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An aerospace-grade titanium Exo-Cage™, and triaxial carbon crown and sole save tremendous
weight and amplify ball speed. The Speed Step Crown® streamlines aerodynamics, and our
Adjustable Perimeter Weighting delivers precision fitting to fine-tune launch conditions.

The New GBB Epic is a Driver unlike any other. Two titanium rods inside
the head connect the crown and sole. We call it Jailbreak Technology™.
At impact with the ball, the crown, sole and face bend, flex and rebound in every
driver. Only Jailbreak Technology reduces crown and sole deflection, which
allows the face to flex more freely and transfer energy to the ball more
efficiently. Ball speed and distance have increased dramatically.
Jailbreak is a tremendous shift in power, and it’s only in Epic.

©2017 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Exo-Cage, Speed Step, Epic, Great Big Bertha and Jailbreak Technology are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.
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THE FUTURE
OF PERFORMANCE
HAS ARRIVED
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Pioneering layering for golf

NEW

NEW

TECHNOLOGY

WITH EVERY NEW
COLLECTION WE STRIVE
FOR PERFECTION – BY
INTRODUCING NEW
MATERIALS, LAUNCHING
PIONEERING TECHNICAL
FEATURES AND
CHALLENGING THE
CONCEPTS OF COMFORT
AND DESIGN.

TECHNOLOGY

A R G O N JAC K E T I N G O R E -T E X ®
FA B R I C W I T H C- K N I T ™ B AC K E R

BY G O L F E R S F O R G O L F E R S

B OW JAC K E T I N U LT R A L I G H T
G O R E ® W I N D S TO P P E R ® FA B R I C

NEW

TECHNOLOGY

E X P LO R E T H E F U L L CO L L E C T I O N AT
W W W. G A LV I N G R E E N . CO M

DE AN PULLOVER IN INSUL A™ LITE ,
SUPER-SOF T THERMAL TECHNOLOGY

NEW

TECHNOLOGY

MITCHELL GOLFSHIRT IN EX TREMELY
BRE ATHABLE VENTIL8™ PLUS FABRIC

VÄ L J D E T B ÄSTA

FÖ R D I T T S P E L .

AA
eller

ACUSHNET

D E N YA T I T L E I ST

Nya
Nya Pro
Pro V1
V1 och
och Pro
Pro V1x
V1x ärär de
de mest
mest tekniskt
tekniskt avancerade
avancerade golfbollarna
golfbollarna på
på marknaden.
marknaden.
Båda
Bådalevererar
levererarexceptionell
exceptionelllängd,
längd,Drop-and-Stop™
Drop-and-Stop™kontroll
kontrolloch
ochlångvarig
långvarighållbarhet.
hållbarhet.
Detta
Detta tillsammans
tillsammans med
med oöverträffad
oöverträffad kvalité
kvalité och
och konsekvent
konsekvent prestanda.
prestanda.

Vår längsta Pro V1 hittills med en
snabbare motor som ger lägre spinn i
ditt långa spel, en penetrerande bollbana
och ännu mer konsekvent bollflykt.

PRO V1 OCH PRO V1x.
Jämfört
Jämfört med
med tidigare
tidigare modeller
modeller har
har nya
nya Pro
Pro V1
V1 en
en lägre
lägre bollflykt
bollflykt och
och mjukare
mjukare
känsla
känsla än
än Pro
Pro V1x.
V1x. Oavsett
Oavsett om
om du
du väljer
väljer den
den totala
totala prestandan
prestandan från
från VV eller
eller
XX så
så gör
gör du
du det
det bästa
bästa valet
valet för
för ditt
ditt spel.
spel. Besök
Besök titleist.se
titleist.se för
för att
att läsa
läsa mer.
mer.

Den extraordinära längden och höga
launchen hos Pro V1x är förstärkt med
förbättrad aerodynamik för att erbjuda
den mest konsekventa bollflykten någonsin.

©2017 Acushnet Company
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F ÖR S T U T

Den ljusnande framtid

V

i har ett fantastiskt
år i ryggen när vi nu
inleder golfsäsongen
2017: Vi fick vår första
majorseger på herrsidan i
The Open.
Duellen mellan Henrik
Stenson och amerikanen
Phil Mickelson är redan en
klassiker.
Stensons framgångar
fortsatte under OS i Rio och
han avrundade säsongen
snyggt genom att vinna
Race to Dubai.
Stenson var inte den enda
anledningen att glädjas.
Som grädde på moset
klättrade Alex Norén till
topp 10 på världsrankingen.
Det är också fantastiskt roligt att vi, möjligen
som en följd av nämnda
framgångar, ser en positiv
utveckling inom golfen i
Sverige. Förra året blev vi
9 000 fler golfare och – bäst
av allt: Många av dem är
juniorer!
Det är härligt att fler
hittar till vår sport och får
uppleva glädjen att spela
och umgås genom golfen.
har ett intressant år bakom sig. Vi öppnade ett nytt golfvaruhus
i Väla handelsområde utanför Helsingborg i somras.
Under hösten slog vi upp
portarna för ett Dormyvaruhus i Arninge norr om
Stockholm samtidigt som
Örebrovaruhuset flyttade
till nya lokaler.
Vi har vässat dormy.se
under vintern för att ge dig
en bättre och rikare kundäven dormy
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STENSONEFFEKTEN / Golf i Sverige har medvind. Fler spelar golf och det händer roliga saker på utrustningssidan.

upplevelse. Mer om detta
senare i Dormy Magasin.
Nu blickar vi nyfiket
framåt. Säsongstarten är lika
spännande varje år: Vilka
innovationer ska leverantörerna presentera i år?
Jo, Cobra lanserar den
första drivern med inbyggd
sensor i greppet som överför
detaljerad information om
dina utslag till din smart
phone. Jag tror vi bara sett
början på många spännande
digitala hjälpmedel.
bara klubbor
som utvecklas. Vi har träffat
Johan Lindeberg, mannen
som revolutionerade golfmodet på 2000-talet och
satte rosa brallor på Jesper
Parnevik. Nu är han tillbaka på företaget som bär
hans namn. En spännande
historia som är väl värd att
det är inte

Wall väljer
Tre prylar jag vill testa i vår:

Adidas Powerband Boa Boost
golfsko. Pris: 2 299 kronor.

läsa, där Johan bland annat
berättar varför vi spelar
bättre golf i snyggare kläder.
I övrigt kan du läsa om
toppmoderna digitala
analysverktyg, drivers med
avancerad teknologi och
snygga golfkläder med
smart funktion.
Så kom igen nu våren!
Jag är golfsugen! •

Cobra LTD Black med Connect
funktion. Pris: 4 999 kronor

Peak
Performance
Howick
Softshell
jacka. Pris:
2 099 kronor.
a n de r s wa l l

Verkställande direktör, Dormy
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AKTUELLT

H

Av alla drivar som slogs gick
133 längre än 347 meter.
Åtta av dessa mätte mer än
365 meter! Den genomsnittliga driven på touren mätte
266 meter. Det är cirka en
meter längre än snittet för
säsongen 2015. Här är de
spelare som slog längst (i
snitt) samt klubban de spelat
(mest) med:

1.

J.B. Holmes, 287,5 meter

TaylorMade M1 430 (9,5°)
med Fujikura Pro Tour Spec
83X skaft.

2.

Här är spelarna – och
klubborna – som är
längst på touren.

