgr.rtiu
i. iin.r.lcn..J.rrr ll.itrs.rnrrrr.rrr me.l o,t.

Scnri[inrlisrcr r'.rr .fohn .Joh.rnscn oÅ

.jrn

Nvquisr.

Bra premiär

f;ör svensli proeirhus

Poulsen och Bergltaist aisade auckert spel
Det :ir ovedersägligt ltt vär'a
professionella i f örst:r hand är' lerrrre, i andra band t:ivlingsspelare.
Vår korte säsong stäiler enornrir
krav på insrrr-rktörernas tid för
lekriorrer. oclr eftersonr derrs leve-

bröd :rr beroende av inkonrsterna
från Lrndervisningen, blir det liten

tid

över:

för spel,

egen träning ocl.r

rävlingsdeltagende. Inte ens den
biisra pro kan vidnrakchålla form
och spelskicklighet onr inre tivlingsnöjligheter erbjudas och han
unnar sig tid för omsorgsfull förberedelse. Den trppoffring han gör

genoln att:rvstå

från

lektionsin-

komsrerna nråste kunnr kompense-

ras genonl vinstchlnserna i

t.rr'-

lingarna.

Hitrills h:r vi

escntlige

n

end.rrt

h.rft Allirnsen och Golfiiirbundcr'

72 hilstrivline, nred bl\ g\.1nrnr.1
och f.i penningpri.er itir in.trukrörern;r. Dc d.rn.k.r och nor-:k;r /llrilsk.rnrpcrn.r lr.r d,rrutör cr r isrrr
'ig lock.r n.igr;r lr r åre pros, rlen
dc .rlLrl ilcsre he i v.rlet nrellrrn
iijrlorrd förrjensr och resekostnrr-

(h;rn s;rkn:rr dessntonr e rt finger på
vrnsterlr:rnden, och det bidrog ne-

rtrllicrvir) ,,ch ådr.rg iig cn rlör'ti;r på tolfte lrålet nred två
bollal otrt-of-bounds-

d:rnde

)2

m:rn dclrog, senrtlig,r

dlemr.nlr rrv den sk;rrrdinrrviskrr proföreningen. tr4en h.rde ordnat spelet sor.rr i-boll;rr, err gott:rrrangerre

rrrng Lrr publiksynpunkr, under
förLrts:rttning rrrr dcr.r inbördes speliir nåcorlund.r j:inrn. Nu
v:rr prrrningen ch,rnserr,rd, och nrer
in en favor it p.ive rk.rdes nog av

styrkan

insrruktörerne vore derta säkert art
föredrrrga. Likaså kan r.nan kanske
ifrågas:rtra, huruvida icke der vore

klokt att efter utländsk förebild
tillåta plissunlnrornas delning vid
lika resultat.
Tävlingen vanns av Crrl Poulsen, Rungsted, nted 7417J : 147.
Han visade denna gång ett srorr
och kraftigt spel. Rungstedsinstruk-

rörerna hade

f. ö. förberert

sista nrånaden använt varje fri-

måndag för två träningsvarv på
b,rnan. Träningen gav resultat.
Under efternriddagsronden var
välspelande George Deverell,
Djursholnr, sonr spelade samman

n-red Poulsen, uppe och nosade
nne i svansen, men nrissade etr

:rtr behöv.r hj.ilp;r riil 'rtt lera i
rLrff.rr och pr.ing cfrcr nrjndre v:ilspelande krnrrlter. bollar. Tävlingsnervor:tcren gjorde sig i bör-

de

i..n .,ck,.i rr.irkb.rr på greenerna
rlcd nri..lde purt.lr.
\l.rn k.rn iirig.r:.itt.r onr icke vid

149 konr Äke Bergkvisr, Norrl<öping. Hans andra rond var dagens b:ista, och det är gläd.iande

cn cr cr:ruc]l upprcprring

greenkeeper-l:irare har: årer visar
hur onrsorgsfullt spel blir belöning

de

nn;r r.rr -

linq docli bijr l.islg.r' sonr 72-hålr
.l.rcr.ir lirrc nrrd lorrning t'iil iör'.r.r
d:rqcn
först.r

oclr hopplrning cfrcr de
i5 hålcns rcsLrltet till .rndr:r

speld;rgen.

Ur pLrFrliksynpunkr

sonr r.rttvise nrot de

och
v.ilspel:rnde

par

hrrlvlånga purrar

för

birdies,

och hen.rnade på 3. plats.

:

På andra plars nled

77

för god

förberedelse. Bergkvisr

ligqer nu onr nran ser

och förrrr
trr.rn tvivel

till

i)e l{l bästa i Lintlagentas progala
p[ Rva 1958
Par

: 36
434 145 5t4 : 37
641 134 542: 35
2. A Bergk\-ist
a)35 433 544: 36
53:l 344 5-o3: 35
3. G. Der-er ell
313 464 553 :3E
134 355 55jj -- 37
4IHay
43aD 344 453: 35
644 245 653: 39
5 A. Lester
534 454 5o2 : i,7
545 345 553 : 39
6 If I(ristersen
435 :i54 453 : 36
634 ?,55 54:t :37
7 D Brasicr
535 345 554 : 39
551 344 543: 37

delse Lindrrgenta kunde förverk-

531 ir44 553

1. C Pou lsen

lig;r sina planer på en pr:otiivling
rrred för våra förhållenden bety..
d.rr-rde prissurrrror, så nråste detr,r

iniriativ
i'redssti

.rv

l6

hälsas rr.red srörstr

till-

I I elsc. K :rrnpcn rog [orrrre n
håls slegt:rvling för skandi-

n,tvisk,r instruktörer på Rye sönd.rgen den 28 juli. Rya-ban:rn fick

elddop, och skilde sig rred
'itr
glans från provet. Spelarnas enru'i.rrnr r'.r.r icke ltr taga n-riste på.

Tvr'.irr konr ert orkln;rrtat åskvädcr nrcd rlegregn vid tolvtiden,
och dc.. inrcrk;rn på rcsulreren ver
.orgl igt nr.irkbrr. I tebeI Ien her
ncd.rn lre vi 'iikt nr.rrlier:r ungefar
pr r ilkcr lr.il rcjncr nrörre r(\p.
.pcllrc. och nrcd nigor undlnt:rg
..rrr. d.t .t\\r.r plLnrp.rr i protokollcr. Si t. er. Jåg S. (-hristoflul '.t,ll tr .t ttltdct p.tt' rtre n r .ir:rn
ujc>r'dc .rrt lr:rn iijrlor.rdc grcppcr

L

derrna

l-röstens storrävlingar
på t.itplats.
Pt.

r.

N;rr d:rrför efter mycken förbere

172

ått sc rrtt de nne håru arbetande

dern;r föredregit;rtt strnn:r på sina
.lr be tspl:rtse

sig

svrrnerligen onrsorgsfullt, och den

554 344 344

:

36

554 354 344 -- 3i
556 :143 444 : :18 711

556 364 354 : 4I
555 344 344 :37 749

: 39
- 37 75t
464 355 464 : 41
455 454 t44 : 38 753
544 264 454 :38
656 r,54 353 : 40 754
454 455 :154
454 354 444

: 40
: 39
655 455 453 : 42
ö55 3ö4 344 : 3E
565 446

3ia4

555 354 354

156

156

E. B. Ahlströnr
535 444 55:l: 38 665 454 :t54 : 42
634 355 543 : 3',i 555 354 354 : 39 156
I S Chl istofferssorl
424 344 544: 34 5510 454 354 : 45
515 354 55'), : 39 455b :154 354 : 38 156

C FI Karlsson
531 345 453 : 36 656 444 444 : 47
434 354 563 :37 754 555 353 : 42 156
Siffrorna n(,d Ietstil nralkera urgelärligeD på \'ilket hål det störandc
slagr',gD(,t rriitte spelatna
I

C,trl Pottlsett, Rutt'::ted. t,tntt det l;ittil!, störlt,t pettnitrtprise! i Skttditt,ttietr i proga!att pi Rt,,r. Lindr.t på att
l;,nt ti:.u ett d.ut:let smi) . -.

i långspel

Thomas gaY lektion
Stimulerande uppaisningar
David Thomas,2J år, andre
i The Open i år efrer ecc för-

man

lorat omspel mot Peter Thonrson.

har spelat uppvisningsmaccher i
Falsterbo, Tylösand, Hovås och
Djursholm. Matcherna följdes med

stort intresse, rnen åtminstone på
Djursholm hade det blivit flem
åskådare om rek[amen verit bärtre. Det v.lr månge som inte visste

om

in i skogen och även nu
fick han uran sårigher ur bollen

slaget

i Dunlop-regi

rtt detra var en tvivelaktig
f:rvör för han fick hela tiden spelr
ef ter e cc perfe kr andr,r slag :lv
r1.ten

Thomson.

Ett fullgorc prov på sin förmåge
g;rv T'homas i sitr andra slag på
4:e hålet, etr tvåans järn. Som en

på fairwayn från ert nästan ospelbart läge bland buskarna.
Vid fäste oss vid följande detaljer i Thomas swing och spelsxtt.

i. Bred och kraftig som han är
rnåste han srå nära bollen och
koordinera

alla rörelser titl

2. När han adresserade bollen
hade han högra handen mycket
övervriden och handleden böjd,

detta tydligen för atr

matchen.

en

nrycket kompakt swing.

n.rotverka

till slice son.r alla axelbreda och korpulenta personer
tycks ha. Han höll arrnbågarna
fasr till liver.
l. Den vlnsrra helen länrnade
den rendens

Jag såg spelet på Djursholn.r och

efterföljande iakttagelser är g.jortillsammans nred Mr Ale c

da

Kemp.
Thon.r:rs .rr en sror, krafrig bir,
l90 cm i strun.rplästen och 1OO kg
på vågen och kan nype rill en boll
ordenrligt. J;rg ver ingen h:rr i Irrnder sonr .pel.rr på sanrnr.r s,irr,

aldrig mrrken under någon del av
n. H:rn hade så gorc sonr
ingen rörelse i höfterna, all vridswinge

amer.ik:rnsk:r srjiirnorn:r

i övcrkroppen sonr i
bakswingen spändes likr en fjäder
son.r sl:ipptes lös i nedswingen ocl'r
tillslager.
4. Stancen virr j:itt öppen, h:rn
lutade rig en aning bakåt nror

tons.

högra benet och låste på så
högr.r höften. I tillsl:rget skar

nren

der:ir tydligen så

sonr

ning giordes

de

bär sig åt.
Swingen er mycker komplkr, grrnska korr och en rning snabb. Bakswingen ,ir nrvcket lik Herrrv Cor-

Månge åskåd'rrc dönrde i,,rl
Thonrrrs k;ip;rciter eIrcr det lnt.rI
sl.rg sorn h;rn behövde för ett i.i
bollen i hå1. Jrg hörde efrerår onrdörlet r-rtr "der vrrr inge t v idarc.
b.rr.r 7l sl.rg". Mcrr dcr r'.rr irrr.
.rnt.f let \l,lg )()r)t nt.l|t \.lt' utr: lör'
:1tt se,;iven oll ltv:l b.rrrrelior:d.rr'

ctr ovedcrs.igligr
bcvis på r,ede rbör;rndes skiclilighcr.
ur:rn hur sl;rgen trrfördes.
v;ilkonrn.r sonr

Thorrr.r' l.ing.r 'pel v.rr irrrporr.rende, både h;rns tra oc[r hans j.irn.

elltid mirr i f.rirw:r.vn, slrgnl rned en konst;rnr
f,rde, och.iven om h,rn b.rrl en
eller rnnrn gång slrippte sig lös
v:rr hln hela riden etr gotc sryckc
H;rns dlivcs låg

fllr-r-rför de endr:r. Dessa v;rr Bengt
C;rrlsson, son-r spel;rde tillsannr:rns

med Thomas. s:lnlr Harry I(:rrls-

son och Nils Nordström. H:rrrrhrrde en god d;rg och höl I jrmn.r
steg rned Thornrrs i scorerne. Atr
Thonr;rs slår långc förstår nran
också

lv

Fr'.rnk Penn incks ref er,rr

från omspelec i The Open d:rr

h:rn

skrev atr Thom;rs regelbunder dre v
ut Peter Thonrson nred 20 y,rrds,
6

D-nid Tl;ont,t; l,t?rurtd,t .tr':tittdet
iö, iitt .u:.lr-t,lt2 pt l)ittr,l:o!p; ijjr,!e
i'tl. Ltct l,!r: ett i,ir,11i.1-1 ptrirl,'t ,l-t,<e/t nle(l I,itt, hontrollet,t.l' t,r,lc itt p,t
'<)ee)1etr.

k.rnonkrrl.r rlick bollen nrcd cn sv;rg
pi grcenen. Dcr v:rr der

iedc upp

erklig.r golfsleget. De r v;rr sk,rd:r
:1rr nr:rn inte fick se err rill .rv
\;rnrr-n;l sl:rg sor-u andr:r slrg på
I l:e, d:rr han i stället lrde en något hook;rd spoon in i skogen till
r.inster. Man skulle också gern.r
h:r sett honom gå för greenen från
r.rrsl.rget på l2:e. I stället spelade
hrn "safe" nred treens j:rrn.
Sonr vä[ v:rr gjorde hen err prr
nrisstag och fick visa sin skickligher i recoveries. Lätt irriterad av
r

den uppskjutande gumn-rin-rattan på
l0:e ucslager (han teade på griser bakonr nrattan) lade han dett;r
r.rtslag n-red .järnrre:rn i skogskanten till höger. Från err dåligt läge
nred korr b;rkswing slog hen bol-

len etr pår merer från hå[et

och

hålade putten. En anrr;rn rccovery

fick h.rn göL.r på I l:e eftcr- spoon-

n

.rning och

ick

bollcrr

e

norn

n lill.r konstentrr

j.

de

f

s.rrr
h:rn

d.irige-

ftrden.

Hel.r h,rns spel ver bvger pi

iedc.

6. H.rn hitll hirrder n:r nrycket
tirtr tillslnrnr:rns, högr:r blndens
lillfinger låg inte ovrnpå vänsrr;r
pekfinge r ur:rn rle llen
detrtr och långfingern. Viinstre
hlndcrrs

hölI han i nornr:rIr l:igc,
högrl sonr sagr rrycker övervrih;tnden
den.

