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AIK har ett kanonlag
Högberg 3:a på

CHALLENGETOUREN

Ledare
Det står och väger
Jo så känns det för vi når inte alla våra
mål men tålamod är ju en dygd heter
det. Elitsatsningen går fantastiskt, vi
tangerar vårt mål när det gäller antalet
medlemmar 2009 och vi verkar ha
nöjda medlemmar och det känns extra
bra. Däremot går rekryteringen av
juniorer och ungdomar trögt, för få AIK
medlemmar spelar på Kungsängen och
jag tycker vi har för få tävlande i våra
egna golftävlingar.
Som gammal tävlingsspelare och likaså
uppväxt med tävlingsgolf gillar jag våra
elitspelares framfart Måste medge att
jag rycks med och jag följer killarnas
insatser noga. Du hittar mer om elitlaget här i medlemsbladet. Mycket positivt är också den lättsamma dialogen
när ni medlemmar kontaktar kansliet
och våra funktionärer. Vi har fått en
hel del beröm på det sätt vi hanterat
era ärenden. Ni säger att vi återkopplat snabbt och att det varit enkelt att
bli medlem. Enkelheten att ansluta sig
till golfen är ju en av AIK Golfs hjärtefrågor. En och annan kanske tycker
att det inte gått så smidigt men sanna
mina ord på det här området är vår
ambition enorm. Internt jobbar vi med
att vi skall besvara brådskande mail
omgående och i övrigt inom två dagar
(undantaget semestertider). När det
gäller inbetalning av medlemsavgifter
är målet detsamma att inom två dagar
skall du komma åt dina uppgifter på
golf.se/min golf förutsatt att du lämnat
korrekt mailadress till oss.
Kanske oroar jag mig i onödan men det
känns ändå som att det står och väger.
Det finns fortfarande en del ledare i en
del klubbar som tycker AIK är något
katten släpat in medan flera andra
(bland annat på förbundskansliet)
tycker detta är något för golfsporten
mycket positivt. På sina håll i landet på
klubbnivå och till och med på distriktsnivå finns det ledare och funktionärer
som har svårt att se kopplingen mellan
golf och idrott och därigenom naturligt
kopplingen mellan golf och AIK. Även
internt i AIK är inte alla övertygade
ännu. Jag får känslan av att dessa
människor tycker golf är golf och idrott
är idrott. För på fråga om de idrottar när de själva spelar golf blir svaret
för det mesta nej. Att golf är motion
är självklart för de flesta så även för
mig. Rekreation likaså men då antalet
medlemmar som inte är tävlingsbenägna sjunker tror jag idrottskopplingen
blir allt diffusare. Här vill jag ha mer
tydlighet. För några år sedan väckte
SGF också frågan och menade att vi
borde definiera vad som kännetecknar
idrotten golf. Man uppdrog åt klubbarna
att ta fram program för hur golfidrotten skulle utvecklas i klubben och man
skulle tillsätta en idrottsansvarig på
varje klubb. Utan överdrift kan man
säga att resultatet efter tre år är
skrämmande dåligt.

Långt ifrån alla klubbar har idrottsansvariga och på flera håll där man
har idrottsansvariga driver man inte
aktivt idrottsfrågor. AIK har vid två distriktsårsmöten tagit upp frågan om att
golfidrotten skulle definieras. Vid bägge
mötena beslutades att frågan skulle
prioriteras av distriktsstyrelsen. Dessvärre har Stockholms Golfförbund inte
gjort ett skvatt för att ge klubbarna en
chans att diskutera denna så för golfen
viktiga fråga.
Är den då viktig kanske några av er
tänker.
Ja, jag tror faktiskt det för i tävlingsgolfen och hos de bästa finns kunskapen
att ta fram det som de flesta av oss
ändå vill – spela bra golf, sänka sin hcp
och bli en bättre golfare. För ungdomarna är de bästa dessutom enorma
förebilder och intresseväckare. Här gör
våra elitspelare och AIK Golf Team stor
nytta och kommer att göra det ännu
mer framöver. Vi har kunskapen och
vi kommer att dela med oss av den till
våra ungdomar och till vårt stolta AIK.
Vårt elitlag och AIK Golf Team är goda
förebilder, de spelar bra golf och de gör
mycket bra propaganda för ”Gnaget”.
Men det står och väger för svensk golf
vacklar i synen på vad en idrottsklubb
är. Långt ifrån alla tycker det är självklart att en klubb kan vara medlem i
förbundet utan att ha en egen bana.
AIK och majoriteten av förbundets
medlemmar tycker att verksamheten
är det som avgör, inte om man har en
egen bana eller ej.