4. Bubba Watson, 284 m

9. Rory McIlroy, 280,5 m

5. Andrew Loupe, 282,8 m

10. Gary Woodland, 279,8 m

TaylorMade M1 (8,5°) med Aldila
X-Torsion 60 TX skaft.

TaylorMade M1 (10,5°) med
Mitsubishi Rayon Kuro Kage Silver
Dual-Core TiNi 70X skaft.

6. Jason Kokrak, 281 m

11. Jamie Lovemark, 278,7 m

16. Justin Rose, 277,8 m

Ping G (9°, nedloftad till 8,25°)
med Grafalloy BiMatrix Tour skaft
(prototyp).

Titleist 917D2 (8,5°) med Aldila
Rogue Silver 70 X skaft.
Dustin Johnson, 286,7 m

TaylorMade M1 Special Edition
(10,5°) med Fujikura Speeder
Evolution 2.0 Tour Spec 661X
skaft.

3.

De 18 längsta
från tee

Tony Finau, 285,4 m

Nike Vapor Fly (10,5°) med
Graphite Design Tour AD DI
8 X skaft.

Lika för
alla
Gör som Bryson
DeChambeau –
spela klubbor av
lika längd!

Callaway Great Big Bertha (9°)
med Fujikura Precursor Kuro 75
X skaft.

7. Luke List, 280,6 m

TaylorMade M2 (9,5°) med
Mitsubishi Rayon Diamana D+ 80
TX skaft.

8. Hudson Swafford, 280,6 m

TaylorMade M1 (9,5°) med Aldila
NV 2KXV Green 75 skaft.

TaylorMade M2 (9,5°) med Mitsubishi Rayon Kuro Kage Silver TiNi XTS
70X skaft.

TaylorMade M2 (9,5°) med Oban
Kiyoshi HB 75 X skaft.

12. Ryan Palmer, 278,6 m

TaylorMade M1 (9,5°) UST Mamiya
Attas Elements Prototype 6F5 X
skaft.

13. Adam Scott, 278,5 m

Titleist 917D2 (9,5°) med Mitsubishi
Rayon Kuro Kage Silver Dual-Core
TiNi 70X skaft.

14. Jhonattan Vegas, 278,3 m
Nike VR (8,5°) med nVentix
Nunchuk skaft.

15. Jason Day, 278,1 m

TaylorMade M2 (8,5°) med
Mitsubishi Rayon Tensei CK Pro
White 70 TX skaft.

17. Charles Howell, 277,4 m
PXG 0811X (10,5°) med Aldila
Xtorsion Black 65X skaft.

18. Robert Garrigus, 277,3 m

TaylorMade M1 (9,5°) med Project
X HZRDUS Black 6.5 X skaft.

COBRA / KING F7 ONE LENGTH
Från 5 999 kronor

ZYNK / EQUAL
Från 4 999 kronor

Alla klubbor i detta set, som spelas av Bryson
deChambeau, är lika långa som en järnsjua. Vikt har
adderats i de ’långa’ järnens huvud och tagits bort
från de ’kortare’. ”Du kan ha samma setup, sving
och uppställning vilket ger bättre bollträff”, säger
Niklas Knutsson på Cobra. Finns även som smidd.

Svenska Zynk Equal bygger på en ny idé om hur
golfklubbor ska se ut för att vara lättspelade.
Skaften är mjuka men vridstyva, och klubborna är
kortare och lättare. I nya Equal-modellen är alla
skaft 36,5 tum och har samma totalvikt, svingvikt
och lie.

se avståndet, prestera bättre
TruSwing™

Approach® X40
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Garmin.com/golf

NYHET

Approach® G30
Approach S20
®

©2016 Garmin Ltd. och dess dotterbolag

ela 27 spelare
på PGA Tour
– fler än
någonsin – hade ett
snitt på över 275
meter med driver
från tee 2016.

A K T U E L LT

/

?

”FRITTE”
HELLSTRÖM
hcp 1,5
JÄRNTREA

Hur många
rundor siktar
du på 2017?

JIM
CARLSSON
hcp 7,1
HYBRID

FOTO : M I C K E B L I X T

Dennis
Jacobson
hcp 4,0,
inköpare,
Dormy Örebro

JOHAN ”BRUNO”
KAMMERSTAD
hcp 0,7
UTILITY

Järntrea, hybrid eller utility?

Åsikter och smak står mot varandra: ”FRITTE” HELLSTRÖM föredrar en järntrea, JOHAN
”BRUNO”KAMMERSTAD väljer en utility medan JIM CARLSSON älskar sin hybrid. Vem har rätt?

”DET ÄR LÄTTARE
ATT FORMA
SLAGEN MED EN
JÄRNTREA.”

”UTILITYN KAN
JAG SLÅ NORMALT.
JAG FÅR MER
KONTROLL.”

”NÄR DRIVEN
LANDAR I RUFF ÄR
DET LÄTTARE TA SIG
UT MED EN HYBRID.”

JÄRNTREA! Jag

UTILITY!

Jag har haft en hybrid i bagen men tycker att
den ofta sätter vänsterskruv
på bollen och då måste jag
öppna upp bladet. Utilityn
kan jag slå normalt. Jag får
mer kontroll. Järntrean kan
bli väl svårspelad. Om man
tar en utility med 20° loft
och en järntrea med 20° loft
så är längden snarlik men
missarna blir bättre med
utilityn. Utilityn går lite
längre än järntrean men jag
får mer kontroll över längden än med en hybrid. Den
uppför sig mer konsekvent.
Om du var tvungen att
välja en järntrea eller en
hybrid?
Nja, då skulle jag hellre ta
en högre loftad träfemma,
och kapa den så den inte
blir så lång. Järntrean är för
tuff, den lockar inte. •

HYBRID! Vid dåliga träffar

gillar när
känslan är densamma som i
resten av mina klubbor. En
bred sula gör det svårare att
komma åt bollen. En annan
sak är att jag upplever att
det är lättare att forma
slagen med en järntrea. En
järntrea går inte lika långt
och särskilt på par 3-hålen
känns den så mycket bättre
än en utility eller hybrid.
Med de klubborna kan
bollen komma ut väldigt
olika. Det blir svårt att veta
längden. En utility eller en
hybrid kan sticka i väg. Jag
provar hybrid just nu men
den kommer inte att vara
med nästa år. Den går höger, vänster, långt, kort…
Om du var tvungen att
välja mellan utility eller
hybrid?
Då skulle jag ta utility. •
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blir missen mindre kännbar
när man spelar med hybrid.
Det känns som att lägstanivån blir högre för mig
som har 7 i hcp. När driven
landar i ruff är det betydligt
lättare ta sig vidare med en
hybrid, tack vare dess sula
och tyngd. Precisionen är
inte densamma men oftast
använder man hybriden för
utslag på par 3-hål, långa
inspel och passageslag. Det
finns en längdvariation men
man får spela smart och ha
ett spelrum mellan 180-200
meter. Man får spela med
sina brister. En järntrea går
ju också 20 meter kortare
om man träffar tunt.
Om du var tvungen att
välja en järntrea eller en
utility?
Utility alla dagar i veckan. •