Ut:rn tvek;rn er Thonras e n sror
spellre. Hrns inrponer:rnde långe
spel ;rr uppenb:rn h.rns bästa v;rpen. Der kort:r:ir inte lv sarrnrJ

klrss och rorde ibland
horronr

försacra

i svårigheter. Han hade en

underlig rörelse nred högra han-

den j de korta pitcharna och sanrme slk konr, fasr mindre framtr:r-

i purtarna. Men hen
vrrr en god puttare. M:rn

d:rnde, igen
:rnses

k:rr-r k:rlaktärisera hans korta spel
med att han län.rnade sig själv för
rrycket att gör:r på greenernr.

Atr han purtade dåligc på Djursholn.r, ofr,r för kort, berodde till
stor del på grecnerne. Djursholnrs-

o

Studier a
sympatisk
stgrka
Bred oclt kttitiy l:t Ti:onitt ett hontpaht iuilyq och står itiira bollett. Publikbild irån t: utsl,tu,Lt p t Dito sl:olnt. itubliken iar ibland liasiarligt ttiit'gången.

,tra)i,r,det mellart arntar ocb leropp, Lo'tnLtlit.t s!iipper aldrig kouia,letett med kroppett ocb l:,rit :tr,icker il.g irltc ut ettel
tlt,1cl sctn ftt,lt1eit ;pel'nc s.i lliitttt t'ill göta
P,i lri!derna tteCatt [. t'. sltrs h,,r !hontas Ltehåller :antnt't
ltrgett rrifutittg p,i htoppett, stattcctt i,itt öppett.
Neil.ur: De t^tv,irr oj,inuta,lrtettern't pa Djur:l:o!nt y,at.Tbont,ts illlctt
tnöjligltet uti ''tis., dett skich!igbet iputtttittl4ett,:on batt demott:trera:le nttder uppristtittgett pi falsterL,o.

Eas

ffi

l'älgörenhetsgoll på R.va
En eolftiivling till förnån för

ROI,F VON HBIDBNSTAM
I

pressläggningstimn.ren når
om kabinettskanr-

oss budskapet

marherle Rolf von F{eidenst:rnrs
död efter endast någr:r dagars
sjukdonr.

19I6, dess ordförande 1939194-] sanrt 19t1-19t6. Vid sin
,rvgång fr'ån ordförandeskaper
blev l.r:rn klubbens hedersleda-

egenskaper och sin strå[ande hisror ieberättarkonst medförde hxn
också till golfkretsen. Efter någon av hans nånga utlandsresor

mot.

samlades man gärna nyfiket
kring honom för arr få den sista
golfanekdoren till [ivs, och man

frrre, sorr aldrig försumnrade art

tillbringa fririd och tediga håttirnnrrr på golfbanor världen
runt. På heururabanan sågs hlrr
experter h:rde slagit vad act varken
Thonras eller H:rrry skulle förrrå

slå par teclr vale greenernl,

ocl.r

de fick räct. H:rrry gjorde 21 och
'I'homas 72.

'fhonras tvckte onr Falsterbo
och ansåg att dess greener var de
han spelar på

bäsca

i

år. Där sank-

I.ran också banrekordet

rtll

6+.

Tylösand ver inte byggd för långtslående,

för fairways kröp ihop

jLr

[:ingre man slog. På Hovås h,rde
han svårr atc bedörr,r rvståndet och
tog fel klLrbb'r vid flera rillfätlen.
Både Tylösrnd, Hovås och Djurs-

M. Bancli, spel;.rdes den l/7-5/7
på Rya. Tevlinge n sanr[:rde lC-t

.rrt prestcr.r sitt.
bästa spel nror bogey och sig
sjelv sonr n:rr han spelade fyrbeslucsarrr

åldrar.

och l9t1-

Han var en passionerad gol-

te

like

Rolf von Heidenstanr var sryrelseledar.not i Stockholnrs Golf-

klubb lgll-41,

sp:lstikersiuka, sortl ordn:rrs av fru

oftrr, onr hen ej kunde få en
spelpartner, gå sin rond ensanr,

delt.rgarc, och spclede. sonr per.irrg-

bogey rr:ed full lrcp. St.rr-r.iug. r',ir
kr. IO:- plus böcer I kr. för'
varje poiing under l5 poäng. In-

boll med klubbk:rnrrater :rv alla

san.rlingen, I.OOO:- kr., gick o:rr.liort:rd till sp:rstikerhjiilpen. Fi.rr
deltagare kv.rlificerade sig titl iinllen, som spel;rdes sorrr nrarchtrir.-

Sina lysande virldsmanna-

ling.

l. G. Nyströnr, K:rlnr:rr G. K..
45 p. 2. T. Gör:rnson, Ryr G. K..
42 p., ). Ch. Arnrtorft, Ry:r G. I(,
4L p., 4. N. Göthe, Ryr G. li..

blev aldrig besviken.
Der blir romt på Kevingc efter Rolf von Heidenst.rrr.
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dre plars tillsanrmans rred Sanr
Snead, USA, och Gary Player,
Sydafrik:r.
Sonr helhcrsirrrlyck kan sägrs erc
David Thomas var nrycker inrres-

san!

xtt

scudera

och han va.r

erl

försynt ung man vrrs fran-rgångar
inte stigit hononr åc huvudet. När
vi nu setr Thon-rrs spela kommer

vi nred

* eizi'k.r öpprr.r

reser

rill

r'.u-cf

rcr-

lr.rn

Australien.

L.

h;r.n v:1r;1 svår;rre ärr
de banor hrrn bruk:rdc spelrr på och

R.

de hrde flel dogleg-hål en vrd
h;rrr

72 håls

.
lnr
kc
v:l

p,i Li:nds

Aii.relcl--.rn.r iKungsmar.tcrligar:c under- innc-

s

och intrcssct för.rnr.irling.rr h.rr r.rrir pir.rgligr.
L)ch dcrr.r f.rsr.irr Jc r tr,-. 'b.riiig.:l-

intc varir cle biira

v.idicrs

- hlnsvn
fög.r
ch iinder lin,:

i cicn rrin.r'.
llr.rvspeglrdc

Sedan mrn vil fitt furr pi klippm;rskinernl v:ixtkr:lften ar dcr

han

i ett sliick,

England.

Eftersom ch:rnsern;r arc få iepresenrera. Vrrles i internrrionell:r
m:rtcher ver större :rn art få komma med sour engelsm:rn, valde hen
der förra. Han spe[:rde tjlls:rnrmins rned Dei Rees i Crnad:r cup
och kom sj:rlr på en hedr-,rnde ln8

f,ungsmarkens bana inlör

srg

representerlde ju Vales i C;rned:r
Cup? Jr, dec förhåller sig så arr
hans f:rder ar fc;dd i Vales och
då får lren sj:rlv välja orl han vill

för Vrles eller för

Skepps-

Insänt:

nt:t
rill
rid
nl;l

nren så sn:rrt r:rvlingen börj.rr v,lr
det hård golf heh vägen.
D:rvid Thorurs :rr född i New-

spela

Första pris skänkr ,rv

scrrr.r

Iunnir proffsen mycker h.j:rIpsanrrr:r nroc vrr:rndr.r före en tiivling.

i nolr:r England. Men

till

olcln.rd.c

sorn vanligen förekonrnrer.

c:rstIe

veckors res:r

redare Percy Banck.

fortsärtningen. N:irn.rilst l(omnrer h:ur :1tt strlle upp i

rch

pris:5

Första

hå-

Medelhevec nred båt. Andra till
sjätte pris: tennvrser nr. blomnror..

i

holnr tyckre

Från USA ber':itt:rde h:rn ;irr

Segrare: G. Nyströrl l9:de
let. Runner-up: N. Göthe.

srörre intresse arr .följr

h:rns spel

p.

som morsv:rr:lr rlla r:inrlig;r

krav. Och dessförinnan skall l:ikrrna

Frått progalatt på Rya: Svetr Nordströnt, Halmstad, tvåan Ahe Bergh,List,
Nort köping
S

och Thure Liildihog,

altsiöbadett.

Sliottland slog ShandinaYien
Men det kunde lika gärnu bliuit oaagort
De

n

,rndr.r lendrrrrrtchctr

Sk:rrt-

din;rvierr-skottl'rnd spel,tdes på
\4uiriield tillhiirende The Honor-rreblc (,omprnv of E,dinburgh
ltl . Den f örsta
Gcrlfe rs dcn )l 17
-l soltt bekanc i
,latchen spe Irrdes
F.rlstelbo l9t6 då skottrrna vann
nred li-4 efter'1-O i[oursonre
och del,rde singelrl:rrcher.
l)c skorska tidninglrna gev stort
Lrrryntrl e åt rr:rtchen (liksom åt all
uolf) och efterfiiljande redogörelse

för

vrrd sonr hände.ir brser:rd på

dessas referat.

Dail;' Telegraph .rnd Morning
l)ost skriver att rrathcen har sin
givna plats i golfkalendern och
'tår inte tillbaka för någon,rrrn,rn
\arrr ;ltr det inte konrt.uer :rtt dröi:r
liinge innan Skandinavien k.rn

Eftcr deg.rr rv rcgn blev dct till

slut n vcrklig
e

sonrnr:rrd:rg n.ir

fonrsonrcr.t.t'-Ltchcrn.r spcl'-rdcs. Atr

riseras sonr oförtinderligt rakt och

.äl<ert. Han gjorde dagens

basta

.core under singeldagen nred 72 på
förnriddagen ocl.r j;inrna fyror iiven
pi efternriddagen då nratchen vrrr
'lut. Ett bevis på Gunnar C;rrlan-

ders förnråga var att C. D. Lawrie ,
g.mnrll erfrrrcn t;ivlingsspelare och
-pel;rnde på sin henrrraban,r, sot.t.t
h;rn k.inner så vil, inte kunde få
nrcr ln olvgjort. Uielke befrnns
\ a!f .1 f n rtlrk spcl;rre rren sonr de

igcn

brrrrkcr

75

v.lr ctr

p.rr'.rdi.

Sker-rdir-r,rvcrn.r

iör cn

gol l.rrc.

fick rc b.rn,rn från
en b.rr.r.r sonr dc

dess bt-Lste sid.r,

profcssion:rlr rikn.rr- sonr cn
r l:urdct, e11 nrc'rv
ning sonr rtt.rrr tvir cl kor.lnrer ;rtt
bekr:riftlr urrdcr n.irt.L .irr Open.

b:-Lst;r

de nresr just.r

Skottl.rnd \ Jnu fr)ur\r)nrcn

nrcd

i-l

nrcn b.rr.r dct i.rkturr;rtr.[ol..rnscrs drivc pi 'i.t.r Ir.ilcr isisttr
i<>ursor.r'rcl.r h..Lnrn.Ldc

i cn

rrrff

lll(d.rll \1.,lll:,,11:(l\. r.lr ttlirt i
f eir,. rr n hind r.rdc ctt i.inrn,rrc slut

a.

I fiir.r.r p.rrcr 'pcl.rdc C. \.
lliclkc ,,iir GLtnn.ri C.rr l.rndtl nr.rt

får nrest.r bcI sorl k:rr:rktä-

i

nrot snrå ullig.r nroln Lrndel dct blå

Onr någon hede den iörc'r.illningen, skrivcr en.uu.1n ridning.
atr rratchen rkullc bli ctt bl.,db.rd
på oskr ldige nrcd gi.tcrn.r i dcn
rt'l lcn rrr.i.rc l,.rr.. .irrdr',r .in trp;.i...ttninc i.ir .k.rrrdirr.rr ct nr r i'ldc
cn htig .t.rnd.rrd pi rin golf . Dcr;is

RLrne Karlfeldt
rörnuret för sitt spe

drog docl( ifrån

n.rr d,rnsk:rrn,r h,rtrrtr;rde

p:1 6 :c och .J.rck pithc,rdc stendiirt pi l7:e och nred 2 upp ii)L

och err nrii:lic h.rlr.rrng

cnr b,isre spclerc ir onckligen .rv
intclrr.rtioncll lil:rss och spelstyrkarr
förbiirrr;is sn:rbbt.

Sk<>tt:rlr.r

g.i på 'id.rn,r trndclb.rr.r qt'ii'rr.rttor iv:rr-nr sornr.n.rrsol och se r.rpp

'å
registrera sin förstrr seger.

f

lri.tori.r. \(/;rlkcr konr i t.it rLrii pi
I 2:e, Lurrd lrdc sitt rttsl.rg etr trreter från pirrr-rcn p.i tr.ist.r och.J.rck
rolg cn.illdclcs fijr kor.t kltrbb.r på
I -1 :c och si r,rr lcdningcrr bortl.

.()rll(

ll

l.lta

ll(l

iour-

Il.1

D. \. lll.rir ,,clr ( . D.

L.ru:

ie.

bid.r g.rr-r.rdc inrcrn.rrioncll.r'pcl.rrc. (..rrl.rndcr lril.rde cn 'junrcrcr\pLrrt fi;r .rrr r inn.r iijrst.r hilcr.
nren ltln nrissldc crr 11.' nrctcr-s
rv:i hål rcnrrrc. Skott;rrn'r blev I
upp ner lliclke vrr för sterl< på
sin:rpproach till 6:e. Clrl,rndcr
l.ålrrde en fenrrrercrsp.rtt för U på
det l<orte Z:e, rren skott,rrn,r sqn:rr';rde igen pi 9:e . Så konr svensk;ir-

na i ruff på ll:e och l2:e och
blev 2 ncr, vilket stod sig rrrrrdcn
trt. Scolcrn:r v:rr 7 8 nrot /6.

I nästr par, Niels Thygesen oclr
Hcr,ril< Lund n.ror Rcid .f;rck och

.f. V:rlker', l<orl skott;rrnl

snrrbbt

frenr rill cn trc-håls Iedning urcrr
på sistrr haIv:ru blev der en.lnn;1n

1

Skortlrnd och scorcnr,r
slut'rdc föt'strr totrderr.