Inom alla idrotter samsas klubbarna
om befintliga anläggningar. Det finns
inget som talar emot att golfen inte
skulle kunna göra detsamma. Jag
skulle sova mycket bättre om nätterna om Stockholms Golfförbund vore
tydligare i den här frågan men spöket
Vikbolandet har skapat osäkerhet och
panik. Stockholms Golfförbunds styrelse har på ett tveksamt sätt smusslat
fram frågan om en översyn av invalsoch uteslutningskriterierna till golfen.
Här finns en risk för protektionism och
förbudsiver. Förbundsstyrelsen är klara
i den här frågan men stockholmsstyrelsen verkar ambivalent i sin hållning till
klubbar som vår.

Karsten Landin, ordförande AIK Golf

Kopps(n)urr
För tillfället surras det en hel del inom
golfen där en del berör AIK och våra
medlemmar och en del som överhuvudtaget inte berör. En het potatis är de
förändringar Förbundet har aviserat när
det gäller nästa års seriespel. Förslaget
som funnits ute sedan i april föranledde
en del klubbar att redan i år hoppa
av årets seriespel eftersom de inte
kommer delta i den nya spelformen
om den genomförs. I samband med
lag-SM för herrar i Göteborg riktade i
stort sett samtliga deltagande klubbar
kritik mot förslaget som går ut på att
nuvarande system skrotas och istället
införs mixade lag (damer/herrar) och
spel över fler omgångar. En sådan här
stor förändring borde ha föregåtts av
en remiss men som så ofta förr har
remissen från Förbundet stannat på
distriktsnivå. I dagarna har Förbundet
nytt möte i frågan och förhoppningsvis
kommer eventuella nya förslag från det
mötet att tillställas klubbarna och inte
distrikten för yttrande.
Mer….
Tar med förtjusning emot signaler om
att testet med ”Öppen golfdag” blivit en
riktig succé. Den öppna golfdagen inne
bär att du får ta med dig nybörjare,
kompisar, ungdomar m.m för att prova
på golf ute på våra banor.

Alltså inte bara på övningsfält. På sina
håll har många intresserade strömmat
till och förhoppningsvis fortsätter nu
dessa att odla sitt nyvunna intresse och
även framöver får lätt att komma ut på
banan. Risken är ju att klubbarna ser
möjligheten att ragga nya medlemmar
utan att fördenskull ändra medlemsformer och avgifter. Det var ju medlemsflykten som gjorde att den här typen av
kreativa idéer fick prövas.
Mer….
Såg för övrigt att en klubb fått in
många nya medlemmar genom att ha
en lägre avgift första året, något högre
andra året och full avgift det tredje
året. Inga tvång i detta utan medlemmen kan närsomhelst avbryta sitt
medlemskap. Även här uppstod nytänkandet ur den lilla kris som uppstod när
medlemsflykten blev ett faktum.
Mer…..
Avståndsmätaren har kommit för att
stanna. Det verkar klart. Ännu ett
hjälpmedel och mer artiklar för branschen att tjäna pengar på. Har egentligen ingen egen åsikt om mätare eller
inte. Frågan har inom tävlingsvärlden
blivit ett samtalsämne. Du får ha mätare på träning men inte i ex seriespelet och det kan bli riktigt tokigt och

otydligt eftersom eventuella förbud/
tillstånd fattas av respektive tävlingsarrangör. Dessutom är inte alla mätare
tiillåtna av de som tillåter mätare.
Mätaren får bara mäta avstånd och
inga andra förhållanden som ex lutning,
temperatur m.m.
Mer….

AIK Golfs styrelse
Ordf. Karsten Landin
commercial.creators@telia.com
0702-675915

Information: Göran Wijkmark
gnomon@bredband.net
0705-510040

Golfdistriktets kansli har under året
fått ett antal arga samtal från medlemmar som spelat tävling men som sedan
diskvalificerats med hänvisning till att
spelaren i GIT registrerat för få handicapgrundande rundor. Golfdistriktet
skickade inför säsongen en rekommendation i frågan till samtliga klubbar. En
rekommendation är alltid en rekommendation. Några klubbar har följt
den, andra inte. För vår del kommer vi
inte att diskvalificera någon men vi ser
gärna att våra medlemmar registrerar så många rundor som möjligt eller
minst fyra i GIT årligen. GIT används ju
inte bara för hcp-frågor utan systemet
levererar värdefull information om hur,
var och när förbundets medlemmar
spelar golf. GIT är rätt använt ett bra
hjälpmedel för klubbarna i deras planering. I AIK drabbas vi inte så hårt av
den här typen av ”problem” eftersom
vi spelar slag alternativt slaggolf i alla
våra tävlingar. Därför drabbas vi inte av
exceptionella segerresultat som skulle
kunna antyda en felaktig hcp. Poängbogey togs bort för ett antal år sedan då
vi anser att spelform är för förlåtande
genom att spelaren inte behöver räkna
alla sina slag. Argumentet att poängbogey skulle gå mycket snabbare än slagspel är dessutom en myt som effektivt
slagits ihjäl av de rondtidsprojekt som
SGF genomfört 2001, 02 och 04.
Mer….