COOL FROM EVERY ANGLE
Introducing
ECCO COOL
360°BREATHABILITY & 100% WATERPROOF

Jag ska nog försöka få till 4050 rundor i år igen. Jag låg på
40 rundor 2016. Dels spelar
jag en gång i veckan med
ett kompisgäng. Torsdags
bröderna kallar vi oss men vi
spelar när det passar. Jag missar
inte gärna torsdagsgolfen. Vi
spelar en eclectic över året.
Det finns också några årliga
företagsgolfdagar som man
inte gärna missar. Sedan för
söker jag få till en runda på
helgen också, eller två varv
med barnen på 9-hålsbanan.
Alexander
Sundkvist,
hcp 2,9
Inköpare,
Dormy, Örebro
Allt över 100 är bra. Jag har spelat
över 100 några gånger, mest under junioråren. Förra säsongen var
bra, det blev väl runt 110 rundor
(och 32 banor). Om man bara
räknar 18-hålsrundorna, alltså.
Jag klämde in några 9-hålsrundor
också. Jag vet inte hur det blev så
många. Men jag har aldrig tackat
nej till en golfrunda. Inte ens när
det varit riktigt dåligt väder.
Mikael
Melander,
hcp 3,3
Inköpare,
Dormy, Örebro
Oj! Tio kanske? Jag spelade
rätt mycket förr men har inte
riktigt lika mycket tid för golf
längre, har jag märkt. Jag blev
pappa för ett halvår sedan så
det mesta av tiden läggs där.
Det går ganska bra att vara
utan golf, tycker jag. Men det är
inte bara golfen som fått lida –
det blir mindre utrymme för allt
annat också. Men var tid har ju
sin charm.

The ECCO COOL is unlike any golf shoe you have ever worn.
Innovative GORE-TEX® Surround® technology forms a completely breathable and
waterproof membrane around the entire shoe. At the same time, our new midsole
grid-construction allows for 360° breathability with every step you take.
Dry and comfortable feet, no matter the weather, no matter the course.
Experience ECCO COOL at your local golf store or online at golf.ecco.com.

MO T E N N Y M A JOR
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H E N R I K S T E N S ON

Henrik

siktar högre
MOT EN NY MAJOR

Han har sitt bästa år bakom sig.
Men det kan också ligga framför honom.
Henrik Stenson har siktet inställt på att vinna
fler stora titlar. Helst US Masters
på Augusta. Samtidigt lanserar han sina
egna solglasögon.
foto
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H E N R I K S T E N S ON

H

enrik Stenson
är en jagad man.
Efter ännu ett
lyckat år på
golfbanor runt
om i världen är
det många som
vill ta hans tid och uppmärksamhet i
anspråk.
”...och det blev ju inte mindre efter
beskedet i går”, säger han.
Beskedet han syftar på är att han
blivit belönad med Svenska Dagbladets Bragdmedalj 2016.
Det var många som trodde att han
skulle få den redan 2013, när han
spelade underbar golf under ett halvår
och vann båda tourfinalerna och
båda slutspelsserierna – FedEx Cup
och Race to Dubai. Det hade ingen
gjort tidigare och det var en lika stor
bragd som att vinna en femmil, tyckte
många. Men inte juryn.
Förra året var det inget snack.
Henrik blev förste svenske herre att
vinna en major, The Open, och utmärkelsen var väntad.
”Nja, just när det gäller den utmärkelsen ska man vara försiktig med att
ta ut något i förskott”, säger Henrik.
”Man vet aldrig. Jag visste ju att jag
hade en chans men jag ville inte ropa
hej innan jag fått beskedet. Man ska
för övrigt aldrig ta ut något i förskott”,
säger han.
Henrik Stenson har sagt att 2016
var hans bästa år någonsin. Vi hoppas
förstås att han säger samma sak när
2017 ska summeras.
”Om jag kan matcha 2016, då blir
det riktigt trevligt. Efter 2013 funderade jag på om jag någonsin skulle
kunna spela lika bra golf igen under
en så lång period. Det gjorde jag
egentligen inte 2016. Däremot spelade
jag bra under ett antal perioder och
under rätt tävlingar. Det är det som
gör det.”
Det som ändå gör att han rankar
2016 som bättre är förstås major
segern på Troon.
”Vinner du din första major så är
det svårt att säga annat än att det är
ditt bästa år. Sedan spelade jag bra i
Ryder Cup, tog silver i OS och hade
bra placeringar i många viktiga täv-
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TA SKYDD / Stenson
har använt solglasögon
sedan 1997. Nu lanserar
han en egen kollektion.

lingar. Men golfmässigt var jag
nog bättre 2013. Då spelade jag bra
fem månader i följd. Jag hade ju tätkänning varje vecka.”
”JAG HAR HAFT en

fantastisk karriär
med segrar i tourfinalerna, Ryder
Cup, World Cup, TPC... En major var
det som återstod att plocka. Sedan var
det ju rätt major också. The Open har
jag följt sedan barnsben. Det är den
som ligger mig varmast om hjärtat.”
En samlad golfvärld häpnade över
det som utspelade sig på Troon.
”Fyra timmars häpnadsväckande
drama när spelet är som mest mag
iskt”, skrev BBC.
Det var egentligen smått osannolikt,
det som hände på Troon. Phil Mickelson spelade perfekt golf i fyra dagar,
gick totalt 17 under par men var ändå
tre slag efter Henrik som gjorde 10
birdies på söndagen. Jack Nicklaus
var så imponerad att han skrev ett
brev till Henrik där han intygade att
det var den bästa golf han sett.
”Det blev ju en klassisk kamp, en
riktigt tuff duell mot Phil. Men det
gjorde på ett sätt lättare. Jag visste ju
att han var riktigt sugen på åka hem
med Claret Jug för andra gången. Han
är ju en spelare i världsklass så jag
visste att jag måste prestera till 100
procent. Jag var väldigt beslutsam.”
Det är inte på något sätt så att
Henrik nått ändstationen. Resan pågår fortfarande. Han har fyra, fem år
kvar på touren, tror han, och det finns
fler tävlingar att vinna.
Nu är den osynliga barriären borta:
”Det är lättare att vinna en andra
major än den första, det tror jag absolut. Segern i The Open gjorde att jag
fick mycket självförtroende. Har man
gjort en sådan insats som jag gjorde
på Troon, då tar man det med sig. Jag
vet att jag kan skjuta 63 en söndag
och vinna mot en av de bästa. Men
sedan är det som min caddie brukar
säga: Bollen vet inte vad jag gjorde
förra året. Jag måste berätta vad som
ska göras. Men visst ger gamla segrar
en viss boost.”
Helst skulle han vilja vinna US
Masters, om han nu fick välja. Det
är den major han haft svårast att

FOTO : C H R I S T E R H Ö G LU N D

MO T E N N Y M A JOR

HISTORISK / Stenson har vunnit The Claret Jug.
Nu drömmer han om en grön kavaj.