7i

ntot

Fiirrridd:rgens fyrvcrkeli korrr
från V. D. Snritlr, årets skotske
rn,ist.rrc. oclr J. L. H.r.tirrg' i rrt.ttcherr nrot llunc I(:rrlfeldt och l).

O.

Jolr;rnsson. Skottet'nrr strtrt,rde
nred en sexrr på förstrr hålet rrtert

cfter nio låg dc ett sl,rg rrrrder
fyror och v;rr I upp. [)å henrv.ige n f örlor,rde sve nskarn;r fyr.r hål
i föl id f rån I 4 :e och slutadc
J

ner. Det skotsk,r p;rrer h,rde gått
rLrnt på 72.
B:1r;1 en red hålede pr-rttar liddede J S. Montgorre ry, f örra
ircrs shorske n.tästare. och D. V.
Alex'rnder, I9 år och kv;rrtsfi:relist

i Srets brittisk:r :rt.tr:rtörnr.istersktp,
ir.in;rtt vrra rrer: än ett ner tt.tot

r.rl'pel:rnde L. Leinborn och Johrr
.Jtrh;rn:en

vid lunclrtid.

.|ol-r;rnsen

håledc cn fenrnretersplttt på förstrr

h.ilet fiir vinst och Montgomcry
nriss,rde crr något trer iin rle terlång
för :rrr [å matchen squtrre på 5:e.
Mcn på n:ista gjorde Montgorrrery
intc rågot nrosstag. Skendinlvcrn:r
gick Lrpp i leCning igcrr niir Leirrbc'rn chipp.rde Lrpp till håle c på
7:e och han hålade en svår fe:rrErr l'irr
nre rcr'\ rrppför pi lO:e .
pirch :rv Montgonrcry på J I :e rcdueer,rde skendin,rvernls ledning

till I

r,rch d,rrefter s:inl<.te Alex;rn-

del putt.rr på -l t'clr 5 rretcr [ör'
h:rlvcring. Hrrn drev Lrt i ltrffcn på
I !:e nren ladc sin xppro:rch sten-

ilc'r.r k,'r'r.r,.lnrr.rbb.r'wingare
]rede h.rn cn ben.igerrhct;1tt

press:1

sli irin r,rppen. Alle skrndin:1vcrn:r r.rr i god ic,rnr och speledc nred god 'til (god,r srvingrre
:onr skottlrn.r brlrk.rr s.rgr) . Deres
\\':rghct låg idct kort,r 'pclct och
c't vitt ttt]llcr krttt l't .'.rtt i ptrttningsstilcn sonr i ett p.rr i.rll p.i-rrrindc onr A. H. l).rdglr.rrrr nrrd

trch

h.indeln:r en

bir ir'ån

krtrppcn.
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dijd ii;r cn rrr' h.ilve r-ing. SIi.rndin:r\/crn.l f örlorldc I 7:c rlcn r llrn
I 8:c d.f l Montgonrcrv l.rdc ;rndr-.r
slagcr i br,rnker.
L:iger vid lurrch r.rr ellts.i :rrr
sk:rndinevern.r lcdde i tr-e nr..Ltclrer
<>ch sk.rndirr.rvern:r i c:r.
BieIkc och Cerllndcr sr.rrr.rdc
st;rrkr i .rndr:r ronden oclr ettcr
f enr hål v;rr nr:rrchen :rll sqr.rere
De för-lorrdc 9:c på crr bcsöli i cn
br,rnker nren e11 pirclr intill pinncn
på l1:c och h:iled pLrtr ev llielkc
gjorde nr:rrchen årer

sqLr:rrc. På

föl-

.j:rndc sex håt fötjdes p.rren slrq
för 'l.rg och pi dcr ri't,r drei lll.rir

ien bunker och sverrsk:rnr.r sonr
höll sig mitt i f.rirn,:rvn r,:rnn pi

en perfckr 4.
I den.rndr;r nretchen h,rdc densk.u n.r cltcl cn hil.rd icrrrrnctcr..putr på l:e håler :rv Lr.rnd gjorr
rr:lcchen ;rll sqLt;trc. Ert v.rckerr
jrirnsl.rg ev ./;rck på 6:e vrrnn derr.r
hål till Skorrlend nren rr,å h.il senrll'c vrr dcr squ,rre igen. V.llker
slog e n drivc från ruffe n och lroi-r-

oi bounds. Skotr,rrrr.r
v:lnn IC:e nted crr br;r plrtt :l\
k:rde den our

Vlllicr oclr etrcr. I-{:c r'.rr- de i
Lrpp. 1:n grilnn trcnrcrcrspLrrt irån
V:rlkcr grv halvcring pi l6:e
oc]r d.ilnrcd v;rr nrltchcn ör,cr rrcd
l/2 iijr de r skorsk:r prrcr.
.l rredje nrirrchcn ijk.rdc slior-

illlir

ör'cr

Sin clarna
r,:rr

dcr irrgcnring ..r'rr tydd. p.i .rrr
din 'kor'k:r r.g.rn ikrll. bii ,.i

överlagscn sonr den slutligen bler,.
Vid lunchrid lcdde Skandin:rvien

i [vr.r nt;1tcher, v,rr :rll squ:rre

i

tr'å och låg under irvå. C;ri[.rnder.
r';rr 2 upp på L;rrvrie, Verkcll 2

upp på G:rllow;ry, K:rrlfeldr 2 upp
pi Alex;rnder och Leinborn I upp
på Snrirh. Biclkc vlr rrll squ.rre rlor

sqr-r:rrc rrccl

nror

l.rs-

Måhrir':d.r, slu'ivcr- en shotsk rid-

ning, påverkadc der v,rxlandc r'.idrct nrer.r de yngrc och rnindrc cLl.rrrr:r gistcrnrr, cfrcr regn på för'-

nrcn v.rr / nc. cfrer Z-{:e och nretchcn slut,rdc lO/N.

Eltcr singllrrres förste rond

:ill

vrr I ncr

J.rck och Lund 2 ncr nr()r Hlsting..
Sotrr syncs rrycker j.inrn.r nrltchcr

ternr onrcdcIbalt rill 6 upp. Svcnsk.rrn.r virnn visserligen de r 22:.r

Dcn sist:i rr.rtchcr.r l<trnde hcl,r
v:igen gå år villict håll sonr hclst.
Det v:rr sist:r h:ilet sorr blev.rvgör:rndc och d,rr hedc.foh:rnscn,
sonr förut nirnr.rrs, otr,rren;rtt liigurr
sirr drivc ien br,rnkcr.

och .joh:rnsen

\Y':rlkcr. Thygescn

nridd.rgcn skifr.rde v:.Ldret oclr dcr

v:ixl:rde nrcll;rn srrål;rnde solskcn
och h.iftiga rcgnskur:rr. Vinden v;rr
inte st,rrk nren dcn sl engde rurrr
konrp.rssen och blåste både från
öster och frin v.istcr irrorr loppcr

:rv en rirrme. MLrirfield.ir isig
sjiilvt en svår b:rne, iin svår:rre nred
dcsstr cxrrr'r kryddor.
Efter en venlig rlen srr:ing förnr:rning från l:rgk;rprcnen George
M:rckie kortr skottrtrnl ut till .rnd-

r'.1 r,rndcn .rggrcssiv.rr.c rn för.ut
ttch h.rdc cftcr nio hål v.rnr upp

och ned på srellningcn. Gallow.ry.
sorr inrc ver nöjd rred sitt spel på
fcirmidd:rgcn, fick en uppborstning

:rv pron Lrnder lr,rnchen och gjordc
inte någr;i nrissr:rg i cfrrr-nriddesrrt'ond c n.

tsörja gärrca med ett kort set
PETER THOMSONs seger-modell
Fyrlaldisc

Lägre, Iängre bollbana
Bättre närspel
Lägre scorcr

vlnn:Iren

,rv Blitish Opcn

I9t4-19t6

s:rmt

l9tri.

\

F
I

I

I

Vl:rtchen

C:rrllnCer-L:rr.r'ric

blcy dcn b:rstl nrltche:r. Llq-rie.
2 ncr efter f<irst;r ronde:r och -l
ncr cftcr yttcrligere lenr hå1, konr
då nred pr:rktscrien 2, i, +,'+, i,
4, vill<e t vrr f enr bildies och d.rrrled blev h;rn I upp. C;rllrrnder
let sig dock inte bekonrnrrr ut'rn

squer,rde nr.rtche n på I l:e, d:rr
L;rrvrie h;rde legt sig i en btrnkcr,
och fortsltte ;rtr l.iggr långrr puturr:

inrill

håler. En såden hede effekren :rtt L:rw'rie treputt.rde på I I:e
nren på nist;r var det CrrIandcrs
tLrr ;rtr gå i bunke r. På I /:e l;rde

r åter en 2O me terspLrtr
intill hålet nren h;rn hede förlor';rc
ett sl:rg p.i ert bunkerbesök och
L;ru,rie v.rnn hålet och blev ett
Clrl:rnde

upp och ett rltt spelx. Lawrie drtr'

rakt rrerför flirwayn på l8:e

och

C:rrl:rnder följde efrer nred en 2C
rneter längre drive, den rorde hr
nriict IOO yards. Skorren l;rde sicr

i en bunker till hiigcr
onl greencn och ctrer- en :.iker
epprorrch kr,rnde \\'cn\kin r ini:-i
näsur slag

hålet och h.rlrcr.r tr.rtcl:::r
Rtid .J.re k. .r)nr \.ir' .tt

TRÄKL[.'BBOR
nreJ kontr ollelrci

lirlft, :rv högsr.r kr'.rlircr Lrn'ald speci;rlbeh.rndl:rd persirrruron Trc träklubboL
SOnl SpAnnCr
,;rn.rnr.r sl;rgvinkell.il

OVL'I
r

sonr dc rrrilirionclir
scrcn i lr r.r tri:.t.

LIrJp ).)

Thvgesen eitcr för-st.r nrndcn, I'.rnrt
nrelodin på e iternriddrgen. St:rll-

ningcn v;rr oför.indr;rd

cftcr

rricr

båd;r.rr skicklig:r spelarc sorn
inte slös:rr-bort något ionödan,
hå1.

nren nrot slr.rtcr ble

v skotrens siikr.r

kortr spel för nrlrcker för

dcn

drrnske nristlLcn. J)å förnriddagen
hade Thvgesen nrångcn gång rädd,rr sig nred konststvckct err pitch

och en putr. Hen lr;rdc:rnv;rnt
putt;1r nlor sl<ortens

i7.

jr2.
Bielke r'.rr urc iblåsväder nroc
Bl.rir'. H en blcr \n:u'r I upp på
förnridd:rgcn nren Bleir gick de
siste nio pi i+ och j.irr.rn.rde ut
nretchen. I lndr.r ronden gick Bl:rir
de försr:r nio pi ii rilkct var för

,",.r 6;.t,

sterkr iör Biclke och Ir;rn förlorede
nretchcn nrcd i -i.
.]trh.rn.en \.lr .rll \qLlål'c nted

\\.rlkcr eircr fiir.re

ri.. .k.,r.k.cStr rlcd + l.
H.r.rrn:. cr ckrc. jr:r .in

ntetclr

Itr('t Ltlnd und.r iLrll kon1l-iyll t,i'-

ut på 34 oclr hede då s.ikr:rr en
ledning på 3 upp nrot Verkell,
från 2l :;r håler hade h,rn vunnit
fcrr ev sju hå1. Det blev skotsk
ned 3/2.
Le inborn och Sn.rith skLrlle h.r
gått ut sorn förstl prr: nren Snrith
kiinde sig inte bra och de fick därför i st:iller starta sist i fältet. Dct
scger

blev en j:imn match och I upp för'
Leinborn vid lunch. Efter nio hål

på efternriddegen hade Smitl.r v:inc

på steken och därefter drog
ifrån och vann med 4/J.

tcr. Klubborn.r .ir

birlrnscrlcle
liraft konrnrcr

*
En p
t.irling:
/tc qr.
pcng.rr.

crr

kg
änd
;rde

h.rn si

+

PUTTER
si viiI balanscrad i hrrtden, si bchagligt tillför'litlig arr Elr sj:ilvförtr:oendc
viixcr till cn li:insla lv full
liontrol[ över purtningcn.
Prör,;r Pctcr Thomson's

si.rrt Ircl;r Er
irr rrrrde l Je r ikrig.r ccnrinrttr.lln.r jrrsr ir:n.Lrr och rr,il

epokgörar-rde

liiubbhur uclcr rräif.rr bollcn.

liomplcrrerl cIrer hand?

!

rltt
{l

ti

han

Rcswltattabell å sid. 17.

IÄnru KLU BBoR
mccl "bctt". iiontroilcr:rcl lirrfr.
sn.irr och st.indig srikerhet. Inliluclcr:rr: l)e tcr Thomson's bcrömc]l "Rerrievcr", klubban
sonr liidd:rr: Er ur besviirlighc-

spe l;r.

lyck:rdes Lund vinrrrr dc
tr'å n:ist;r oc[r halvcr;r det sist,r och
fi även mltchen halverad.
G,rllow'ry vis;rde ett hc[t ,urtr;rt
spel på eftermidd:rgen. H:rn gick

h,rn b'l<r .i.nriningour 2 ner pi
clternridd.rge n. H.rn r'.rnn I l:e nterr
ii;rl!'r.1dc dc b.ide nl.c:r och dct

Jtt

n då

rrrnden rren

;l

l,
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Slutresu[-

Ir:rn v:rr två upp och tre
nre

klubbor

hos

E,r pro. Varför inre börj:r

nred crt kon ser

och

at F;rlsterbo, tlret e rr;rrkcd irnpro\rcn.renr h,rs reken pl.rlt irr

Seotland yersus Seandinavia

topline Scandin:rvi:rn solf.
ln :rn effort to be helpful r,, ;ry

För Suensk Goff'aa Frank pennink
r is very nice ro be ncutl-:rl
.tbout :r ganre of golf . ft-,r it d,rc,
not ofren .happen. So it was with
the utr.r.rost ple:rsure tl-rat I rvitnesI

;-r well-fought contest :rt Muirfield betweer.r Scotland and Scandinavia.'Ihis is a bi-:rnnuri fixture, the second of e series th;rt
cve ryone will hope ro see pe r pc-

sed

trrated irito dinr and distant futur.e.
T'wo years ago, ar Falsterbo, Scorland nrade a clean sweep of rhe

but Scandinavi.r c:rrlc
back so well as to halve the eight
singles. This time the resul! w:rs a
win for rhe home reanr by eighr
rl.rtches ro two, with two halved
foursor.nes,

a result that may
suggesr
-much improven-rent by nor
rhc Nordic
Races. Bur I hope ro show rhat tbe
opposite is the

case.