Ekonomi: Jan Hallberg
jan.hallberg@mbox302.tele2.se
0704-672363

Stockholmsserierna: Paul Ahlgren
paul@paulahlgren.com
0703-696478

Elit, junior: Danny Haas
danny.haas@swipnet.se
0704-963360

Tävlingsfrågor: Bengt Norén
bengtnoren@msn.com
0705-521919

Webmaster: Claes Landin
claes.landin@sundbyberg.fhsk.se
0736-903002

Junioransvarig: Leif Holmberg
hob.invest@comhem.se
0702-334499

Sponsorfrågor: Michael Carpelan
michael.carpelan@carpsteel.se
0703-158720

Suppleant: Mats Eriksson
me-ab@telia.com
0706-675705

Ett antal fall med felaktigt ifyllda
scorekort som i god tro undertecknats
av spelare och markör har senare lett
till diskvalifikation av både spelare och
markör. Vi vill i sammanhanget endast
upplysa och tipsa er som tävlar att ni
(spelare och markör) noga och högt läser igenom varandras scorer hål för hål
efter varje genomförd tävlingsrunda.

Du mailar till golf@aik.se, skickar brev till AIK Golf, Parkvägen 4 B, 169 35 Solna
eller ringer till 08-7359600.

Bertil Wennström är revisor och valberedare är John Gibbs och Lennart Godén.
Bosse Esteklev är kontaktman för Alliansgolfen.

Golf.se, min golf, handicapfrågor……
Så här hanterar du dina egna golfuppgifter enklast:
Gå in på www.golf.se så kommer du åt Min Golf. Allt som krävs är att du har ditt
Golf-id tillgängligt och att din mailadress är angiven i GIT, golfens eget IT-system.
Har du inte din mailadress angiven i GIT så hjälper vi dig med att få den registrerad.
Maila dina frågor och önskemål till golf@aik.se
I
-

Min Golf finns bland annat följande uppgifter:
Din hemadress
Din/dina mailadresser
Ditt/dina telefonnummer
Din hcp och dess historik

Du kan själv vid tillfälle ändra eller uppdatera ovanstående uppgifter. Tänk på att
korrekta uppgifter innebär högst sannolikhet för att få den information mm som
lämnas. Det finns även uppgifter om vilka klubbar mm du är medlem i. Du kan även
beställa nytt medlemskort när du är inne på Min Golf. Notera dock att klubben som
anges på medlemskortet du beställer alltid är din hemmaklubb.
Jan Hallberg, kassör AIK Golf

AIK Golf medlemsavgifter – 2009
Som medlem i Allmänna Idrottsklubben AIK:s golfsektion betalar du dels en deltagaravgift
till golfsektionen dels en medlemsavgift till klubben. För 2009 gäller följande avgifter:
Deltagaravgift Golfsektionen Senior (födda 1987 eller tidigare):		
Deltagaravgift Golfsektionen Junior (födda 1988 eller senare):			

520 kr
260 kr

Seniormedlem AIK (25 år och äldre):					
Ungdomsmedlem AIK (13-24 år):						
Gnagismedlem (upp till 12 år):						
Familjemedlem AIK (minst 2 personer på samma adress):			

500
150
100
600

AIK Golf

kr
kr
kr
kr

Är du ständig medlem i AIK Huvudförening betalar du ingen medlemsavgift till AIK.
För nya medlemmar kan båda avgifterna erläggas till golfsektionen men för befintliga
medlemmar får du avgifterna fakturerade från Golfsektionen och HF.

Bli medlem nu! 520:golf@aik.se/golf
www.aik.se/golf

AIK Golf Team
Division 3 – Stockholm
Sluttabell
1. AIK		
2. Österhaninge
3. Nacka
4. Ullna
5. Tyresö
6. Troxhammar
7. Huvudstaden
8. Haningestrand
9. Lindö
10. Åkersberga
11. Björkhagen
12. Nynäshamn
13. Jarlabanke

643
625
624
629
649
652
665
669
660
683
712
705
712

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

553
605
608
633
618
627
631
654
685
665
648
662
695

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1197
1230
1232
1262
1267
1279
1296
1323
1345
1348
1360
1367
1407