”Det är lätt att ha
för mycket respekt
för Augusta för den
är jäkligt svår.”
prestera i. Augusta är en bana som
inte passar Henriks spel.
”Är man realistisk och tittar på
resultaten så är det inte min bästa
chans. Jag har spelat 11 Masters och
aldrig varit bättre än 14:e. De sista tre,
fyra åren har jag fått in några rundor
under 70 men det har blivit många
scorer mellan 70 och 73. Det är lätt att
ha för mycket respekt för Augusta för
den är jäkligt svår.”
Erfarenheten han samlat på sig har
dock resulterat i att han har en tydlig
bild av hur banan ska attackeras.
”Det är inte bara att dyka upp och
hoppas på det bästa. Det gäller att ha
gjort analysen: Jag måste spela mer aggressivt med järnen för att komma ned
till fem eller fyra under par. Är man
mellan klubbor är det lätt att man väljer
att spela safe men det ger oftast en putt
på fem, sex meter. Och då rinner bollen
ä
lätt i väg. Greenerna har åsar och lut
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ningar överallt. Att du skulle sänka
en putt på fem, sex meter för birdie på
sådana greener, det finns inte.”
”Du kan ’stiffa’ vilken flagga som
helst men riskerna är stora: Du får
betala ett högt pris om du missar.
Samtidigt brukar vinnarscoren ligga
på 15-20 under par, så det räcker inte
att göra fyra birdies per runda. Det
behövs snarare fem, sex birdies per
varv. För du kommer alltid att göra ett
par bogeys på vägen.”
Det är greenerna som är den stora
utmaningen i årets första major.
Därför är det också den tävling på året
som är svårast att förbereda sig inför.
”Du kan ha en putt på 2,5 meter
med ett break på en meter – och 14 på
stimpen. Det är som ett köksgolv. Därför är det också lite svårt träna inför
tävlingen med de förutsättningarna.”
fokuset ligger på golf
men han har också inlett en del parallella framtidsprojekt. Henrik Stenson
Design har fått uppdraget att bygga
om Österåker utanför Stockholm och i
vår lanseras Henrik Stenson Eyewear.
Han valde att lansera en serie glasögon i eget namn i stället för att låta en
redan etablerad tillverkare göra dem
på licens:
”Det är spännande att vara med
styra. Dessutom är det kul att äga det
själv. Då vet jag vad jag sätter mitt
namn på”, säger Henrik som under
Ryder Cup spelade utan glasögon
eftersom hans egna prototyper inte
passerade hans kritiska nålsöga.
”Det blir så när du är i sluttampen
på processen. Det är viktigt att det blir
helt rätt, in i minsta detalj.”
Henrik har spelat i solglasögon
sedan 1997. Den främsta anledningen
är att han är ljuskänslig. dessutom
pollenallergiker.
”Jag gick och kisade vilket var jobbigt. Jag minns hur skönt det var att
kunna slappna av bakom solglasen. Jag
tror också det har bidragit till att jag
vid 41 års ålder fortfarande har väldigt
bra syn. Andra spelare och deras caddies ser inte alltid var bollen landar.
Så jag får berätta, ”den ligger bakom
bunkerkanten’. Sedan vet jag inte om
det beror bara på att jag använt glasöDET STÖRSTA
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THE OPEN / Bättre golf har
sällan skådats: Henriks duell
mot Phil Mickelson på Troon
har gått till golfhistorien.
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”Det är lättare att vinna en andra major
än den första, det tror jag absolut.”
gon. Men jag har spelat med glasögon
i 20 år och de skyddar mot strålningen
så jag tror att min goda syn kan ha med
det att göra.”
2007 vann han Dubai Desert Classic, delvis tack vare glasögonen. Han
gick i samma boll som Tiger Woods
när en sandstorm drog in. Medan Tiger försökte gnugga sanden ur ögonen
gjorde Stenson tre birdies på fyra hål.
”Jag kunde spela som vanligt. Allt som
hände var att de blev lite dammiga.”
Serien avsedd för golf heter Iceman
och de kommer också i en variant för
juniorer, Iceman JR.
När det handlar om utrustning i
övrigt är han en sann pragmatiker.
Henrik är inte en spelare som på sin
lediga dag ställer sig i en Trackman-studio för att tweaka loft, ändra
lie och testa nya skaft.
”Sanningen är att jag är intresserad
av att ha grejer som fungerar. Har jag
det behöver jag inte byta driver tre
gånger i halvåret. När det kommer
något nytt som levererar bättre värden,
som är bättre tack vare tekniska framsteg, eller som ser bättre ut, då lägger
jag den tid som behövs för att testa
dem. Ibland blir det nytt, ibland inte.

Jag har en bag med backups på det
jag använder, sedan har jag en bag
med ’avbytare’. Där finns klubbor som
kan komma till användning. Men jag
är ingen supermaterialare som trixar
i Trackman varje vecka. När man
står på 16:e hålet på Sawgrass med
en stark sidovind, då känns det bra
att veta vad träfemman gör. Man vill
inte ha en klubba som man slagit tre
gånger på rangen.”
Den mest omtalade klubban i
Henrik Stensons bag är hans spoon.
Den slår han lika långt som många
slår sina driver. Han behöver följakt
ligen inte slå drive från tee så ofta:
”Det beror på banan jag spelar,
men säg mellan två och sex gånger
per runda. Det handlar om taktik och
hur självförtroendet är för stunden.
Under TPC 2009 slog jag fem drives
på fyra rundor. På den banan är det
perfekt att lägga utslagen på 250
meter. Därefter smalnar hålen av och
då måste man börja ’shapa’. När jag
svingar bra slår jag en oskruvad boll
med neutral bollbana. Det är enklare
att slå en rak spoon 250 meter än att
börja skruva för att följa doglegs och
undvika hinder.” •
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1 / BÄLTE Vävt tygbälte med metallspänne. Callaway, 299 kronor
2 / GREENLAGARE med markeringsknapp. Pitch Fix Famous. Ligma, 199 kronor
3 / FUNKTIONSBYXA med stretch. Puma, 899 kronor
4 / WEDGE T7 Blue Ion Wedge. Mizuno, 1 499 kronor
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2016

M

V

årens golfmode är kanske mer
spännande än någonsin! Sportiga
plagg tar större plats och möjligheten att klä sig som de stora namnen på
touren är bättre än någonsin. De stora
varumärkena kommer med varierade
kollektioner både stil- och färgmässigt.
I stort sett alla varumärken har tidigare
jobbat med väldigt starka färger men nu
har vissa helt tänkt om: Vi kommer få se
flera mer nedtonade kollektioner. Andra
går åt andra hållet och släpper plagg som
skriker högre än någonsin. Funktion
och lager på lager blir tydligare i många
kollektioner, och det är något du ska prata med din butik om. Ta reda på hur du
skall klä dig för bästa komfort på banan.
Det kommer också en del intressanta
plagg som skyddar mot solens strålning,
något som efterfrågats mer och mer de
senaste åren. •