The first day was univers:rllv
acclainred ar rhe best, if not rlrc
first (!), d"y of rhe sunrnrer.
Peace, utrer peace, and blue,
fleecy skies reigned over the pic-

ruresque Muirfield scene: the
coast of Fife across rhe Forth lav

sirrouded in a blanker of haze.
The condirion of tl.re grand links.
roc, was perfect. In such wearher
fine sol I wes expected and ir

c,rnre, but l-.1 to Scorland w:rs
not qur'te a f air re lection of the
day. Bielke and Carlander will
look back upon their last green
victory over Blair and Lawrie
rvith ustifiable pride, for the lat.f

ter is rs experienced and skilled e
parrnership as Scocland possesses.
The finish was exceptionally fine
rnd exciting, particularly the half
ir.r four ar rhe long I Zrh, where

Bleir followed Carlander's r-eve n
vards' putt irrto rl-re hole from ten
feet. Scandinavia made no mistake
over tlreir par four ar the last, af-

ter lllair had given

them rheir
opening with his bunkered drive.
LLrnd rnd 1'lrygesen, tl.re Danes,
etrrersed front tl'reir match with

corrparable credit, for Reid Jack
and Vall<er were one under fours
for thc 14 holes. Johrnsen of Nor-

*':rv, surcly clne of the best
ft

put_

tcrs jn the ganre,;rnd Leinborrr.

deserved ro sn:1rch a half point
fronr Montgonreric lnd Alexrndcr.

cvcn though their l6th ree shot
wrls heavily rougl-red: they had
pltryed thenr shot for sbot. Only
Johansson and K.rrlfcldr failed ro
do tl-re n-rsel ves justice rgainst tl,re
ste:rdy figures of two over fours

of

Snrirh and Hascings.

At

lLrnch on rhe singles' day, ,rn
lunpie;rsant one of heavy and fre-

quent showers, the three flags of
Sc:rndinavian counrries blew

rhe

nr()st vigourously against their
b.rckground of willow trees. Tlrcir
tearn led in half the nratches, were
squale in rwo and down by
narrow nrarginr in rlre renreining
rwo. tr4ogens Bredfeldt was hopping about in his excite-.nt rnd
it seemed thar his side would do
es well in points as lasr t.irne.
llur sorne very stalwart recoveries car.ne fronr the Scots. lllair.
who h;rd been three down after
nine,:rll square er Iunch, forged
ahead of llielke who was far få,1

at his best. Lawrie recovered fronr

four down ar the 24th ro

squ;lre

his n.ratcl.r wirh sonre brilliant figu-

les witl-r Carlander. Galloway rerlicved his yrosition with sonre resolutc golf egeinst Werkell, who.
r.rn,rccountably, missed

four

in:L row fronr the 8th.

dr.ives

Then

gr.ldurlly drcw eway fronr
Lcinborn, ,rnd Valker did the
s.rnrc frorlr .folr.rrrrcn, rcfusing ro
rubnrit ro rn Jnr:rzing etalanche of
purrs. But Thvgesen hung on
nobly to Jeck, r',.ho tu.a, hirring
the b.rll with ell h is grece ,rnd
xccUr:tC,y, cxccpt On thc grcen\.
rnd Krrlfcldt cltrng rt, lri, lc.rd
.r.grinsr Alcxander likc grirrr dr.rtlr.
the trvo of rhenr pu,,ing trp rlrt
Srrritlr

best figLrres for the dav.

So in tlre cnd, Sc.rnjin.rr i.r rlc-

ened only rr point ;rnd

rr'o

l,l.rliier.

but rrne look et the urargins of
defeat will indic:rtc the cl'oseness
of the struggle . There is no doubt

in the nrinds c.,f thosc who heve
secn both this nt;rtch:rnd rhc one

[riends ;lcross rhc North

Sc.r. I

nrust s:lv that, thor.rgh rhcrt

i: pre_
ciour lirrle differ-cnce in rlr..i.rr-

dards

of nrerhod betrveen thcnr

.rnd

-Scotllnd, rheir outlook on thc or.rrcorne conrpared rvith their opponents, was ;rs poles apart. One ef_
tel rrnotiter calr-te tlp to nte .lt \.1rious srages, and asked me ii I did
nor think they wer-e doing r.cry
rvell to be giving Scotland so close
:r rlarch. My answer: was 'ye:,'. br.rt
I rrisht have added 'Vhy r.:ot rry
to be:rt ths11-r you could, r,ou

- hir thc h.rll .r.
kn.w. ior you
we ll'. There was rhis cle:rr inrprcssion in nry nrir-rd that lll rhey
re:rilv inrended was to lose br,:rs
little .rt p,'sriblc.
This is rrn

'rttitude

of nrind. of

course, springing fronr a difference

in

experience and of infr.eqr.rent
in as high I cltss c,f golf
:rs their opponenrs. Jf thei- h.rd
becn eble ro corrvince rherri..lve,
plactic:e

thlt 'rve ARE :rs good as the Scots',
the result nright h.rvc becn frr-

cl

oser.

Although

I w:rs.r littlc dis,rf \\'1.1-

.rppoinred s irlr tlrc pl.ry

kelI and Bielke (on rhe sccond

day) having seen rherr ofren before
bur everyone nrusr hlve

off d,rys
I rvas rrosr ir-nprcsscd
- Carlande r and
by yoLrng
li;rrlfeldt, both with r.rrore th,rn;rdcquare rechniques and first cless
tenrperanrenrs. I believe thlt Thyqesen and Luncl will conrir:u. rl,cir
rnrprovenrenr, .rltlrough rlrc l.rrrcr',
.rddress, the irr.rgt of Srr..rrr.rh.rn,

might necd to be .rltercd,.rs r,,'ell
irs hi. grip.Johrnsen lrrcks rhe

lengrh to live in rhe highest corrrp;rnv. bur he is a beautiful holerour. .l did nol see a greer dc;rl of
.Joh:rnsson, bLrt Leinborn struck urc
.rs ;r sourrd playe r and .r vcl y

rough currrperitor,

a\ indccd

hr

musr be wirh his record.

Finelly, it is nicest of .rll

r()

renrark on the pie :isant ,ru.r.rospircre
rhroughout, one that certriirrlr' lr.rs
not bcen berrered .lt .lny irrr.r n.r-

rionrl goif encounrer u,hich I
attend cd.

h.rve

puttande rildre gentIenren i huvuder rrred sin rrpprolch. Efter rlång;r

Fint sätt på golf;banan
egentligen underligt rtr
goli,pe[,rre iallm;inhet ska[[ htr så
svirr;rtt rätt;r sig efter golfetil<et-

Dct:rr

ten: cnkla bud. De ar inte någr;r
scnrlc riders påfund och de iir

I
1

desrutorl .internationelIr. Det :ir
det :.ict att umgås på banan sorn
ntleckl:rts under flera hur-rdra års
spel.,ch sonr befunnits vara det
b,isr;r för: att få speltr sin rond i
lr.rgn och ro och stör;r andra så
Iirc s.rn.t rröjligt.
Liksom rlrfikreslerna nråste föl;.r'.rv r'.rr oclt en som ger sig ur
på r..ir;r strrkt tr,rfikerade vägarså nriste verje golfspelare på våra

nu

iiir

riden ganska överfulla golf-

b:rn,rr irrkttaga golfetikettens besr,irnrrrclscr. M:rn,ir väl inte uts.rtt
för s.rmr.na risker till liv och lem
på en golfbana som på en rutostrada, men olyckor intr:iffar och
till[.uden ir rlltför nrinq.r iör',rrr
f :rren skall neglige r.r'.

Fijli;rnde l,.inde pi cn .t.,ck-

-l-r'i d.rnrcr hrde tpcholrrrblne.
lat ett hål och d.rnrteen till rr.r:t;r
Iig onredelb.rrt b.rkonr den grccn
sorr de slutputurt. En herre och

cn

pi att få slå ut På
h:i le t. sonr rr kort. De tv.i de-

d.rnr r intrde

rlcrn.r vink:rde åt dent,rtt sPel,r,
de rr cl<te rtr det var lugnere och

ett de

väntande
de själva slog ut.
N.ir he rrn spe l;tt och danten spel:rt
sick dcn Första av denrern,t upp
pi trlsl;1gs1 och teeade sirr bo[[.
Hor., irlde inte v.il rrdresser;it den
f iirr.in en boll l<orl stts,rnde oclr
tr,riflde henne ihuvuder. Det v;rr

ridsbcsperandc
spclede innan

hcrrn sorr sltrgit en bolI

till

uttrn

urs:ikter ble v han för[åten. Men
två hål scnrre gjorde han om prc-

att gör;r drrnrern;r upprliirks:rrlrl.r
på detUr ocir lttrrn ;ltt roP;l en v;lr-

nign nrrr h;rn såg bollen på v:ig
nrot sitr nr.il. D:uttcn strnr rr.if F:rdes rog sonr r lL vtrr inte någon
sk;rd:r teck r.'rre l.år och r.nösse,
rren hor.r fick en chock. För att gör:r f:rllet :rn mer bedrövligt bad den

feIrnde herrn inte ens onr ursiikt.

Ny:r spel.rlc.ir oft;r ovet:lnde
spelcrs riskcr. De tror ett de
slår rrrk.rre .rn de gör, de tror inrc
heller;rtr dc slår:å långt sonr de

orl

kan gör;r.

Jag h.rr sctt nvböriare stå ocl.r
tliirring:sl.i'rcd .i.kid.rre i livsferlig vinkel fr;rnriör sig. Det går på
GLrds försr n trclr nred cn ellcr rrnf ullrr.iii på cn ör'errunrplad
åskåderc sr)nr rnrc fiirstått risken.

n,rn

Eitcr .rtt h;r rett D;rvid Thom,rs'
Lrppr isningr.pcl pi D jtrrsholnr rlåsrc jlg crk.innt.rrr iven goIfrredvctne irkidlt'c t.rr \tore risker och
\pclrrn;r iir 'li Lrr en .rlltf ör sn:ri'
isliid:rrrr.rtr. En rtrckct skulle bli
livsferlig. Fclet ir' .rtt .iskåd;rrnrr
liryper för titt inpå spelern.r, onr
de stode lengre ifr-ån skulle :rll:r
se

bättre och riskernl verrr rlindre

.

Jeg h;rr oftr stoppet rrybörjare
som vel;rt spcle innan det verit
klart fr,rrnför och fått svrret rtt
"så långt slår jrg inte". Men så

h:rr vederbör:rnde f ått en bätcre
trä[f in v:rnligt och så har bollen
sus;lt om öronen på de drir fr,rnr-

nre rled efterföljande skopa ovetr.
Jeg sl<ulle inte htr velac v:rra i
den spelares golfbyxor sour på ett

hå[ underskrttade sin l:ingd och
spel:rde för ridigt och rriffede en

cis s:rnrma sak och träff,rde orn
igen sanrrre lrerre på samn-ra siitt i
l-ruvudet, nu på endra sidan. Den
rej:ila utskiillning han efter den
br,rvrden fick vrrr han .irligt f ört;ant av.
På ett korthål hände :rtr en hcrre och en dam puttade ured en
f yrboll väntande. När de puttec
f:trdigc satce herrn flaggstången i

dll greenkancen för
rrt taga sina klubbor.Han hade
hålet och gick

inte väl fattat scången på bagvagnen förrän den första bollen från
fyrbollen kom neddansande i greenen strax intill honom. En boll
rill konr neddimpande innan prrer

hade län-rnat greenen bakon sig.
Jag stod scrax incill och såg vrd
sor.r.r hände och påpekade för fyr-

bollen, n;ir spelarna konr upp på
greenen, att de ince fick ha så
bråttom. "Ja nren de hade iu spe-

let uc hålet" fick jag till

sver.

Uppfatrningen var sålunda den att
så snart flaggstången satts i håler
.ir spelarna på sreenen fågelfritr

och en tillåten skottavle för de
efterföljandes bollar. Skall nran
bchöv,r ruse från greenen för.ttr
klarr livhanken?

Naturligtvis inte. Fyrbollen
ti[[ etr fel som
tyviirr förekon.rn.rer alltför oft.r.
Monrent I i Goll:etiketten ..ige r
gjorde sig skyldig

atr "ingen spelare bör spela förr:rn

frlnrföru.rr.tnde rpelare,ir tttottt
räckhå11". Detra "bör" bör [äses

"skall". Ocl.r r.rtom räckhålI rnåste
i det h:ir faller betyda :rtt de lämn:1t greenen.

Åtridobergs Golfklubb
Sällsynr vaclter och onrväxlande 9-håls
Riksectan.
b;rna, 40 km från Linköping

I

- modernt
Trevligt klubbhus och nyöppn:rr,
Golfhärbärge (endast för medlen.r av
golfklubb nred f:rnilj).

-

Tel. namnanrop
BARON IET-FORSKRAFT

kt

8.10-16.00

I3

Dct.il intc ut.rn orsak

sr>nr dct

varr det grövsta etil<ettsbrottet att spela in på de frenrförv,ranscs
r:rnde

.