Så blev det till slut. AIK vann division
3 Stockholm och tar klivet upp i tvåan.
Ett av flera delmål uppnått i vår elitsatsning. Det skall sägas att ”Gnaget”
var skyhöga favoriter inför starten på
Ullna i juni men i den första omgången
kunde vi inte mönstra det bästa laget
utan ett något reservbetonat lag
hamnade på fjärde plats 19 slag efter Ö.fr.v. Kalle Edberg, Patrik Persson, Karsten
Martin Bolter, Andreas Högberg.
ledande Nacka som hade fördelen av
hemmaplan i den andra och avslutande
birdie på det sjunde hålet (egentligen
omgången den 17-18 juli. Det var
det 16:e då paret började rundan på
främst foursomespelet som fallerade på
hål 10). På det åttonde hålet (alltså hål
Ullna. Hela 181 slag från våra två four17) följdes ett perfekt utslag av en resomepar och 27 slag efter ledande då
jäl miss så olyckligt att bollen hamnade
Ullna. Därefter betydligt vassare spel
ospelbar bakom ett träd ca 70 meter
i bästbollen. Endast ett slag sämre än
från green. Läget var så illa att det var
Österhaninge och Nacka. Reparationssvårt att hitta plats för en bra dropp.
arbetet fortsatte i singelspelet där AIK
Alternativet var att slå om slaget med
hade tre spelare bland de tio bästa och
plikt förstås från ursprungsläget ca 210
vi blev till slut näst bästa singellag efter
meter från hål. Kalle valde att droppa i
Österhaninge. Ovan finns totalresultaskogen och lyckades sedan få ut bollen
ten från Ullna och för AIK deltog Martin
till någon meter från green. Därifrån
Bolter, Johan Bark, Patrik Persson,
chippade Niklas bra och Kalle sänkte
Martin Dahlström, Björn Melin och Kalle
för en befriande bogey. 37 och ett över
Edberg (endast singel).
par efter första nio. Sista nio (alltså
Anledningen till att våra tourspelare
inte kunde medverka i den första
omgången berodde på att en Challengetourtävling arrangerades på Båstad
samtidigt med seriespelet. Datumet för
tourtävlingen var inte känt då seriespelet planerades. Många lag drabbades
av återbud men värst drabbades AIK
eftersom tre spelare lyckats kvalificera
sig för spel på Båstad - Andreas Högberg, Niklas Bruzelius och Kalle Edberg.
Eftersom Kalle inte klarade kvalgränsen
tog han sig till Ullna för att stötta AIK i
singelspelet. Han sköt 77 fyra slag efter
ettan och välkände Per-Ulrik Johansson
spelandes för Ullna. I AIK skall Martin
Bolter ha ett särskilt omnämnande för
sin habila insats. Trea i singel och näst
bäst i bästbollen tillsammans med kapten Martin Dahlström.

Landin (kapten). N.fr.v. Niklas Bruzelius,

hål 1-9) blev sedan rena uppvisningen.
Tre under par och 33 slag efter birdie
på trean, eagle på femman och en hög
med missade birdieputtar kändes det
som. Utvecklingen för vårt andra par

var i stort sett identisk med 37 ut och
33 hem efter 3 birdies sista nio. Totalt
140 slag i foursome och 16 slag bättre
än näst bästa foursomelag Nacka och
Tyrseö. För alla stod det nu klart att
AIK redan den första dagen skulle vara
i totalledning. Bara i foursome hade
grabbarna hämtat in 16 av de 19 slag
man var efter från omgång 1 på Ullna.
AIK valde att spela samma lag som i
foursome. Jag förstod att det skulle
bli bra men ödmjukhet är en dygd och
jag avstod från att tippa resultat. I environgerna pratades det på skämt om
59 slag i bästbollen men framgångsrikt
slog jag bort allt det där. Jag ville bara
att killarna skulle vara professionella
och en spela bra golf. Resultatet kom
så att säga i andra hand. Även nu valde
jag att följa N/K men med ett getöga
på A/M hålet bakom.

Kalle Edberg

Niklas Bruzelius

Nu väntade Nacka och där mönstrade
”Gnaget” sitt omtalade bästa lag. Andreas Högberg, Niklas Bruzelius, Kalle
Edberg, Martin Bolter och reserverna
Patrik Persson och Johan Bark.
Stor propaganda för AIK och golfen
Redan i foursomespelet skulle det visa
sig att AIK skulle gå långt. Själv följde
jag Niklas och Kalle men sneglade
givetvis regelbundet på hålet bakom
där Andreas och Martin spelade. N/K
började lite trevande med en bogey och