8.
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10.
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1 / GOLFSKO Tour 360 Boost Boa. Climaproof ger optimal passform. Vattentät och slitstark. Adidas, 2 299 kronor
2 / VÄST med extra värme för överkroppen. Climaheat Prime Fill Vest-V. Adidas, 1 049 kronor
3 / JACKA Kenmore – värmande lager-2 jacka med hel dragkedja. Lyle&Scott, 899 kronor
4 / SOLGLASÖGON med kontrasthöjande lins anpassad för golf. Radar EV Path Prizm Golf. Oakley, 1 999 kronor
5 / FUNKTIONSBYXA med stretch: Ultimate+ 3 Stripe Pant. Adidas, 799 kronor
6 / KEPS Brocket Cap – funktionskeps med hög andningsförmåga. Peak Performance, 349 kronor
7 / FUNKTIONSPIKÉ med ”Blade” krage: Transition Dry Color Blocked Polo. Nike, 699 kronor
8 / FUNKTIONSPIKÉ med hög andningsförmåga Raglan Chest Stripe Pique. FootJoy, 799 kronor
9 / FUNKTIONSPIKÉ med mycket stretch Highlight Stripe Polo. Puma, 599 kronor
10 / GPS-KLOCKA Approach S20. Blå GPS-klocka med över 40 000 banor, avstånd till dogleg, layups och hinder. Garmin, 2 499 kronor
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1 / ÄRMLÖS PIKÉ i återvunnen polyester: Nour SL Poloshirt Röhnisch, 449 kronor
2 / FUNKTIONSPIKÉ med kontraster i krage, ärmslut och sida. Marge Cap Sleeve Polo. Daily, 549 kronor
3 / TUNT PANNBAND som passar i alla väder: Karin Headband. Abacus, 149 kronor
4 / DRESSKLÄNNING i Drycool funktionsmaterial med UV skydd: Karin. Abacus, 999 kronor
5 / STRÅHATT med 3 olika band för variation. Röhnisch, 299 kronor
6 / GOLFSKO Ignite spikeless sport, snygg, skön sko med vattentät ovandel i mikrofibermaterial i fyrvägsstretch, Puma, 1 299 kronor
7 / BOLL DX3 Urethane – mjuk uretanboll i tredelsteknik. Wilson, 399 kronor/dussin
8 / VÄSKA Kanata – smidig väska med många fack och axelrem. Abacus, 199 kronor
9 / FUNKTIONSBYXA med extremt mycket stretch. Magic Pants. Daily, 799 kronor
10 / JACKA Mae Wind Jacket. Vindtät och vattenavvisande jacka med stretch. Röhnisch, 899 kronor
11 / SOLVISOR med blomprint. Megan Visor. Abacus, 249 kronor
12 / GOLF-GPS X40 mäter pulsen i handleden, visar steg, kaloriförbränning samt registrerar sömn. Garmin, 2 699 kronor
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1 / VÄRMANDE TRÖJA i collegemodell och Insulakvalitet: Dessa Insula. Galvin Green, 999 kronor
2 / VÄVT TYGBÄLTE i smal feminin variant: Web Belt. Puma, 249 kronor
3 / KEPS, formsydd med 3D-logotyp: Script Fitted Cap. Puma, 249 kronor
4 / FUNKTIONSPIKÉ med UV-skydd och stretch: Road Map Polo. Puma, 599 kronor
5 / FUNKTIONSPIKÉ med extrem andningsförmåga och UV-skydd: Mavis Ventil8. Galvin Green, 999 kronor
6 / MÖSSA Axis Beanie – tunt stickad mössa. Puma, 249 kronor
7 / VÄVT TYGBÄLTE i juniorstorlek: Works Web Belt Jr. Puma, 199 kronor
8 / PANNBAND Karin – tunt pannband som passar i alla väder. Abacus, 149 kronor
9 / TRÖJA Carola: Tunn och smidig lager-2-tröja med kort dragkedja i halsen: Mid Fieldsensor. J.Lindeberg, 999 kronor
10 / BOLL Soft Feel Dam: Rosa tvådelsboll med kärna i 60-kompression. Srixon, 249 kronor
11 / VÄSKA Ilse Clutch: Liten väska med handledsrem och krok till bagen. Röhnisch, 299 kronor
12 / VÄST Alya Vest: Vindtät paddad väst som är superlätt. Röhnisch, 899 kronor
13 / FUNKTIONSSHORTS med stretch och andningsförmåga: Coldrose Shorts. Peak Performance, 899 kronor
14 / TRÖJA UV Crew Base Layer: Tunn UV-tröja för maximalt solskydd. Nike, 499 kronor
15 / PUTTER Vault Anser 2 Platinum byggd för spelaren som kräver maximal känsla. Ping, 3 599 kronor
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TRACKMAN
KOLL PÅ SIFFRORNA

av

Smash factor handlar
alltså om hur mycket energi vi lyckas överföra från
klubbhuvudet in i bollen.
Ju högre siffra, desto mer
energi.
Med drivern är 1,50 så
optimalt det kan bli. Exempel: Har du svingat klubban
i en hastighet av låt säga 100
mph flyger bollen i väg med
en hastighet av 150 mph.
Ju högre loft du har på
klubban du slår, desto
lägre kan du förvänta dig
att smash factorn är. En
välslagen full wedge kan
hamna på 1,25.
Men om vi återgår till
drivern: Vad är då skillnaden mellan en smash factor
på 1,40 och 1,50? Jo, det
kan man faktiskt avgöra på
metern när. I längd är skillnaden knappt 20 meter. För
varje mph (miles per hour)
du ökar din hastighet med,
får du ut ungefär två meter
i längd.

t om m y j e p p s s on

2 / SPINNTAL

Det är som ett
budskap från
ANDRA SIDAN:
Någon vill säga
dig något men
du vet inte vad.
Du kan inte TOLKA
SIGNALERNA .
Vi lär dig förstå
vad TRACKMAN
försöker säga.
28 / D OR M Y / VÅ R 2 0 1 7

A

llt hänger ihop. Att
ta fram klubbor är
som att lägga ett
pussel med många olika
beståndsdelar, där alla delar påverkar varandra. Som
man brukar säga om svingen: Stänger du en dörr, då
öppnar någon ett fönster.
De flesta använder idag
avancerade tekniska hjälpmedel som mäter svingens
olika beståndsdelar. På
Dormy används Trackman
som kan ge detaljerade siffror om svingens karaktär.

För den oinvigde är det
rena grekiskan men en
erfaren klubbutprovare vet
givetvis vad alla siffror berättar och hur de påverkar
varandra.
Har du planer på att göra
en utprovning i något av
Dormys testcenter kan du
läsa på lite innan. Då blir
det lättare att förstå vad
klubbutprovaren gör och
varför. Detta är de viktigaste faktorerna som avgör
vilka klubbor du ska spela
med.

1 / SMASH FACTOR

Du kanske vet att du ska ha
1.50 i smash factor om allt
stämmer – men förmodligen
har du inte en aning om varför. Smash factor är lite som
en jackpot på en enarmad
bandit – man lyckas ibland
men vet inte riktigt vad det
beror på. Mer än tur, då.
Men smash factor är inte
så komplicerat som man
kan tro. Det är så enkelt
som bollens utgångshastighet dividerat med klubbans
hastighet.

Spinntalet berättar
hur mycket golfbollen roterar efter att du slagit den.
Tillsammans med boll
hastigheten är spinntalet
det som är viktigast för
slagets längd.
Mängden spinn har stor
påverkan på ett slags höjd
och längd. Därför vill man
gärna ha ett lågt spinntal,
särskilt i blåsigt väder.
Ett alltför högt spinntal
kan vara förödande för
kvaliteten på ett slag när
du slår med långa klubbor,
och särskilt gäller detta när
man slår in i vinden.
Ett sätt att minska
spinntalet är att slå en lägre
loftad klubba och svinga
mjukare.
Detta kommer att hjälpa
dig att kontrollera din

bollflykt och avstånd. Mer
loft ökar generellt spinn.
Allt annat lika. En högre
klubbhastighet kommer
också att öka spinntalet.
3 / UTGÅNGSVINKEL

Anger den vinkel bollen har,
i förhållande till marken,
när den lämnar klubbladet.
Bollens utgångsvinkel
påverkas av det så kallade
”dynamiska loftet”. Värdet
kommer att vara något mindre men alltid snarlikt.
Därför är det viktigt att
hitta klubbor som ger en
idealisk utgångsvinkel –något som till stor del avgörs
av klubbhastigheten.