På halvblinda e llcr blind;r hål
v:rr det förr ett recken på :ttt spc-

l.rrn.r l.imn.rr greenen .rtr fl.rgg\tången pl:rcerades ihålet. Så rir
det inrc nu l;f ngre . Mång:r föredrrr
att putra nrot flaggscången, sedan
derra blivit rillårer, och dirför
nråsre nran vara försiktigere ;in
rillförne och se tilI atr spelarn:r
verkligen lämnat greenen. Jag put-

ter gärna själv rned flaggståneen i
hålet och har vid err par tillfällen
fårt boll.rr på nrig när jeg 1:urt.rr.
Det iir inte trevligt.
De flesta b:rnornr:ir vaI inte
överfull:r och på nrånga k.rn rl:rrr
spela hur sorn helst. Men sekreterare och cävlingsled:rre på sådanrr
b:rnor gör de lndre en stor tjänst
onr de be gagrr.rr v:rr je tillfälle ,itt

inprant:r golferikerten i spel:rrn:r så
.irt dessrr, när dc t. ex. l<or.nnrer
till en rågad golfveckob:rne, krrn
ilyt:r in i golfströnrnren utrli.r :rrr
irritcrr nredspclrre nred regclvidt-ig;r utsvävnrri g.rr.

Till

sisr. En

I spe lere går onrliring sonr onr dc rrgde golfban:rn
de

och t:rr ingcn sonr helst hänsyn rill
endre. OJ iindå ar ,rll,r like och
lr.rr sllrrnr:r rett rill b:rnan. bådc

edantoten

stvlelsel

rnedlcnrnrcn.

\:1nrl.t

och detr

n

vc

Och;rll.r sk.rll dc

r.r

l-r:trrsyn

til]

r':tr':rndre.
h.insyn.

V.rl för'ikrig. Vii.r

Erih Runlt,lt
lrgenlinuro rarrn llska iippna
1, ,L., ( )pprr.r Ir..rrrför.i.. i ' ir. .1.r,,.
cn scg l..rn.rp ;rv F. cle LLrc.r fr.iir \rgcntin,r_ nrcci -:7y.

l)i

anclr;r plats liorr

llcrrr.rrri Hrrrrt nrt,i :77

D.r

r

llce

s ntcLI r7s

ue

h

tr(..r l)l( \

Unge l,amperl lvsk amalörrnäslal,

I

Can help
"vou'?
au Bill Cox
f r i p a: .lay ,it- 2) ir ntcd 3ollfcbt'r st'dan itta ntånadcr och

hattdilap 18. Många yolt'sltelart
sigcr att joe. Jtu, tn naturlit st;.:ing
t'ftcrsont jag kan slå 2lO t'ards
ntcd trätaaat) tttÅ)t uagra lcktio/t(t, ntcn å andra sidan s,iger
andra att jag skullc förbättra nitt
spcl on jag köptc nya klubbor
ocb tog lcktioner. Jae uort ntyckct
ta< hsant ont tti hundt' qt' ni y t'tt
,åd.
S w' d

r:

De

t

råde

r stor

orcd;r

bland de flest,r golfspelare onr
vad sonr nrenas rled en "natur[ig"
rwing och nrcd cn "klassisk"
swing och de ss,r båda begr cpp
blandas ofra ihop.

Min egen defintion på cn klessisk swing er fiilj'rnde: [)et ,rr crr
sw ing sonr er n:rrepå IOO 9o orto-

dox nred .rvsecnde på grcpp.
st:rnce, fotarbetc, kroppsvridning
osv., urförd Dtcd cn ntjUli rvrr1l
solr swing;rr klubben ril]b:rka och
fr,rnr nred upperrb:rrt lrrgn ,.rch
tvp.rv,ivin:;
ocir fijlsrårldir; trining rr-dct int.'
sr'.irr ;rrr uppni cn lårr h,rnCic.rp
pi j.inrliircl:cr is korr rid. \1cn
d.r l'irrrr' \'rr(.1.r l.i nr:i.r.lrr ..,r:)
gr.rce. Mcd d.nn.r

k.rn rlirr t.r nrcd .rtr dc

h,r

r or

\

c1

li-

liqt lrle:ri.k '\\ ing
l)crr n.rrLl'lig.r rrr ilrgcn .i .rndr',r
rid,rn .u' cn sr inq ronr rpe llr-crr
kinner sonr n.-LtLrrlis utlr, ;rtt ]r.rn
rrödvendisrvis

her crr

ortodoxt

slrcpp cllcr starrce. Med cn såden

r\/p.rv srving k,rn cn spclar.c r.-Ltt
'.i oft:r slå nryckcr [inl slag, nrcn
,tcli.så nrångtr dålise. och hen konr-

nrcr .rrt fortsertr på der r.irrer till

5am 5ttead ltar t!ltid iltJetti r,u t en
,rL-' !peleti b,ista och iurA,r!te :ttittg,ne.

blir nrcr ortodtrx
o:1. niirnrirc sig dcn kl:rssisk:r..f.rg
her lunnit.rrr råd:rn;r rpcl.rle lr.rr
\tor- f,rllcnircr och Lrr.r bolisinnc
oelr uncl.i iiirurs.irtning.in dc k.1n
.ign.r riC.i,iLit,rclr k.rn h.ill.r Lrr
dess hens srvinq

tlr dcr inrc ri ling rid.rtt li
nrångi rrisrare

tillhijr

dcnn,r li,r-

tegorr.

J err fall tyclis ni h'r

i

.lrr

hcscr,.l..l

nrcr or:todox siving, ocJr scd.rn kln

ni efter er-pro\ råd rrcd lijrrr.,rvilja etr ret klubbor.

cndc

J. l,hillir.r

lirr.rlqrr rnc.l 4/3. 5srtrifirr.rli,rer r.:.
H. Tissiqs oclr ( . rorr Thiirr.r.

*

'fr sk tllnrmäsurr.innrr
blcr'

\4.rrictt.r

(,iiterrrlnn sonr \ rrnlt iivcr Morrilir
\4iil ler nrcd :/ r.
lll1'tftel skall nran skåda . . .
L-tt Iili;t;t llil trr riJrrirrg urrriiir.nrlilcr .rrt crr on,irlnd b.rn.r i'Clricrgo

,rrt infijrr hcliolioptcr. s.:r.
ie. fiil riils,l*., '0. e. Vilrk.r rrrr.l
.rt lLrI fl.riH.l rrqh rrctl
',r, liorrrrrrr.r I.i
.!crlir.rnrcn nreti cn ilicli.r i lliliini
\)ch sct\ (itr.
plrrner-.rr
r

t4

narrrllig

iallenhcr. Dirför' ikulle j:rg lr.rrrför allr vilja råd:r er etr t.r lclirioncr sonr kan h j.ilpr cr rrtr f å cn

H.rns L.rtllcrr L.lcr rysl-i .rntlriir-

nr.isr.rle genorn

en

rr,ist.rn l<le:sisk srr,ing och rrrång.r,

,Ä

l

SYENSK G0[Fs
l. Denna fråga har vi hafc föruc
rnen ett nyligen inträffat fall ger
nrig anledning att tå om den igen.
Advokaten och

d

frågesport XVI.
let rärr och om vem som räcteligen vann elIer borde ha vunnit
matchen. Vad sägs!

I

jurdoktorn

i:e håler råkade doktorn spela fel boll
från ruf fen. Han upptäckte det
sn:rrt, bollen gick inte så långr.
och ,rdvokaten hade inte hunnir.
nratchade

i

x Dokrorn vann

nog

hålet eftersom

h.rn rättade nrirstagec

inn.rn

advokaten hede spelat.

2 Avscår, ef rersom det inte
tycks finnas någon möjlighet
tilt halvering av håler, men
varför inte spel:r om rrrt-

spel;r emellan. Dokcorn spelade i
håt på i nred sin boll och advo-

li.rten rog 6. De vrr ovisse onr
brottet var rillräckligt kvalificerat
för iörlusc av hålet men man enx-

riktigt

Advokaten vann
hålec och matchen.

en tävling. På

chen?

2. Golfreglern;r :ir

rill

fc;r atr föl-

der orn ltc advokaten nog hade
vunnir der. De fortsatte och advo-

jas. De kanske iblrnd förefrller att

katen blev så småningom 2 upp och

kvenra.

tr..i arr spela, men han förlorade
de rr'å sisca hålen och så fick de
spel.r det 19:e , som advokate n
r'.rrn. När de kom in i klubbhuset
irig.rde de endr.r nredlenrnr.rr till
r'.id. orr 5:e hlle r ocl.r iick gen.kr
direlgerende sver. Etr ]itct tvi.'el
grr.rgdc ibåde onr dc h.rdc h.rnd-

ling spelede långt
slående fru Flvkr nred den berydligt korr:rrc iru Burrer. Fru Flykt
h;rde låc h;rndicep och höll "hon(rLrrn" r.rndcr de iiirst;r nio hå[en.
Pi I l:e tccn iiireil.rg f ru Burre r
.:ri hon.kullc ii:pel.r ur fr;rst på
.i;.i'i.r ni,, lrilcn fiil horr tvckre

\'f,rr

petnog;r,

I cn

me

n de ir

konse-

sl:rst.1r

arr der var rrisr att järnt slå ut
efter fru Flykts långa drives, det
sög muscen ur henne. Det hade fru
Flykt ingenting emot och de spelade så. Men när de råkade nämnr

detta för sekreteraren

undrade

hen om de hade gjort r.itt.
i De fick göra så.

x De fick inte göre en sådan
överens kom nrel

se.

2 De borde inre he gjort

så,

men de kan å andra sidan inte

pliktfällas för der.
J. Onr man förlorar en boll i til[fälligr vatten eller i n.rark under
arbete får n-ran droppa en rnnxn

boll utan plil<t så nära som möjligr intill den plats där bollen
"hamnade inom ornrådet" på
r.nark som saknar dessa olägenheter och inte n:irm:rre håler.
För'stås med uttryckec "han-rnade
inorl område!":

I Den punkt dar bollen skar
gransen till området?
x l)en punkc där bollen föll
ner i områdec?
2 Den punkt där bollen ligger?

PEiIFORERADE I.ADERGREPP

KTUBBHUVUDEN AV STÅI., BI.I AI.DRIG SKEVA

ORANGEINTAGGNING PÅ TRASTAGYTORNA
BA

LANSERADE BOTTENSUI.OR

TRUE TEMPER ROCKET SKAFT

GE sTöRRE TANGD OCH TRAFFSAKERHET

Nicolls nv;r Autogrrph-hlubbor h;ir blivit cn
.iven i Sverige. Klubborn;r hlr ge norr-r
hel;r setet en enheclig balans och kiinsla. Valje
sr.rccrl

t .ir

dessutorr-r sambalanserxt och var jc
klubb.r .ir registrered för ev. efterbest.illning
cller kon-rplerter;ng lv kort set.
se

J.imiör kr'.ilirer och prisl

Ni

k;rn intc gör;r err b:irrrc v:r[
Aurograph.

i år.in Nicolls

Generalao-ent:

G. A. HANSEN A.
Osterg:rt:rn

B.

I3 c \lalrlii
I5

1. Frägln onr n.rl en boll får rcngiires fiirs på r'rl då och dä. Nir
får egentligerr cn boll i spcl rcngör:rs?

I B:rre på grcenen.
x lloll \onr lyf ts f rån

k.rnde atr h;rn Jr.rdc rcx i hå1. oclr
l)ersson sålundl h:rf r rin putr

fijr Ir.ilvclirrg. Mcn
rupp bollcn och di rå.

v;1rrcn-

iigt v:rtte n, nr,rrk under ,rrbcte
eller cnligt regel 32, nrå rcr,-

x

goras.

kcr. J"g föreslår' rillfrilligr
vatren och mark undcr erbctc.

Och så f örstås på
5. .)onsson och I)ersson

spe

l:1de

e

\()n ik:lntcn och l)crrron \u'.rx intill hålet, den hrrde den d.rr längde n sonr spclarne brrrk;rr rubriccr;l sonr

"Ar

den klar?". Jonsson

och Persson sk:inkte hotrom den lill:r sorr vlr kvar och
frågade h ur nrånga h:rn hedc.
pr.rttede

"Fen'r", srr .)onsson. Persson hadc
sl,rg på hålet nren hrrde redan spc'lrt 6 sl:rg så h:rn rog upp bollen.
Hr.rn h:rde ju;rndå förlorar håler.
Mcn niir de gick till n:iste utslrg
collede .Jonsson sine slag och cr-

2 Tjr,
de tr .i
fiiresllgna rlternrrtivcn rr ck:
intc f inn,r' .rrr v.rlj.r p.i .i i.rq
;rYstår v:il.

S. En boll anses ha rörr siq

dct,

i

.rnn.rr l,rge (Definition

boll rört sig orr
rnlrke

di:rnreter?

n

någon tr.rnrp.rr

r

Nej.

2lr.anske.

Z. Fr;rnrför cn glccrr rinncr cn g.rnsk:r strid beck nrcd f esr borre :r.

ill vinster ;ir der our-of-bounds.
In spelrrre slog en boll sonr sågs
rull:r ner i blclicn i viinsu-;r k:rn-

9. En c;rddie rr:1rlrpår på spel;rrcnr
boll på feiru ,rvn. Påföljd?

I F.tt sl;rgs plikr, bollen spcl.rs

f

ten rrv f,rirwayn. Eftcr någre nrinuters sök;rnde årerf,rnns bollen i
biie ke n trngef.ir IO rnctcr otrr-ol-

bounds. Den h,rdc förts

dir

ev

v;rtrncr. Hur bchendle dcn bollcn?

lTråkigt nog v;u'den our of
bounds och får beh:rndl;rs
sonr såden.

.,onr den ligger.

x Två slegs plikr,

boiicn spcl.r:

sonr den ligger:.

2 Ett slrgs plikt, bollcn firdr.rppas vid
'id.rn.
I O. En spelare slog sin boll Lrt i

ratt

så hög ruff

. Htin slog cn pro-

vi'ori:k uclr den gick plcci.,,rrrr-

rrr.r \,:ig, .o11 så ofre h.indcr. Hrrr

I.ingc fick lr.rrr 'iil.;.1 .frcr

bol I ;rr

?

$PatDil6
with the sensationat FLUTD OIL CENTRE
Spela på dennr;rllrigenonr

4
OQ)I

NYA

NyA boll ...

nred fullkomligr

Med sin k.rrn;r av flyrande olj.r
r:cr Sprlding Dot Er cn nrerf,. kontrollcrad hick-ofi.
L:igg dirtill den elekrriska lindningsr.neroden rred
.rktir.er:rd gunrrrirråd. det glänsande vita skalet ocl-r derr
splitter nyf, \-tan
och ni h,rr- tiderna s t'örnäntligaste boll.
Så swinga -nror cn DC)-t . . känn hur den går .
cqenskrrper-.