Nu startade bägge paren från ettan
där N/K öppnade försiktigt med en par.
Sedan började showen. Niklas driver
green på det 270 meter långa par 4
hålet 2:an. Tvåputtar för birdie för
att sedan på trean par 5 göra eagle.
Därefter ytterligare två birdies första
nio för storstilade 31 slag. 59 slag
verkade inte vara något skämt längre.
Dubbelt skoj var att A/M hängde med
i tempot via birdies 1, 3 och 5:an och
33 slag första nio. För A/M saknades det inte chanser att göra birdies
men spelet stämde inte lika bra från
tee som tidigare och paret förmådde
bara göra en birdie och totalt par på
hemvägen. Dock en stabil bästboll på
69 slag tre under par för Andreas och
Martin. Det skulle visa sig bli det tredje
bästa bästbollresultatet. Kalle och
Niklas verkade ha riktigt skoj och man
turades om att göra birdie. På flera hål
hade bägge spelarna fina birdichanser
men bara en räknas. Spelformen heter
ju bästboll. Birdies på 11, 12 och 14:e
gjorde att paret faktiskt hade chansen
på den där 59:an och som de försökte.
Nära på 15:e och lika nära på det 16:e
men det blev bara par. Ny birdie på det
sjuttonde och sedan en avslutning så
välregisserad och så värdig en sådan
fantastisk golfdag och golfrunda som
denna. Niklas träffar green med sitt
utslag på 18:e 240 meter par 4 och
sänker putten för eagle precis utanför
restauranten där publik och funktionärer beundrande applåderade våra
stjärnor. 61 slag efter 30 slag sista nio.
Jag var stum och mållös av beundran.
Om våra killar kan spela så här bra hur sjukt bra är då inte Woods, Cink
och Stenson. AIK vann bästbollen på
totalt 130 slag 13 före Nacka och Troxhammar.

Inför singlarna hette ledarna numer
AIK tio slag före hemmalaget Nacka.
Frågan var nu inte om utan med hur
mycket ”Gnaget” skulle vinna. För min
del hoppades jag bara att ingen skulle
”falla ur” utan att vi skulle fortsätta att
vara ödmjuka och bjuda oss själva och
publiken på fortsatt fint spel. Och visst
är de professionella - Andreas, Niklas,
Kalle och Martin (fastän han inte är
proffs). Efter nio hål vara alla på par eller under. Niklas -3, Andreas -2, Martin
-1 och Kalle på par. Tävlingsledningen
hade slagit vad om att banrekordet
68 skulle förbättras av en AIK:are på
Nacka golfbana i strålande väder.

Efter första nio trodde jag det också
men tyvärr satt inte puttarna på sista
nio för spelarna undantaget Martin
Bolter som via 34 slag slutade på 69
och därmed bäste gnagare. Andreas
Högberg och Niklas Bruzelius slutade
på 70 slag två under och Kalle Edberg
slutade två över par och 74 slag.
En alltigenom fantastisk insats av våra
spelare och i artikeln här intill försöker
vi värdera vad ett sammanlagt resultat
i division 3 på 23 under par i en omgång egentligen står för.
Karsten Landin, lagkapten

AIK har ett kanonlag
Tillsammans med Martin Bolter skall
jag här sätta AIK:s insats i division 3
i ett större sammanhang och försöka
komma fram till hur bra spelarna presterade.
Våra spelare Martin Bolter, Andreas
Högberg, Niklas Bruzelius och Kalle
Edberg har alla utom Martin blivit
svenska mästare i lag för sina tidigare
klubbar Sollentuna, Wermdö respektive
Ågesta. Två av dessa klubbar och även
Martins tidigare klubb Österåker fanns
alla med då lag-SM avgjordes på Hovås
i Göteborg under fyra dagar i juli.
Ågesta numer i division 1. Hovås för
övrigt Sveriges äldsta bana som idag
spelas par 70. Plockar vi de 18 klubbarnas resultat från den 17 och 18 juli
då väderförhållandena var i stort sett
likvärdiga med de på Nacka finner vi
att Karlstad blev bästa klubb med totalt
542 slag 18 under par, följt av Kvarnby
548 och Öijared 549. Bäst i Stockholm
Österåker med 552 därefter Kungsängen 553, Sollentuna 555 och Wermdö
563. Medan AIK alltså hade 553 slag 23
under par på Nacka som spelas par 72.
Utöver lag-SM, där för övrigt Barsebäcks damer försvarade titeln från i fjol
med Ågesta på delad tredjeplats som

bästa Stockholmsklubb, har jag tittat
på tillgängliga resultatlistor från några
av serierna i division 1 och 2.
Div 1 norra
		
Div 1 sydöst
		
Div 1 Västra
		
		
Div 1 Östra
		
		
		
Div 2 Södra
		
Div 2 Västra
		
		
Div 2 Östra
		
		

Rättvik -2, Upsala -2
och Gävle -1
Katrineholm -5, Växjö
+2 och Kalmar +15
Varberg -3,
Gullbringa +1 och
Hulta +13
Viksjö +20, Mälarö
+24, Stockholm +25,
Täby +27 och
Brollsta +36
Rya +22, Lund +36
och Bokskogen +42
Albatross +22,
Ulricehamn +30 och
Alingsås +37
Södertälje +7,
Jönköping +30 och
Landeryd +38