”TILLSAMMANS
MED BOLL
HASTIGHETEN
ÄR SPINNTALET
DET SOM ÄR
VIKTIGAST
FÖR SLAGETS
LÄNGD.”

4 / CARRY

De allra flesta vet nog vad
carry är. Definitionen av
uttrycket är det avstånd
som bollen färdas i luften.
Ska man få en korrekt siffra
på carry så ska platsen
där bollen landar vara på
samma höjd som den plats
bollen slogs i från. Annars
blir värdet missvisande.
Den här siffran är viktig
för den golfare som vill
kunna planera sitt spel –
det handlar ju i praktiken
om att veta hur långt varje

klubba går.
Bollhastighet, utgångsvinkel och spinntal är viktiga komponenter för bollens
carry.
En sak att tänka på i
sammanhanget: Om man
utgick från klubbhastigheten så borde en manlig
amatör slå bollen lika långt
som en spelare på den amerikanska damtouren. Det
gör de inte. Skillnaden är
i snitt nästan 20 meter till
damernas fördel.
Vilket beror på att spelarna på LPGA är bra på att
optimera alla värden för att
krama ut varje centimeter
ur sin klubbhastighet och
nå en maximerad carry.
Allt hör ihop.
5 / BOLLHASTIGHET

Anger bollens hastighet
omedelbart efter att den
lämnat klubbladet. Bollhastigheten påverkas av
klubbhastigheten och ifall
bollen träffar klubbans
sweetspot.
Skulle man träffa bollen
på bladets häl eller tå reducerar givetvis detta bollens
hastighet.
Hastigheten bollen har
när den lämnar klubban är
nyckeln till slagets längd.
Om du lyckas öka bollhastigheten med 1 mph
(miles per hour) med din
driver så ger det dig nästan
två meter mer i längd.
Den högsta bollhastighet
som uppmätts i en Trackman är 225 mph. Det
rekordet sattes av longdriving-mästaren Ryan Louw.

1.
SMASH / Det perfekta slaget?
Din Smash factor berättar hur
nära du är.

2.

SPINNTAL / En högre klubbhastighet kommer också att öka
spinntalet.

3.

UTGÅNGSVINKEL / Utgångsvinkeln har stor påverkan på slagets
längd och höjd.

4.

CARRY / Handlar i praktiken om
att veta hur långt varje klubba
flyger bollen.

5.

6 / KLUBBHASTIGHET

Klubbhastigheten när du
träffar bollen är av signifikant betydelse för hur långt
bollen kommer att flyga.
Hastigheten mäts just
ä

BOLLHASTIGHET / Bollhastigheten påverkas av klubbhastigheten
och hur rent du träffar bollen.
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ä innan när klubban träffar
bollen. Och det är viktigt
att man lyckas överföra
klubbhastighetens energi
in i bollen.
Kan du öka din klubb
hastighet med 1 mph kan
du få ut nästan tre meter
mer med drivern. En
normal klubbhastighet
ligger på cirka 95 mph.
Den högsta klubbhastighet
som uppmätts var Jamie
Sadlowski som vunnit longdrivingmästerskapet. Han
hade 150 mph.
7 / DYNAMISKT LOFT

Det dynamiska loftet är det
loft bladet har när det träffar bollen. Det dynamiska
loftet är alltså inte samma
sak som klubbans loft utan
påverkas av attackvinkeln,
skaftets flex, om bladet är
öppet eller stängt samt av
hur golfarens handleder
releasar slaget.
Det är viktigt att skapa
ett bra dynamiskt loft för
att få en optimal utgångsvinkel och en bra bollbana.
Det ger en längre carry.
Har du för mycket dynamiskt loft när du träffar
bollen går den för högt och
reducerar slagets längd.
För lite dynamiskt loft
ger låga slag som kommer
att rulla mycket vilket gör

TA L M AGI

längdberäkningar svår
bedömda.
8 / ATTACKVINKEL

Attackvinkeln berättar
vilken riktning klubbans
blad har vid bollträffen: Är
bladet på väg nedåt eller
uppåt?
Spelar du bollen från
marken ska du ha en negativ
attackvinkel för att kunna
ta bollen innan du träffar
marken.
Däremot ska golfspelare
med låg svinghastighet
undvika att slå ned alltför
mycket på bollen (negativ
attackvinkel) med sina

”DET ÄR
VIKTIGT ATT
VÄLJA EN
DRIVER
VARS LOFT
HARMONIERAR MED
TENDENSEN
TILL ATTACK–
VINKEL HOS
SPELAREN.”

SAMVERKAN / Det är många saker som påverkar hur långt och rakt du slår.
Testar du svingen i en Trackman får du svart på vitt vilka klubbor som passar
dig bäst, men också indikationer på hur du kan förbättra din svingrörelse.

3 0 / D OR M Y / VÅ R 2 0 1 7

järnklubbor eftersom det
kan ha en negativ påverkan
på slagets längd.
För att slå långt med
drivern ska du ta bollen
på vägen upp – en positiv
attackvinkel.
Det är viktigt att välja en
driver vars loft harmonierar
med tendensen till attackvinkel hos spelaren.
9 / KLUBBANS SPÅR

Klubbans spår handlar om
riktningen klubban har när
den färdas genom tillslaget.
Instruktörer brukar beskriva det som ”inifrån-och-ut”
eller ”utifrån-och-in”.
Ett positivt värde anger
att klubban rör sig till höger
om målet vid tillslaget
(”inifrån-och-ut”).
Ett negativt värde betyder
att klubban rör sig till
vänster om det tänkta målet
(”utifrån-och-in”).
För att slå ett rakt slag
bör värdet vara noll.
Vill du skruva bollen ska
du ha en ”utifrån-och-in”spår om du vill slå en fade,
och en ”inifrån-och-ut”-spår
om du vill spela med draw.
10 / BLADETS VINKEL

Bladets vinkel anger vilken
riktning bladet pekar på
när du träffar bollen. Man
brukar tala om öppet eller
stängt blad.
En positivt värde anger
att klubbans blad är öppet.
Det pekar alltså till höger
om målet vid bollträffen.
Bladets vinkel är den enskilt viktigaste parametern
för vilken riktning bollen
startar.
Bollen kommer att starta
i den riktning som bladet
pekar mot vid träffen.
Vilken kurva den flyger
efter avgörs också av klubbans spår.
Ska du slå rakt ska bladets
vinkel vara noll.•

6.

1.

9.

2

Analysera
mera
2.

BLADETS VINKEL / Har du öppet
eller stängt blad när du träffar
bollen?

SKYPRO /
1 999 kronor
SkyPro är en sensor som rymmer accelero
meter och gyroskop, och som placeras
under greppet på skaftet.
Den överför information om din svingrörelse (3 600 mätningar per sekund!)
till SkyPro-appen i din smartphone (eller
surfplatta).
Det tar bort den osäkerhet vi ibland upplever under ett träningspass: Tränar vi rätt
eller förstärker vi en felaktig rörelse?
SkyPro ger feedback på svingen men
indikerar också vad du bör fokusera på. Den
identifierar felaktigheter i din sving.
Du får information om hur klubban rör
sig mellan vissa nyckelpositioner i svingen.
SkyPro uppmärksammar dig på ovanliga
värden. Du kan studera svingen i 3D från
olika vinklar. Du kan också jämföra flera
svingar med varandra och jämföra positioner och tempo. •

3

GARMIN / TRUSWING
1 599 kronor

KLUBBANS SPÅR / Brukar beskriva
som ”inifrån-och-ut” eller ”utifrån-och-in”.