.

rn,rrrigare, Lakare, l:urgre.

swrNG To rHE
Mode bv

I6

A-

c.

SPALDTNG & BRos.

DOT-.x.

LTD.

i

?

1.1".

I ll.2 cnr.
x 12.,1 crl.
2 lO,li cnr.

5Pnl

i

cn

på den så atr dcn sjunker ncl

rHE NEw

(

n.ir

3). H:rl

/ahst/ &eatest/
!
o

dcn

dcnn,r.
något ;l.nn:i.r i'n

dcn l;rnrnar sin pl:rrs och st:rnlr.rr

5. Vcr ni hur storr ctt golf hål :rr

n

i

.fonsson v;i:rn hålcr.
nren jag fijreslår cn h:rlver-ing.

gre encn.

rn,rrch. Båda låg på greenen,.fons-

rullade ner

,l;rg.

2 .f :rg tror inte v idere pi

2 Der sonr

Den får dr-oppas rred ctr ilrgs

plikt b:rkonr b,icken, d,rr

h.rrr tog ju

HLrr bordc lrålcr h.r r.ikn.rt:?
I l)ersson vrnn iiirrtåss hålcr,
f ör .[.rn.r,,n uppH.l\' li l .rntrl

hinder, ospelb:rrt l.rge, tillf.rl-

rrrkn:rts upp urrdcr-x
föref:rller :ltr var:1 vril ntyc-

x

.rtt

(Est.

rg76)

NEW BALL TF{AT,sHlT
purNEy,

LoNDor,J,

ENGLAND

.rrr.r

bollen blev liggende rnot il:rggsrånge n nrcd r-rnge f,ir helve bollcrr
or,.rnför nrr.rrken. Hrns rledräv[;rrc
gick fr:rnr och tog upp bollcn och
llnrn:rde den rill spcl:rrcn. Dct vrr
cn långpr.rtr och tpcl,rrcn v:rr g;ur-

5 rlinuter

ör f örst;r
bol lcn oclr
t nrrnucer
iör ,rndre
f

bol lcn.

I

5 nrintrter

)

\.1

6

ju på srrrn-

nl nl:l

n

sli.r rröjd. H:rn rog bollcn oclr torlieCe .rv den. lvlcn ver bolle n i hål?
Ne 1. V;rd borde n;ist.r åtg:rrd v;rre?
I Atcrplrrccr;r bollerr och iivcr-

-

l.rgt, de låg

låt;r

nr;r st:rIc.

9

försök:1

lcn

ring,
cx. I

se r ut sonr orn bo[[en skullc tr.rf ie
stångcn då lrlns r.r-rotspellrc oonrbedd ruslr frlr.r.r för ett r;r borr
dcrr. H.rn lrirrncr irrtc rrrcr.irr [.itt.r

stångcn förr;in bollcn tref f :rr dcn-

i det f'rllct?
I A förlor;rr håler.
x l\4otspeleren förlor:rr hålct.
2 Jeg fiirstår:rtt någorr nråsrc

n.r. Vrrd lriirrder

förlc,r,r håler, nren jag

t'0uIsotu('s.
G
N.
I'.
L.

trndr'r

osr. Skr.rlle spcl:rren få I nrin.
iör varje boll sktrlle h:rn ju,

l9.ill
Sliot tltr n (l

skrn(linirt i('rr

A liielli|G Carlanrl,r Il)
Thyges,'rr H Lrtnrl
I{at lfr.lrit I) O .Ioltalssorr
Lcin bor lr .I J,,lralls. il

I
0

(l
l)
1

SinglesL Llitrbot l
N Tlryg,,sln
I .Iohansetr
G A. Bi,'1k,.
E 'Arerk, ll
G. Carlalr.l('l
R Kar lfcl.lt
H Llil)rl

citersorr hrrr får slå hur
nrång,r plovisorisk;r bolllr h;rn
vill, krrnna slå ctt dLrssin boll:rr: in i ruf fen och iå cn siiktid på 5Xl2:l rirrnre.
I l. L)ett:r hiinde nr''lige n i e n tir,]irg. lln spcl:rre slog en pr.rtt s:i 'rtr

k,ur

intc för'srå verr.

l.andskurupen Skandinrvirn-Skolllund

in. f örf örsta, 2,5

rrr

lör

:rrt

f

gr;rde

t.

spcl.rren

lyrr.i il;rggsrångcn så rtt bolföll ncr i hålcr. Utan plikr.
x S.rnrnr;r plrrgr'cl11r- nrcd 2 sl:rgs
plilit.

K.rn nrJIr
inte t.ink.r
\rg n:lgon

B

år

2 Spcl:rrerr diskvalificcr.rs.
I cn rn.rtch putt:rr A ut.ur .rtt
h.r s;rgt sig viljrr h:r f[:rggstårrgen
pess:rd. Hrn slår sitr slrg och dcr
12.

0
0
0
0

all s(lu
2l
al I .sr 1u
Slutsun)lrå

0

l

D. A. Blail C D- Las't'il
R. IT. Ja( k,J Walker'
w,D SnritlriJ Hastirrgs
lylD
J. S.
W
clr.r-

.Nlor)tgonle

\\'- D Snritlr
R li .Iack
J. Walkcr
D A Blair'
R F Gållo\\'aI'
C- D Lau'ri, .- ..
D W. Alexander
J. Iiastings

.

.

ir''i
10'8

A]r xarrr;

4,2
t.1
a

sq u.

å

s(l tt.

ri

-:

t.

D

I

{
l

,ilI
'r*

li

1:'

e"1

Antal lrål 9. Hålerrs
liingrl i tneter oclr
bo gt'v

-i'I-RICEH-\IINS GOLFKKLUBB itrb-iucl, t lraittr,.l till tä\lan 19ö8 ont

1-1:t5-3,t-1695 ?110-3
2-2t4-1 5-212-4 E-269-1
3-231-4 6-270-4 9-908-4

UI.RICEHAMNS KURHOTET1S VANDRINGSPRIS

Total liingd för lE
hnl {.696 m. SSS 68.

Tiirltrrg. lt iir ilppi,lr liit' l)taDlig-a, ri Kur'lrotr'llIt inskrirna, gäst.,r sanrt för
rr,.,ll, rurrrar ar l-llir','lranrns Golfklubl) F-iiljarrcln l,':li.r ijilla
Tär liDgen :!' ltls ii,r rllsi.tt dr'tt 23
rugttsti sås,,nr p,,iir:1,',rc1' 1E hå1.
{fiitsta start kl 1:] [l], ,,, Il si:inda!oil dr'D 2l åu!usti sai,,l)r slastä\Jing 16 lrål (filr slii star t kl 9 arf))
Lågstå sarirrranlag,lr platssjffra
r inrcl
Vi.l lika plal:slllr,,r zir'
ilrrd|a claS,,ns tiir lirr nr Siirancl,.
Tävlingcrr iir öpp, il Iilr alla li,,rral sort är nrerllelllnr i sr, nsk
cller utläI(lsli gollklubl, Hilg-sta

Jrarrdicap
P|

3C

jsot skall

i.r

i;\

I

ls

rr

' :årr:

r'.

oa\.!ett ordnilrs.sfijl.id. Scsrareu frrr
err nriniatyr ar- I'artdringsprisIt,

|arjämte UIrjcr'lralrns GK sl(änkt
"l t arrdra o. ll oil tr, dj,. pt is
För dirmerna: anor rlnas sörtdalt,:r
rl,,r) 2J augusti In p9ärrgbrrr,1.. lS
hll. hiigsta lråndicap 32 rrur ['LRI(' h]IIAIINS GOLFI{I,I. BRS I)A]t.
I'RIS. ' ll rrl'unpsati \ar!lt illaspr.is.
sonr skall , tör'r'as tr, giln:, r r,ars,'tt,,t,lrrirrgsliilj(i
^\|),tiilan sollt,,\ä|

a.

t'ör dett iont t cset ut iör trtt til,t ocl:
rdnttirii:4t rill ltt goli som t alet catiott, ,ir
L lricel:nntts lirrhotcll dett ideali:ka
Poittlt.:

platsett.

L'lt icel:,tnut. Tel-

o1:r-r ztto
r7

Frame holländsk amalörmiislare

D. V. Fr;rmc vanrr holländska

anr;rsli J.

törmiistersk;rper gcnom xrr
Mocrnrarr i finalcn pi Eindhovcn mctl

t/

z.

David 'lhomas log Hollands öppna
D:rvid Thonras vrnn det Holländsk;r

Oppna nrcd scotcn 277 fötjd rv A.
Ccrda rr-rcd z8o och l)crer Thonrsorr
nrecl

28.2.

F. van Donck i Fransfta öppna

Florv Van Donck vann

Fr;rnsk:r

Oppna på Sr. Germain cftcr omspel
med H,rrold Henning. De hadc bida
276 va.r, i omspclct vann vln Donck
nred Iyr:r slag. l)i tredje plats konr
Perer fhomson nred :77 slag.
Ken Bousfield belgisk mästare
Kcn lJorrsficld rog hcnr der lSelgisk.r
()ppn.i mcd öve rtyg.rndc z7 r tre slag
förc A. Cerda som hade 274 och D.
Itees 277.
Två hål-i-elt med samma boll
,\rt Fred Harrison, Keighley, gjorde ett hole-in-one är i och för sig
klnske inre så n-rärkvärdigr. Me n att
han årra drglr scnare gjorde etr nvrr

med samma boll är: r'ärt
lnmärkningsvärr. Nu har bollcn vanan inne, si vi väntlr: b:rra pi nv
mir:ri<elslag
rx p porr.

Sulkrn slog Sarazen i "senior llorld"
Mrtchcn nrcll:rn USA och GB profcssionclla oldbovsmäst..Lrc Gcuc'S.rr;rzcn och Nornran Srrtron r rnrrs .rr

Srrrrorr. Dcn sptl.r.Jcs p,r V.rll.rst.r.
n.f r'.r Lir e lpool och Srrtton r.rn,r nr.,l
zft och l<an inofficicllt k.rllr sig ,'Sc-

niol Vorld

Chr.rnrpion".

bru,rri r y 84 och .rnförst:r golfdarncn.
fe

Den r.rrsprungli ge 7-hålsban;rn exisrcr'.rr inrc l.ingre och klLrbbcn .rr.srod
frin sin r.rrr rill dcn g.rmla bln'rrr
r9,zj. Dgn nuv.rrlnJc ligger rrr cng.

nril därifrin.

liirsl'nt lokförare

En järnvig går gcnonr en

....

$ ::16o

Trrlrrnrr tsolr ..

Kcn

VcrrrLrri

llillr

C.rspcr

L9.l,j j
S ':/'

ri

Dow Firrsrcr*.rlJ ........

r

J:.1

q.-icS

.fLrlius Boros

Världens äldsla gol'klubb
V.illJe ns äldsr.r golf klubb, I{or.rl
lJl.rckhcath ut.rnför Lon.lon, k.r'r iirr
scdag iir. Derr glLrnåncl av kung J;rr.nes [,
tsha drotrnirrgcrr Marv,

1)rr

Penningrinnarr rfter [iS open

AlnolJ l).rlnrcr' ..

bln.r

rrt.utlör' Dublin. Dlir spcl.rdcs nvligcrr
cn stor tivling. Irish Hospit.rls Toi'r-n:lment, Bobby Locl<e skLrllc pLrtrrr
rr.ir crr rig sl..ullc kör.r ut fr.rrr crr

r-;.ir6
r:SE:

DoLrg Ford

Hcbcrr
Frlnk Strrrnlhrn .-.-....
llillv Maxwell
.J;rv

r:.6c1

r:

o;

J

Från USÄ-eirkusen: Julius Boros

Julius Bolos och C:rrv Middlccoif
liir.rr p;i rlc sistr
h,i,lcn iHot Springs. Julius Bolos
sig Lrr,rrr ha segern i cn ask n.il hln
cfrer rre ronder ledde med fr r:.r slag
förc Bob Rosbtrrg, fem förc Nliddlccoff ocir J'ommr. Bolr. Han gjor:cle
gar'.iskådarne k;rlla

dessutom de försir nio i sist,r rön.lcrr
pi j4 nror;6 för -\liddlcco[i. Vlcn
Vliddlccofi konr in nrcd fcrr l.ir:clics
pi de sista nio ocir.fulius tog 6
p,i ro:e, som är plr ;, och 6 p,i r3:c,
sortr .ir p.rr 4. 13oros spcl:l(lc 5r.r'.lx

lr.rnrlör doktorn och hörde h.rus

ric och

sc-

lvcl<adcs s.inka en fcr.r-rn.rctcrs-

purr för bird.ie : p.i r 7:c och e n rrcmerers pä sista greencrr. Middlecoff
hade den nppseendcr iiclianclc scorcn
.rr'3r pi de sisr.r nio jämför'r nrcd

j7 lör Boros. l{osbulg och Bolr
intc hänga nred.
JLrlirrs lloros
7o 64 68 7 r :7 1
C;rrv Middlccoff 7:. 68 69 67 t74
Dorr .l.rnur.Lrr' 7 z 6<1 67 67 :7
Bob ltosburg
67 69 7o 69 :.75
l<Lrnde

y

Doug Sanders
.DoLrg Sar.rdcrs

pro i

i ll'eslern

0pen

r:rnD sin försr.t sror-

Vesre rn Opcn och
inhasscrldc 5.ooo $- Sandcrs r;rrrn

segcf sollr

Canlclian Opcrr r9;6 och
blev pro s:rmm.r ir ut:rn niinrnr.irtl
framgång. Förra irer hadc h.rn cn
son-r an'l:rtör

handsk ada.