I varje serie spelas det två omgångar
med vardera 2 foursomes, 2 bästbollar och fyra singlar. I högsta serien
(lag-SM) spelas samma antal rundor
men över fyra dagar i streck. I lag-SM
lyckades nio lag skjuta bättre än par, i
division 1 fyra lag och i divison 2 inget.
Bäst i en omgång dvs 8 rundor var

Barsebäck med -21 första omgången
på Hovås och sedan -2 på samma bana
i omgång 2. Par är 70 på Hovås och
Barsebäck sköt totalt 539 respektive
558. Detta skall alltså på något sätt i
denna artikel jämföras med AIK:s 553
slag i omgång 2 i division 3 Stockholm
på Nacka den 17-18 juli. Där har ni
fakta vi har att utgå ifrån.
- Martin, du var ju en av fyra spelare
som bidrog till det mycket fina resultatet på Nackat där du själv hade -2
i foursome, -3 i både bästboll och
singel. Foursome och bästboll i par
med Andreas Högberg. Hur vill du själv
beskriva din insats?
”Tycker jag spelade bra och vill mena
att jag gjorde en stabil insats. Resultatet berodde delvis på den inspiration jag kände av att spela i par med
Andreas. Självklart kände jag även
inspiration av att få spela i samma lag
som Kalle o Brusse.”
- Kan du vara mer exakt. Vad fungerade bra, mycket bra och mindre bra?
”Långa spelet fungerade bra och det är
min styrka. Tycker jag borde förvaltat
flera av mina fina utslag bättre. Hade
bland annat fyra treputtar.”

- Fyra spelare och fyra olika karaktärer? Kanske…. men om du med bara
två ord fick beskriva våra spelarna
inklusive dig själv som är typiska för
er och ert golfspel. Vilka ord passar då
bäst in på Kalle, Niklas, Andreas och
slutligen dig själv?
”Kalle – självförtroende och orädd, Niklas – ballstriker och hög högsta nivå,
Andreas – disciplinerad och målmedveten, Martin – bra långt spel och sämre
närspel. Vill också gärna nämna att jag
tycker mina tre lagkamrater har ett
skönt temperament.”
- Du är ju ansvarig för den satsning
AIK kallar AIK Golf Team och ingenting är ju lämpligare då än att du får
betygsätta teamets insatser på Nacka.
Vi börjar med Kalle sedan Andreas och
sist Niklas.

”Ha, ha över 18 hål kan jag kanske slå
dem någon gång per säsong men över
72 - icke. Det tycker jag är helt OK och
det räcker för mig. Dessutom hade jag
en bra dag från tee och då är Nacka
lättspelad.”
- För att förklara hur ni under två dagar
kan spela ut en visserligen kort men
mycket smal bana på ett så imponerande sätt kräver mer upplysningar.
Är banan extremt lätt i förhållande till
andra banor, var det särskilt bra förutsättningar när ni var där etc?
”Det är svårt att jämföra banor med
andra banor och olika tävlingar med
andra tävlingar men så mycket är klart
att vårt lag och vårt spel hade stått sig
mycket bra i konkurrensen om SMtiteln på Hovås. Men visst är Nacka
ganska enkel men det krävs bra utslag
för att scora bra.”
- Hur var det då att spela i AIK nu när
bästa laget fanns på plats?
”Vi är en homogen grupp som känner
varandra bra och vi är bra kompisar
privat. Att då få spela tävlingsgolf med
sina kompisar och dessutom representera ”Gnaget” är så klart också stort.
Glöm inte heller våra övriga lagkompisar som inte fick spela men som ändå
var där som caddies eller bara för att
gå med och geista. På sista hålet hade
dessutom kapten Martin Dahlström lagt
ut en jättestor AIK-banderoll bakom
greenen. Det var ett härligt mottagande och en riktigt kul grej.”

”Jag kände mig väldigt trygg med Andreas som hela tiden träffade fairway
och aldrig lämnade mig några svåra
returer på greenerna. Andreas hade
oerhört låg felprocent och hans två slag
under par i singel är ju klart stabilt.”
”Hörde under foursomen att Kalle/
Martin Bolter och Andreas Högberg
under foursomespelet.
Niklas spelade lika bra som vi och i
bästbollen fixade Kalle ett gäng birdies.
I singel hade Kalle en sämre dag än
vi andra. En sämre dag på en så smal
bana som Nacka kan straffa sig men
Kalle kämpade på och gjorde ändå sex
birdies en dag då spelet inte stämde till
100%. Det imponerar på mig.”
”Niklas är och har en längre tid varit i
väldigt bra form. När Niklas puttar bra
blir det väldigt bra vilket han visade
särskilt i bästbollen där han gjorde flera
birdies och två eaglar!! Jag gick bollen
efter Niklas i singel och slutresultatet
två under par kändes ganska missvisande och i underkant. Jag tyckte han
hade birdieläge på nästan varje hål.”
- Men när dina lagkamrater som är heltidsproffs får stryk av dig i singel vad
säger det om din insats?