10.

TEK NIK

Arcos presenterar en teknisk lösning som
ger information om dina slag med samtliga klubbor. Det här kittet innehåller 14
sensorer – en för varje klubba, inklusive
puttern. Sensorerna skickar information till
din smartphone och denna information ger
en indikation på vilka fel du gör och vad du
måste träna mer på. En annan variant av
Arcos finns inbyggd i två av Cobras drivers,
King F7 och LTD. •

Tre smarta prylar som avslöjar hur du
kan förbättra din sving.
ATTACKVINKEL / Är bladet på väg
nedåt eller uppåt när du träffar
bollen?

/

ARCOS / 360
2 995 kronor

7.

8.

PR Y L A R

1

KLUBBHASTIGHET /Kan du öka
din klubbhastighet med 1 mph kan
du få ut nästan tre meter mer med
drivern.

DYNAMISKT LOFT / För lite
dynamiskt loft ger låga slag som
kommer att rulla mycket.

/

3.

TruSwing-sensorn fästs på skaftet och ger
information om svingtempo, hastighet,
svingspår samt klubbvinklar. Dessa data
överförs till Garmin Connec där du kan granska din sving i 3D och jämföra två svingar
bredvid varandra.
TruSwing-sensorns mätdata kan också
visas direkt på handleden med hjälp av en
kompatibel Garmin Approach. Du kan visa
data på klockorna Approach S4, S5, S6 och
S20 samt på handenheterna Approach G7
och G8. Det innebär att du kan använda sensorn under en övningsrunda även om du inte
vill plocka fram din smartphone ur bagen.
TruSwing kan också paras med golf
klockan Approach S6 och ger då ytterligare
data för handledsrörelsen. När Approach
S6 används tillsammans med TruSwing
registreras och visas ytterligare data för
handledsrörelsen i en 3D-animering (finns
på Garmin Connect Mobile) som visar hur
handleden rör sig genom svingen i förhållande till svingspåret. •

VÅ R 2 0 1 7
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PA TEE

PÅ TEE
VÄLJ RÄTT DRIVER

			 Årets
längsta
drive!
av

Full fart mot fairway!
Troligen den
lättaste justerbara drivern på
marknaden.

Öppna säsongen med en riktigt
härlig drive – här är 11 DRIVERS som
tar dig långt ut på fairway.

t om m y j e p p s s on

”D:et” i D300 står givetvis för Distance. Längd, alltså. Wilson
fortsätter därmed på den linje de följt under flera år nu – att göra
en så lätt driver som möjligt för att den ska kunna svingas i i hög
hastighet. Tekniken de applicerat kallar de för The Right Light.
Den lätta känslan når man genom att optimera viktfördelningen
i huvudet. Kronan är kemisktt etsad och träffytan varierar i tjocklek. Det mest visuellt slående hos drivern är ändå dess ovansida.
Att drivern är några gram lättare kan de flesta känna när de
tar en provsving men ingen missar garanterat det aerodynamiska
utseendet med små taggar på kronan. Micro Vortex Generators,
som taggarna kallas, minskar luftmotståndet och bidrar därmed till
att öka svinghastigheten.
Enligt Wilson är D300 den lättaste justerbara drivern på marknaden. Även det justerbara hoselsystemet är av lättviktsmodell. Det
finns sex lägen att välja på varav tre är gjorda för att skapa draw i
slaget. Klubban finns i tre loft mellan 9°, 10.5° och 13° och samtliga
kan justeras upp eller ned en grad. •

Släpp loss kraften!

Drivern som
mäter dina slag

CALLAWAY GREAT BIG BERTHA EPIC / GREAT BIG BERTHA EPIC
5 499 kronor

COBRA / KING F7 COBRA CONNECT
3 799 kronor
Det här är antagligen årets mest omtalade driver. Den har något
som ingen annan har: I greppet finns en sensor som samlar
information och statistik om dina slag och överför dem till din
smartphone – om du laddar ned Cobra Connect-appen i din
telefon, vill säga.
Du får information om din längsta drive, avståndet mellan dina
slag (i längd och sidled) och snittlängder. Via Cobra Connect blir
du ansluten till av andra användare (inklusive Bryson deChambeau
och Rickie Fowler) och du kan jämföra dina utslag och tävla mot
andra Cobra-spelare.
Men det är inte bara det digitala nytänkandet som gör att drivern
är intressant. Träffytan är fem procent större än på föregångaren
F6 vilket ytterligare ska minska konsekvenserna av sämre träffar.
Kolfiberkronan är åtta gram lättare än den tidigare versionen. Mer
vikt, justerbar dessutom, sitter i sulan. Tre flyttbara vikter (en på
12 gram och två vikter om vardera 2 gram) ska hjälpa spelaren att
hitta rätt viktpositionering. Sätter du vikten i hälen förbättrar du
möjligheten att få en drawbana på bollen och håller samtidigt emot
en fade. Väljer du i stället att sätta vikten centralt, långt bak, ger
det en brantare utgångsvinkel. •

WILSON STAFF / D300
3 495 kronor

Drivern som
kan tala med din
smartphone.

Den här drivern återfinns i bland andra Rory McIlroys bag i år
och är en av årets mer haussade klubbor.
Hemligheten sitter på insidan. Där skapas kraft via en teknologi
som Callway valt att kalla Jail Break. Jail Break påverkar och
förändrar klubbhuvudets reaktion i träffögonblicket. Enkelt uttryckt består Jail Break av två lodräta stavar placerade innanför träffytan och vars uppgift är att stabilisera klubbhuvudet.
Detta ökar bollhastigheten över stora delar av träffytan. Vilket
är bra om du inte alltid lyckas hitta sweetspot.
Klubbhuvudets stomme är tillverkad i titan och kallas
Exo-Cage. På stommen fästs kronan och sulan gjorda av Triaxial-karbon – ett väldigt lätt material men också starkt. Konstruktionen och materialvalen sparar vikt som i stället kan förflyttas ut i
klubbhuvudets kanter. Det ger huvudet dess stabilititet men också
förlåtande egenskaper eftersom tröghetsmomentet ökar (hög
MOI). Kronan är dessutom aerodynamiskt utformad för att ge en
hög klubbhastighet. Det går också att förstärka eller motverka en
viss form av sidspinn tack vare Adjustable Perimeter Weighting –
en justerbar 17 grams vikt. Genom Optifit-systemet kan man variera
loft och lie. Det finns åtta olika inställningar att välja på för att hitta
den eftersträvade bollflykten.
Epic Driver finns också i en Sub Zero-version – en lågspinnande
tourvariant. •

Hemligheten
finns på
insidan.

ä
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SUREFIT CG är en
innovation som
gör att drivern kan
ställas in för att ge
exakt den bollbana
du vill ha.

PING G finns
i tre varianter:
Standard, SFT (som
motverkar slice) och
LST (som reducerar
spinntalet).