Doug Sauders
Dow Finster* rlcl

69 58 7o 6S t75

JLrlius Boros

7c 73 7o 66 :79
67 7o 71 71 279
6E 7o 67 74 :79

Bob

\likc

RosF,Lrrg

Souch.rk

69 68 68

7

L

:.76

Billr Qasper i Brrirk Opeu
Ln putl flin grccnl<:rnrcn \.rrr
tlLrick Open år llillv Casper. l).rn,rn
r.rr ling och tuug och scorcrrr.r blcr

intc så låga som v:rnligr. Sirm Sncltl
drog sig ur rävlingerr eftcr 78 i försr.r
londcn. Den n) ( öppnc nt.ist.rlcrr
l-ornmv llolr startadc som err lcjon
nred 69 och lcddc ocks,i cItcr 36 hll

föll sedan tillbrk.i.
llillv Casper
7o 73 7t 7t :85
\r'nold Palmcr
76 7 r 7o 69 :86
Tcd Kroll
7t 7t 69 75 286
Tonrnrv Bolt
69 7z 7t 7q t87
Dorrg Ford
7i 71 7:7o 287
nren

I8

glusögun gar lälplals
..r:.rr.r sin lörst.r tc..;cr iprortrrncringen n.rr h.in tog herr

I1a

Ernie Vossl-r'

Iirns.rs (-irr och blcr :.8oo $ rik.rrc.
H.ru h.rclc sli,rffrr sig rrr l glrsögort
och .llr r rr rle ss.t sonr h j.ilptc bo:roLl.
57 6y 7o 67 :.69
Lrnic Vosslcr
llillr \,lrxucll
68 7r 55 67 t7t
LitrrrrL Hcbcrr
66 68 7 t 69 t7 q
67 67 7 r 7o z7 y
C.rr r l)lrr cr

Inge Garl Plaler i Louisrille
r l)l.rr cr. Sydaflika, \';Inn

G.rr

illc Oprrr och gicli :rll:r fvr:r
ronclcL rrr untlcr 7a. Dct vlr hlns
fiirsr.r srorscgcL iUSA och dcn glr
hon.rnr :.8cc $.
6E 68 69 69 274
C.rr r l)l.rvcr'
Chicl' Herbcrr 66 69 74 68 277
Lrnic 'fVosslcr
7 t 7o 57 69 277
l)crer honrsorl Zo 7o 7t 67 t7l
llickel Wright Oprn lady rhamp
LoLrisr

-\ nrcri

lirnskr öppn:r

cl.rmmiirserskr-

p(( \'.rnns .rr protl;rmcn Nlickcv Vrishr
ienr slag för'c Louisc Suggs. Scgrln
g.rv he rrnc r.7rc 5. .28 procrtor och

:y rl.rnr-rrr;rtörcr st.rrr,rcle och brisra
.rrrr.rriir r.rl hel.r r7 sl.rg siinrrc .irr scgI.1fIDlt.llt

l\4ickcr Vright
l-oLrisc

F,rr
lVlrs

SLrggs

Cr:ocker'

.\lice Bau.r-

lJ.rr

Q11151

3z 7j 76 76

3o7

Eq 79 79 8o

i:z

h.tr,t Nlclniire

\lrs

:.97

76 71 7j 7) )aa
75 8o 74 74 loj

t\rl.rrörer:

Annc

79 68 76 74

-[.rnrcsol

H.rggc

llctrv

7) 70 74 )9a
7t 7+ 7t 7t )9i

74

l).rLrl

tlc Dr e

rt.ir rlet inrc ir irlns tur,idrlgrr hln

plikr (R r:: 3), nrcn
onr hrn giir si rvsikrligt.ir hrn
[ör't;rl]cn jr dcn.rllrlänn.r plilit sonr
[örcsiirivcs i il y; i slagspcl : sl;rgs
piikr. I h.ir onrförm:ilr i.rll h.rr
enrcllctricl b.id.r clc rävIarrdc Iior.r.rrrit iiiercns onr :lrr isidosirr:r golircglcrr.rr och bijr diskv;rlificcrrs ;
cnlighcr rrrccl regel 4: "Spcl.rre [3 cj
cn;rs onl .r1 Lrpphäv;r trågon rcgcls
eller lok.rl rcgcls bcst.imrnclscl cllcr
sig intc n,igon

:rLt

iclic riiin,r plikr. som nigon.iclr':r-

ger sig".

I Ordcn "tl,iL bollcn h.rmrr:rdc inonr
orrridct' nrcrr.rr där bolIcn rlml:rc]c
nel i dcr tilli;llig.r rrttncr ellcr i
nrlrlicn rrnder ;rrbcrc och ickc dcn
punlir där bollb.rrrrn sl<lr områclcts
grrrrs. Om cn boll slir ncr isid;rnr
onrr.iclc slirll cl,irfiir en nv boll clroppas si när.r sonr nröjligt inrill dcn
pl.rrs J.il hollerr..rgr sl.r ncr. Orl
lur:ln f,-r osälicr pi clcn cxlktr ptrnkrcn sir,rlI cn nv boll dloppes b.rkonr
tlcn punkc drir bollcn slill onrricicrs
gr-rins.

Spela golf
uid Siljan
l{irtr.iks Colfbana bjuder nu
goda greener och [lirrv;rvs.

Underbar natur:. Ljuvlig Iuft.
Vidsrräcl<ta vyer

Naturligtvis bor Ni pi

Dct nr.isrc iirrnls skälig;rnlccl-

HOTELL

ning .rtt förnroth .rtt bollen Förlor,.rs
inom områdct.
+ Old.rlvdclscrr ix.rr h.inrtrti fr.in

l{

-u

3:

:. I

iir

sr Lf ANSBoRG

risr f .ir crr spelrrc

lcngiir.r sin boll utonr

itlcrr

9

Tcl. Rättvik rro

iclic
rrin ilct

4o

:rr nödr ändigr för etr iclcntiFicrrr

dcn
l{engöring .rr holl pi glecrr ir pi tlc
b.rnor, där clcrtr liirckorrrrer, br.sränrt
gcrronr loli;rl rcgcl.

83 76 77 76 1tt

. .. och promöslarinna

L,rr;.:r, biorrclr, gIasiigonb.ir'.tntJc
!lickcr V,/rigl-rr. för'nroclligcn den
l,ingsr l,ien cle .ir tt körr, t:r lt:rdc
nrcd r\ ,i rontie r p.i 69 i rJr linge rr
orrr Ll)C A :r,rsrcr slirrpcr pi CIrtrrchiil \/.rllcr (,C. Hon tog rlcr lugnt
ntcri ;6 74 i ric tr.i sisti ron.lclr.r.
r.nrrr ,int],i r rr hcnnes slutscolc scs
sIrg l.ittrc .rrr n.rst:r drnr. Horr r.rrrn
' ''= S
\'l icke r Vrighr
69 69 76 7q :.61
Irav CrockcL
T l 7t 71 76 )s+
l)cggr Kirk Be ll
I t 7t 74 7t )et
.[tri c. Ziskc
76 74 7t 70 )9t
J.rck ic l) Lrnq
7 6 76 76 67 )9t
lJrrti .l.rnrcsorr 7t 71 74 74 )9i
s

s i

s

Srar till trågesporten
li,itt sr rr .li: trx x-t.: xr r xr-\
r Dcr lr irL.nrcr.r mr-ckcr lärt ltt
konrnr.r ih Lg r rlkcn plikt nr:rn idr;rgcr
sig n.ir nrrrr i:k.rr spcl,r fcl bol[. Der
'ir tlitid iiir lor.ii h.rl i nr.rrch och -:
slrgs plikr i sl.rsspul Dc slrg nrrn
spel.rr o,i icl l-olL r.rkn:. intc. Und.rntrg,ir onr bollcn liggcr i hinclcr (rilIie r irrrc r.rr f.r[]ir h.ir . .l.r [,ollen inrc
f.ir: idcntif ie r.rs nlcn n'r.rr'r intc hcllcr
bliL pJiktfältd iiir .rrr spcl.r lcl boLl.
Arh oklre

p.r

r9

n r'.rrrn fLrllr rikrigr

nr.rcchcn

:c.

:. Onr nigon i en

sllgr.rr

Iirg

,r:

rrrirjl.r'. spcl.rl llr ir rrr rri.l.t{.[ri.rr.c

rr

6. ro.ii

crtr.

Golfortikel ott rökno med . . .
Donr Vatch iCcnör'e h:rr korrsrruer:rr
rarc för .golf-

) pr:r
spc

p:rppcr, i tlgcn

err trvcka

Avt
randc

på

f'";;".'jtr;iä:
boertglas.

AlumirriLrmoxidclad boctr med borten
srå1. Finns i svart, vit, röd,
grön och btå färg med liontrasrerandc

av rostfrirr
almband.

Kr. 25'.-

llituspviy

S1'OCI(HOLM: Bast- IIOTALA: Bergqrist.
man, Idrottsmåga- I(AR,LSTAD:
sinet, NK. MEA.
Mollstedt.

GöTIJEORG:
Bergström.
MALMö: Ohlsson.
t INI{öPING:
Westin.

ISTAD: Olin.
SKöVDE: Ahtström.

öSTERStiND:
Friman

AB OSCAR BURMAN
UR.OPTIK.MUSIK

TeI. 4j7, UMEÄ. Postgirokonto

6.2 9oo.

r9

\

7 Spel.rrcn ilr dropp.r bollen sonr
hcstirrrt frir r';rttcrrhinrier. Atr bicke:r
fiir.lc tlcn nrctl sig cn bit irlr ingcn
bctr dclsc.
S. Dt rr h.rr
r

liilr sig r)nl (le n intc .rtcr'intlcr i sitt förr'.r l.igc, r'ilhcr cle n

rlvcl<cr siill.rrr gt)r.

9. L:tt
sorr

sl.rgs

plilit och bollcn

spcl.rs

rlg11 lig"g1.

r o. När. sonr i ricrt:r f;rll bicia bollar rr.r
ligger s,i r.itt rills.rrrrrrr.rn5 .lrr ll.ln ;nr\
Iirn sagl vill<en boll rr:rn sökrcr citcr

rr ricn rillitn:r siiktidcn
nu uer

r

b.rr.r fenr nri-

tii lsrr.t.rnr,r.rs.

r. If tcrsorr

de

t v.r[

]r.rc(lr:ivi;rle n sour
(h..r:r rir utor.nstlicrrclc)

toij ut)p bollcn
l'.tn bollcn itcrl,igg.rs

Lrt.rn

plikr

Dct

h.r.lr vrrit z slags plikr onr sprl.rrcrr
sj.ilr ir;rtic rrgit upp bollcn.
rr. D(r'ur.r :itrr,rtiorr k.rn jrr Lrppsr.r.

Det blir nrorspclrrcn sorr.r fijrlor',rr h,ilct liir.rrr lr.rn oonrbctlt] fiirsiikr r.r
borr Ilrrggsting,:n. Hlc]e bollcn inte

rr'.it

f.rt

J

l.rgrlsr.rn6cn lr.r.ic ingerrrirrg

hlint, nrcn i crr frll sorl tlcrr;r.il tler
nrorspcl.rlcn sonr lil rr lislicn, spcl,,.rcn sli l I I in rc pl i li r,r.

2t S Lirrrlberg i36 1 rr,,r.
Slats.'tä\'ling (lr,n 16 juli:
Klass A: 1) P E -A.Llrot
-16 72. 2)
A Hall6rr
7:t.
Klass B:-).2
1) Pia Ahtrcir 24 69 2,
G Sjöblrc --20 ?4
P,,,'ärirhr'ts'.y ,lnrr 23 jrrli:
Klass A: I ) !l Giir åDSSou 8 3E p,,;ing 2) l' l-.j. Alrlrrrt 16 it6
Itlass B: I ) E. Nilsso[
3? poiiDir.
2) G. S.iijh('rjr 20 il6. -28
,\IöI,LD C(II,}'IiI,T BII
Jubilcrrmspokalerna cl('l) 5 or It 6 7
2 klasser. Klal. 18 lråls slagtii\-l ri:ii , lt.r' utsla!stä\'liIi
l(lass A: 1:a Lirlv Arrrlcrsson, 3 1:
2:a GuDDar Sörl|rercn: klass ]j: I:!
I(erstin lfllrrr.tsrrl, 20:r' Iral. 2:a l
Näslurrd

Frrr Olinssons llc<lt'rspris
13'i. 2/72 lrål poänebogr'1'
1 :a SurrI Bcr gstl iir[, ?6

.l 1l Biör'r,k, 74 poiing.
-\löllereckan arhölls 19-26 .jrrli ,,r'lr
sanrladc ttots (lrt |es-lliga rä(tr'('t tl0
.l.,ltagare ft.än sv('nska oclt rluilsIu
klu l) bal
Argus r. tr. 19i 7 A{at( htiivliltc'
I :a F Walrlurtcl. 3 2', 2:a I{i P, ir i
l3(i hflls shgtär ling, 21 '7 2 krasscr
Klass A: 1:a S Lr,r'irlrs f.i0 n('tr(':
2:a 1' Olii-ecroua.149 nltt(,:3:a Jolulrry Andt'r'sson. 150 t)ctt(). Sc|atclrpr is:
,],rlrrrrr] AIdcrssr)t). 155 bt,uttr).

Klass B: 1:a Götr. S!e nssolt. l,il
Irctto: 2;a F Wahlurrci. 146 trctto
Fcrgusonskålen \-. p. 2217. Hcp. ()-.1b

Från ltlubbarnus
täulingar:
r,sT hl nBo (; o r,F tiL t'I3n
7i4 poängbogey 1. P.-A StcnbIr'g:
.1,5 bogey 1. G. Davjrlsson; 2615 Capr,'A

tajns Niblick (bog|y) 1. P.-A. Stenber.g.
2. B. Norman; 8i6 irrvignilgspokaler)ra.
klass 1 1. P-A Stenberg.2 L Ed-

strand, klass 2 7. G. Maln)strön].2
J Gartoft; 15/6 nrixcd foursorre 1 L,r S Lardelius.2 K,Sachso O Arclt,rsson; 2216 greensontc poängbog-e-r,
! B. j P. St'.ll)' t g. 2. J. Holrrrqiisl
o. D Hjort; 2516 nritlsontrrartä\.ljDg
utslagstävl . l(låss 1 1. E- Brärrrlst1önr.2 L Edstrand,klåss21 G.
MaLrrström. 2 B. Eriksson ; 2516 on srlagstär'ling (slagtä\'l ) 1. P. SteDber.g-:
29/6 slagtävl. mld 7 klul:bor 1. J. Bostr iinr, 2 O. Anillr sson,

rrli 19ötl:
l\/f änadstä\-lir)i{: I
Jer kt.r GaDtoltKlubbDräst€'rskap för' riallter: 1 BiIf.it

J

Rund(tIist. 2

hgrid

Fredt

il(ssr)1r

Klubbntästelskap för ltcrrat: 1 JrrlrD
B()str ölr. 2 Per Ec'lstrarrd Blr ssira,'r)iör EdSl|atrds lredIr'spr.is: I J,,lrrr
llostrtinr, 2. Lars Edstrånd. Olrl Brr.r's:
1. Hugo JrrhaDssoD. 2. Jcrl<r'r' Gant,,tt.