Johan Bark och Patrik Persson stöttade
laget i seriespelet på Nacka.
- Hur kändes det att spela för AIK?
”Jo visst är det inspirerande och jag
vet att vi skapar intresse. Killarnas
insatser uppmärksammas av många
och det ökar kännedomen om AIK:s
golfverksamhet och som klubb. Det här
hoppas jag vi fortsätter ett bra tag till.”

Utslaget på Nackas andra hål.
Självfallet är det svårt att bedöma
ens egen insats och sina lagkamraters
insatser som Martin gjort ovan men
nog känns det efter att ha pratat med
honom att han är riktigt nöjd. För min
egen del - som faktiskt ser en hel del
golf på elitnivå, jag har själv tävlat
under flera år och jag jobbar med golf
varje vecka och med många som både
vet och kan golf - är jag helt klart
imponerad av det jag såg på Nacka.
Jag tycker Martin är en smula blygsam
men det kanske inte är så konstigt.
Men så här är det tycker jag. Vill man
jämföra banor kan man ex titta på
banrekorden på våra svenska banor.
Man kan titta på banans längd generellt
och vi kan titta på vad vinstresultaten
i seriespelet över tid har varit bara för
att nämna några variabler att snegla på
för att värdera vad x antal slag under
par på en bana innebär i förhållande
till x antal slag under par på en annan
bana. En eagle är på något sätt alltid
en eagle (dvs två under par och ruskigt
bra) och en birdie är en birdie. Om vi
ändå skall våga oss på att jämföra så
tittar vi på div 1 östra som bestod av
tretton lag varav nio från Stockholm.
Serien spelades på Kevinge och Ågesta.
Två banor som enligt elitspelarna inte
är speciellt svåra att tas med. Vinnarna
var tjugo över par, fyra respektive fem
slag före tvåan och trean när serien
avslutades. I skenet av detta är det
för mig uppenbart att Kalle Edberg,
Andreas Högberg, Niklas Bruzelius och
Martin Bolter svarat för en magnifik
uppvisning på Nacka och att de gjort
fantastiskt bra propaganda för AIK. Det
här är bara början.
En oerhört stolt ordförande
Karsten Landin

Högberg imponerade stort i Wales
Vilken härlig inställning !!!
På torsdagen när AIK:s elitlag provspelade Nackabanan inför seriespelet
ringde telefonen. Startfältet till SAS
Masters på Barsebäck var i princip
klart. Bara ett fåtal platser kvar att
fördela till spelare som normalt inte
spelar på Europatouren men som gjort
bra ifrån sig och skaffat sig en ranking
som gör att man kan bli inbjuden till
tävlingar som SAS Masters. Vid sidan
hörde jag hur smickrad Andreas blev
men någonstans fanns en tvekan eftersom han hade andra planer. Kalendern
och planeringen sade Wales och Challengetouren men nu erbjöds Andreas
spel på Barsebäck och SAS Masters. En
dröm för många. Efter lite frågor fram
och tillbaka frågade Andreas vem som
stod i tur om han nu valde att tacka nej
till det smickrande erbjudandet. Svaret
blev - Niklas Bruzelius – och svaret
blev tack men nej tack.
Resultatet av samtalet - Brusse till
Skåne och Högberg till Cardiff i Wales.
För Andreas vägde skälen för Challengetouren tyngre än Masters. Formen
var bra och känslan av en stark insats
fanns där. Jag som sett både inspelet
på Nackabanan och prestationerna i
seriespelet under tre dagar förstod i
efterhand att beslutet att åka till Wales
var välgrundat. Ett val grundat på
självförtroende och målmedvetenhet.
Mycket modigt av Andreas att avstå
Barsebäck.
På torsdagen satt jag och skrev samtidigt som jag kontinuerligt följde ledartavlorna från Wales och Barsebäck på
datorn. Andreas öppnade med 70 slag
och två under par.

En fjärdeplats och ännu mer insåg jag
vilken klok spelare Andreas är. Vädret
besvärligt i stort sett hela tävlingen.
Mycket blåst och en hel del regn Svårspelat vilket gjorde avtryck i resultatlistorna. Andreas 75 och 3 över par
andra dagen. Han föll till 13:e plats
efter 36 hål och föll sedan till 20:e efter
54 hål. 77 slag den tredje rundan med
bland annat tre bollar i vatten och pliktslag förstås men avståndet till täten
växte inte eftersom så få av spelarna
lyckades bemästra de svåra väderleksförhållandena. Avslutningsrundan blev
magisk. Andreas enda spelare under
70 slag sista dagen. Fyra under par i
hällregn och med två bogeys. 68 imponerar enormt och räckte till tredjeplats
bara ett slag från särspel mellan tre
spelare. Insatsen medförde ett rejält
skutt upp på rankinglistan.
Tillsammans med den förre klubbkamraten Leif Westerberg reste Andreas
direkt efter Wales till norra Skottland
för en ny tävling på Challengetouren.
En tävling med något mer prispengar
än den i Cardiff.

Självklart blir det mycket slag på ranchen men extra fokus har för tillfället
lagts på putt-, närspels- och teknikövningar. Andreas jobbar även med
mentala övningar för att hitta ”lugnet”.
En sinnesstämning som är svår att
definiera men det handlar mycket om
att veta vad man gör och att klara av
att göra det. En form av grundtrygghet.
Andreas har satt upp tydliga mål och
nu vill han vara konsekvent. Det var
nog på grund av detta han tackade nej
till Masters.
Senaste mötet med Henrik i Gävle ledde fram till ett justerat puttgrepp som
enligt Andreas gav omedelbara resultat
i Wales och en avgörande faktor för det
fina resultatet. Vidare har han jobbat lite med sin vänster/höger skruv.
Andreas grundslag är just en naturlig
lätt draw. Men i slutändan handlar så
mycket om bra inställning och det har
Andreas visat att han har.
Karsten Landin, fan och supporter

Direkt efter seriespelet på Nacka
träffade Andreas
sin tränare Henrik i
Gävle för en grundlig
genomgång inför det
tre veckor långa
utlandsäventyret
med tävlingar i
Wales, Skottland och
Finland. Mycket av
träningen är
övningar som paret
bestämt och som
Andreas gillar.

Seriespelet i Stockholm
Elit match – division 9
1
Saltsjöbaden
6
2
AIK		
6
3
Haninge		
6
4
Sofielund
6
Kvar att spela omgång 3 och
respektive Haninge

4
3
3
0
4

2
1
1
0
på

0 19,5-10,5 10
2 18,5-11,5
7
2 16,0-14,0
7
6 6,0-24,0
0
Sofielund

H45 match – division 14
1
Huvudstaden
2
2
AIK		
2
3
Ågesta		
2
Kvar att spela omgång 2 och
respektive Kungsängen

1
1
1
3

0
0
0
på

1 6,0-4,0
1 5,0-5,0
1 4,0-6,0
Ågesta

2
2
2

H55 match – division 7
1
Huvudstaden
6
2
Mälarö		
6
3
Haninge		
6
4
AIK		
6
Kvar att spela omgång 3 och
respektive Kungsängen

4
4
2
1
4

1
0
1
0
på

1 23,0-7,0
2 18,5-11,5
3 11,0-19,0
5 7,5-22,5
Haninge

9
8
5
2

H65 match – division 4
1
Lidingö		
6
2
Österåker
6
3
AIK		
6
4
Troxhammar
6
Kvar att spela omgång 3 och
respektive Lidingö

5
3
1
1
4

Tävlingskalender – 2009

1
1
1
1
på

0 19,5-1,5
2 17,5-12,5
4 13,5-16,5
4 9,5-20,5
Kungsängen

11
7
3
3

Aug
Aug
Aug
Aug

24
25
25
25

Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept

07
08
08
08
12
18
20
22

Seriespel
Seriespel
Seriespel
Seriespel

H45
Elit
H55
H65

Seriespel H45
Seriespel Elit
Seriespel H55
Seriespel H65
Gnagargolfen
Alliansgolfen
Klubbmästerskap
AIK Golf Pro-Am

Match		
Match		
Match		
Match		

Ågesta
Sofielund
Haninge
Kungsängen Kings

Match		
Match		
Match		
Match		
Slaggolf
Slaggolf
Slag 36 hål
Lagtävling

Kungsängen Kings
Haninge
Kungsängen Kings
Lidingö
Kungsängen Kings
International GC
Kungsängen Kings
Kungsängen Kings

GNAGARGOLFEN 2009
När sommaren är förbi är det bra att skaffa sig
energi inför höst och vinter genom att träffa
likasinnade för en trevlig dag på golfbanan.
Vi bjuder därför in alla AIK-are till årets
upplaga av Gnagargolfen som spelas på
Kungsängen den 12/9 på Kings Course.
Anmälan gör du som vanligt via golf.se.
För frågor ring Bengt Norén 0705-521919.

Startavgiften är 400:- inkl. greenfee
som sätts in på AIK Golf plusgiro 1203508-5.
Förutom äran står två platser på spel till AIK:s
alliansgolflag i mötet med DIF, Bajen och SSK
den 18/9
Mycket välkommen önskar
Styrelsen