Fourball, b|stball ntot boS-e].: 1 fl ,,
S Kastrup.2 Al[
o L Bryn,ll
Flaggtä\-liDg: 1 J GåDtoft E(.lc(.ti(;
lilass I1 Sten ElikssoD.2 Gclt Tlrrlitr; kla,ss I1 I Joltan SteI. 2 LcllDatt

Bryrrr-rlf Slagtär'lirrg: 1 Sölrc Pr,r ssr)n,
j Jt,t k|t Gantoft Poäilgbog(-,ytå\
Iir)g:
I Oskar Arrd,'r'ssrrn

HOoKS (;()I,FI{I,L'BIJ

24,i 2617 Julipol{aleD: 1 T Dalrlstriirlr,2 G Palm
Lt-Nt)s .{tiÄDtt\{ISKA (;OLFtiLt'BB
Poän;:bor'tseI. ,lon 25 juui:
Klass A: 1) J. cierup
39 prr-1b
;inir, 2) H -C Wetrtje
36
-1b 30 40 poKlass B: 1) S. G. I(larin
är;r. 2) c Sjöb,.r'S
35
Slagtävling den 2 -20
_iuli:
j7. 2t
Klass A: 1) B Siöstr.öm
-12
J Gierup
7I.
Klass B: -12
: 1) G. Sjöbt r s
i6, 2) C
-20
Grrttlr'ies
79.
Klass A:-24
1) A. Halldn 14 t up 2)
T Oli\ L-cronå - l0 all srrI(lass B; 1) S. C. Klariir, 26 t u1r,

Itralificering och rrtslagstär'ljng.
1:a Claes PcvIrrrr, 4iil: 2:a '-lo|r:tID
Bulkr'.
A. r)ch l,- lrril)crgs hederspris 2.:1 7
1 :a S0rria Br,t Indt-JollnDv Alclttr ssi,r: 2:a tj. Mirllapts, )l .T. But,k,.
"'f'r'östprisef " 25i7. 2./72 hå1, Grr'r'Dsi,Dre staltl0ford
1:a A Sirandel . G- \i\/('st"rll0lDt. 67
p;2:a P Lilji'grcll rrc'it Ä L\{agrrnrsoit
50 p ; 3 :a L O- Jrrlralssort rrc,lr J
Br'än.lstriin)
jllö!lrpokrlerna. 26,7. t8 l)lls :iliitt:i\
Klåss A hcp 0 15: 1:a !l Fr i(lluI(l
e 8 n,'tto: 2:a I
Lar.sson. 69 ni ttr) : lj:ir
S ltyrl6n, 60 Detto
Klass B hcp 16 30: 1:a T Wi, slrurjtr'. 66 nltto: 2:a S Blt ilrnan 69
1r(.tto: 3:a I Niislrrrtrl. 69 tr('tto: .l:u L
C) Jolrattssol 69 l),'tto: 5:r F- WaltI

r

lur(1.70 llctt(,

$rtrttär lingal undcr ,\liilltr r.clian
18 l)åls slaittär]iDg I9i?. hcp 0 I7:
1:a Jrr)rDry All(l(,rssoI. 66 n,,tto: 2:a
Cla|s P,'1,,1111-1, 67 DItto
Stabllfold, 3 ltlultltrl r)( Lr putl( 1.
2{l 7 Klass A: 1:a Illi<( t)lur Lar.lrsun,
:14 poätrg Klass B: 1:a G SaDrll:r'r it
3E polirrS-: 2:å Akc Engnrarkcr.:ii poäng: 3:a Hcnry Nilssrrit, 32 poäng
Stablclor d 2217. 1 l(lass: 1 :a Hr'll y
Nilss()t) ijg lrrräng; 2:a T wieslaltclel
13E l rr rån r
OIrifiitanrlens ll,.d('rSpl.js Iiit, darr['r.,
lrr p 25 132 22 7 Stablcford: 1:a \Iar.!it llot tlrr,r). 34 Dr'ältl: 2:a Sonja B, r, nilt 3l p(,ältS
L,,::,,1'tiirlilg 23 7 I{lass A: 1:a I:rg, Irttt Larsson. * 3: l:a Stii Il)s,,lius
+ - 0: kLass E: 1:a I!, rstiil Elj\,rs,)rl
1: 2:a.q.kc Elcrrratlirt,
:
Stabl, forrl, 12 lrål l1 i 1 l:ltrss ll
lral: 1:a Kalir Jubilius fl ltoiitr:r:l.l :ir
I Niislurrrl. 21 pr,ärrg
Ta<rl< r,alr, rlt'rr I ililiga trr',1, t l,ilt rl, :t
tr)r(l(' sD(,1 kulU)a l)ill ia ltIclt,iriLs a ,1,
tt1'attlag<la 6 lrålln rlrlan uncl,,t ltöstr u
tttedan in\igrril)gi'll a\ 18-ht!ls lraltail
l<onrrrcl att ol'liciellt sl<c virl liitrrI)lig
tidpuilkt ull(lel. nästa säsoIg
N()IIR,I(ö PI\ C S (; OLI'KI,UI}I]
Semesterpokalen FiDal G Ästt ittrr
Mänson 20:e hål|t
-G
:

,

RYÅ GoL}'I(I,UBB

20i 4 Grt'cnsonte stablcI(rt d: I L Anrl|r'ssor-T Lidhol,I.36 p:2 E Nathal-S Sveusson. 32 p
2? 4 Slagtä\'l jr)lr,: I Clr Rasrrar tz.
u,'tto 74; 2 A Arrrilon. n''ttr) 7.1
1 5 FyIb0ll bästboll rrrot bogc_v: 1J. E H,'rlblarrrllr-G. Gugglnir,.irrrlt,
l!:_c

/.!t FET f q cr t'r511O
i826i{

Redaktör ocb answ-,arig sg,4ir trt

:

ERIK RUNFELT
Rc d a kt

i ctns leo nt /t] i t t

I:

O. lllorrrquisr, Eril< l{uniclr,
Georg Sve:rsson, T. G. Vickbonr
Sr"en

I{ecl.-scl<r.: Gcr trr-rd hhibe ls;
Redtrletictn och cx p('Llitioil
Golf Förlrgs.rktiebol.rg

Svcr.rsk

I!urrgsgetrn 48, Srocliholn

'lcl. 2i l) 25.
Prenumcrationspris

J)ostgilo:

zy:-

ita

Lösnummcr

-lSl

l:-

il up; 2 E Natl)an-S

Sr lrrsson L rrlr
:l 5 H)'as Mjxed Foulsorrr. (slag. iir lcr in;1- sedan utslaFstä\'l jDg) : 1 i.l

lilir

Natlran-S Sy( Issol) : 2 I(, Elfr L r ssorr
L ADclel ssot)
1 5 Stablcfor'(t; 1. K. Stllpolt, 31 p
2 J SicDp('rt. 30 p
11 5 Crrup,, NIollb|rg: 1 L Arrtlrrs
s()n. 34 tl ; 2 K Elf!r'r ss.ril. :i:l D : :l
H llalrilrt\-ist, 32 D | 1 G_ St, |]:,,:,
:32 t)
15 5 At grtsliaturan (51 hll stalrlll,,r rl):
I S Ilartnran,92p;2
L:\::rl,rss()r, 91 p
(slag.
25i 5 SilIe r l-.r'i(.kar
li\ al - ::r rli[r
utslasstii\liri:):1 E FIidlu[d: f ^\
Atrrilol
25/5 Stablefor d: 1 O Alr-idsor :lj-)
p : 2. J r'. Haus$'ollf. 31 p.
26/5 ltanrlösåpr iset: KLass A: I L
Arrrlcrsson. 148; 2 M G|ip\\.all, 1i:j
Klass B: 1. K Elfver.ss(,I. 1.13: : T
Ragrrartz, 149. Scratchpris: N KIuiisorr. 64 + 81
1 6 F('Igusor)pokalel (kr,al , sltrg- s, rlatt utslagstär lilrg) : 1 L Anrlcr s--,,ir
I A Anrilon
8 6 StidsIigsp()kalcD (Gre('lrsr)nt, tiir
iikta r)lakal): 1 A o J Alllilon: ! B
0 L -4ndIr'ss()ll
15 ti Flasg-tärling Klass A: 1 S
\\r|itt|r', 18 lair\\ al': 2 L Anri, r ss,,|
17 gt eett Klass B: I O Arviclssor l!)
glcrn; 2 nI Ban(k. 18 llå1et
29 6 Fylboll bästboll stablelrrIrj: 1
A Widdiug-S. Castl,r', 45 p; I G
Guggettlreintcl l{ Elfvllssorr. 42 1r
19i7 Fyrboll bästboll boglytiirliru:
I 'I Gör'anssorr-S Erikssorr, * l; l
R Malnrborg-V. Agardh, + 4
20/7 R),aprise,t: 1. P O Olssorr n, Li,'
?0: 2 L Anderssolr, n( tto 72
S t' N DSI'A LI,S (i OLFI{I,['BB
Transkryssningerr : 1 II. Ol i.Lanrl li:,
2 Fl Bogren. 69
'l'hrr AntiDodes 'f roph)': 1 G Staltr,
34 pr,äre: 2 L Alfr','rlsorl ll! p,,iil:
.{rg<,rrlinirpukalen: 1 B l T Ellrrru,'lz 2 I{ rr Ä 1olt S(llultz
l'<.tt.i I)ar idsoil'r: 1 H Rorit L'ir, !
B Nlislur(l
( oupe r!r' l)rlrtrl.rr!: I I- Allr,'rlsrlr.
t9 rr,,ili l'l Lirr(lstriit)r.19 lairNrr)lliret! grecnsorne slaetärling: 1 T
I.lnrartrt,lz K r-on Schultz. 63; 1 G
Stå)r, lI Di€'.lrichs. 64
:J(i hirl l.lclectic:1 L Allrr,dsor, iLl
I B LirrrlstIilrrr. ?1
ISI'AI)5 COI,FI(LUBI}
(lreeDsonle Iloursome d I,ll: I I
Cosnro'KtruI Nilstan] (26 5) 71.5: I Ii
O Nihl6nrI-ars lÄ/t,lin (19 5) 76 5
llazetti hederspris l5i6 poängborr.1
18 hill: 1 cöran Lorichs (8) 34 rr I
2- Jolrn Laclrnrarr (11) 32 p.
Slagtärling l8 hål 22/6. Bluttokhssen: l. L O Dahlin, 31 ,"laS: j G
Lorichs. 83 slau. Nettol(klasscn: l
Brita SNanber-g (29) 73 slag; 2 Nils
Tiirnblad (19) 74 slag
Junicupen en utslagst:iIljl)g iiii.r 15
lral lalms av C O Stclr (29 ). srrrl i
linalt'n best,glade P, O XIfln)gr', n (1S)
nrlrl 5t4
:

:

Cör kassa-

Ni som verkställer Era
rationellt

utbetalningar

betalar fakturor, löner, käll-

Ni också till att Ni får

skattemedel etc. på bestämda dagar

medlen

på kassamedlen

-

ser

bästa förräntning

?

En uppsägningsräkning i Svenska Handelsbanken gör dessa pengar rtintebärande
ger Er 2%% ränta på medel som annars

näntebärande

skulle ha stått räntelösa.

(Jppscigninssriiknins ger många

lördetar:

F

:r"-",[..1il:::3l:"""'Jil

åä:l

den korta upp'

god förräntning i förhållande till

uppsägnings-

tidens längd

kostnadsfri överföring från uppsägningsräkning

till

eget postgiro

snabb {örräntning av inllytande kundlikvider
inbetalning kan ske direkt till Er uppsägningsräkning eller genonr girering till bankens posr

girokonto

för insättning på Er

uppsägnings-

räkning
har Ni Era utbetalningar på vissa bestämda dagar
i månaden, exempelvis den 3 och lB, kan Ni avtala med banken om stående uppsägning per
dessa dagar.

Utnrttia fördelarna
rned. uppsiigningsriikning

t SVENSKA

HAN DETSBANKEN

PENFOTD
GOLFBOLLAR

DOUGI.AS

-.(/ar,.(Jre(/-(y(
THE GREATEST NAME

IN

GOLFBAGS

GOLF

LINDAGENTAS
7,100 kronors

)6- bals slagtauli,tg rgI

S

för

Professiortals
Rond

C. Poulsen, Rungsted

Ä. Bergkvist, Norrköping
G. Deverell, Diursholm

l. Hoy, Göteborg
A.

Lester, Sv. Golfförbundet
H. Kristensen, Köpenhomn
D. Brosier, Göteborg
B. Ahlström, Ryo
S. Christoffersson, Borås
H. Korlsson, Lidingö
J. Stork, Ätvidoberg

74
77
77
76
75
76

8l
81

79
77
83

N. Sherriff, Rungsted
G. Johonsson, Lidingö

8l
8l

P. Lyons, Rungsted
S. Nordström, Hqlmstdd
R. Frost, Stockholm

78
79
79

1

Rond

2

73
72
74
77
79
79
75
75
77
79
74
77
77
80
80
80

Summo

147
149
15r
153
1s4
155
156
156
156
156
157
158
158
158

]59
159

\_

Soxone

"r

Stotlond

foHN TETTERS

GOLFSKOR

islionslocls Lönstrycker

i,

Kr

istionstod

WAWAY

CADDY CARS

DAI REES Gol[klubbor
Kr

STO

1958