PING / G
3 999 kronor
När G släpptes stod Ping inför en intressant utmaning: Att släppa en
driver som i spelarens händer överträffade den tidigare, Ping G30.
G30 var uppskattad. Den sålde bra i butikerna och älskades av
spelarna som gillade dess förlåtande egenskaper. Liksom G30 kretsar mycket hos G-drivern runt huvudets aerodynamik. Jämfört med
G30 har luftmotståndet minskats med 37 procent! Vilket i sin tur, ger
en ökad hastighet som, omräknat i längd, ska kunna omvandlas till
2–3 extra meters extra carry.
Den nya drivern har ärvt en förfinad variant av de så kallade turbulatorerna på kronan som utformats för att minska luftmotståndet.
En annan förändring på G är att baksidan av klubbhuvudet fått en så
kallad Vortec-design, som ytterligare minimerar luftsvallet bakom
klubban. VorTec stabiliserar klubbhuvudet och eliminerar turbulens
på väg mot bollen.
Kronan har väldigt tunna sektioner vilket sparar åtta procent av
den totala vikten. Träffytan är gjord av T9S-titan vars flexibilitet i
kombination med huvudets låga tyngdpunkt (Center of Gravity) ger
bollen en hög hastighet när den lämnar klubban. Vill man göra justeringar när klubban väl är utprovad handlar det mer om finjusteringar:
Loftet kan justeras en grad upp eller ned.
G kommer i tre varianter: Utöver standardmodellen finns också
SFT (Straight Flight Technology) och LST (Low Spin Technology).
SFT har en hälviktning som kan ge upp till 11 meters reducering av en
slice. LST ger runt 400 rpm mindre i spinn än standardmodellen. •

Låter bra
– och spinner perfekt
TITLEIST / 917
4 999 kronor
Hemligheten med Titleist 917 heter SureFit CG – en viktcylinder
som påverkar klubbans tyngdpunkt på ett snillrikt sätt. När vikten
placerats i fadeläge (med tyngden framåt) är spinntalet detsamma
som när vikten sitter i drawläge (med tyngden mot hälen). Man kan
alltså växla mellan draw och fade utan att förändra spinntalet. Hela
viktporten sitter långt bak i klubbhuvudet för högt MOI-värde vilket
syftar till att göra klubban mer stabil och förlåtande.
Träffytan är uppgraderad för att ge en större sweetspot och
heter nu Radial Speed Face 2.0. Kanalen som löper längs med

Det ligger i luften

träffytan i sulan Active Recoil Channel 2.0 bidrar med lägre spinn
och högre hastighet än tidigare. Vi måste också nämna ljudet.
Titleists ingenjörer har jobbat hårt på att få fram ett ljud som
korresponderar med den sköna känsla som en välslagen drive ger.
917 kommer i två modeller:
D2 är 460cc stor och påminner utseendemässigt inte så lite om
Titleists gamla klassiker 910D2.
D3 är 440cc stor och har ett mer typiskt tourdesign. Den ger
250-300 rpm lägre spinntal än D2-modellen. •

Samma namn,
ny klubba

En lång story

TAYLORMADE / M1
5 699 kronor

Hastigheten från träffytan har varit i fokus vid designen
av JPX900. Och man har lyckats: Ingen annan driver som
passerat genom Mizunos testcenter har haft en högre
utgångshastighet. Det gäller på samtliga mätpunkter –
inte bara de bollar som träffats i sweetspot. Profilen är lite
lägre vilket gör att klubban ger ett lättspelat och förtroendeingivande intryck när du tar din stans.
Vill du laborera, justera och skräddarsy klubban så ges
rikliga möjligheter till detta. Ingen annan Mizunodriver har haft
så generösa inställningsmöjligheter som JPX900. Du kan ändra
spinntal och utgångsvinkel, och dessutom förstärka draw eller
fade. Klubban har tre fasttracks och två åttagramsvikter som kan
avlägsnas helt om så önskas. Med Quick Switch hosel kan du ockå
enkelt justera klubbans loft. En nackdel med justerbara drivers är
att de kan låta annorlunda jämfört med en klubba utan lösa delar.
Detta har Mizuno löst genom att stämma ljudet via interna så kal�lade ”tuning forks”. Ljudet är en nämligen en större del av känslan
än de flesta vet. •

Förra årets modell tog touren med storm. M1 har en hel del
toursegrar i bältet och det var många som såg att den fungerade
i proffsens händer: Drivern är lätt att känna igen tack vare dess karateristiska vita band på huvudets ovansida, och vi såg den följaktligen
i många bagar på världens tourer.
Även årets modell har det karaktäristiska vita bandet på kronan.
Nu kommer drivern i en helt uppdaterad modell. Själva ramen, eller
skelettet, är gjort i 9-1-1-titan med 43 procent mer kolfiber än i den
förra modellen.
Huvudets T-track har också genomgått en del förändringar. Det spår
som löper i slagets längdriktning och som justerar klubbans tyngdpunkt, har gjorts 1,3 centimeter längre än den förra. När vikten sitter
längst back i skåran ger det en markant skillnad av CG-postionen.
Den främre vikten, som flyttas i sidled, väger 15 gram. Den bakre
12 gram. •

MIZUNO / JPX 900
4499 kronor

Sju av de 18 ”längsta”
spelarna från tee använde M1 under 2016.
(Läs mer på sidan 12.)

Möjligheterna att
justera är rikliga för
att inte säga närmast oändliga...

ä
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Som ringar på vattnet
SRIXON / Z 565
4 699 kronor
Srixon Z 565 skapar en effekt som tillverkaren kallar The Ripple
Effect – tre olika tekniska konstruktioner samverkar och skapar
ringar på vattnet. Det finns tre tekniska konstruktioner i huvudet
som samverkar: New Power Wave Sole absorberar belastningen i
träffögonblicket för att maximera energiöverföringen till bollen.
Bollen lämnar därför klubbhuvudet med hög hastighet. New
Stretch Flex Cup Face betyder att själva träffytan har kavlats
ut runt kronan och sulan för att skapa en större sweetspot
vilket ger mer längd vid sämre träffar. Slutligen har kronan gjorts tunnare än tidigare. Fyra gram har försvunnit
vilket gör att mer relativ vikt hamnar i sulan. De ger
bollen en brantare start på sin färd genom luften.
Z 565 är alltså byggd för att ge en brant utgångsvinkel med hög tolerans för slag för den som inte alltid
har en perfekt bollträff. Dessutom är konstruktionen
sådan att den ska ge en liten drawtendens. •

Vad sägs om
lite draw? Och
maximal energi
överföring?

Man blir alldeles matt
COBRA / KING LTD
4 999 kronor

Nu kommer
COBRA KING LTD i
en helt mattsvart version.
Även i denna driver finns
Cobra Connect som
ger statistik om ditt spel
från tee.

När King LTD visades upp i sin originalversion i augusti 2015 var
det den första driver Cobra släppte där man lyckats sänka Center of
Gravity till det som i fysiken kallas den neutrala axeln. Det innebär
att tyngdpunkten är positionerad rakt bakom träffytans sweetspot
vilket borgar för långa slag med brant utgångsvinkel.
Nu kommer klubban i en helt mattsvart variant där kronan är
tillverkad i TeXtreme Carbon som är 20 procent lättare än vanlig.
I likhet med King F7 har King LTD utrustats med Cobra Connect. I
skaftet sitter en sensor, tillverkad av Arcos, som samlar information
och överför dem till din smartphone. Där lagras den och förvandlas
till statistik om dina slag. (Detta förutsatt att du laddar ned Cobra
Connect-appen.)
Du får information om din längsta drive, avståndet mellan dina
slag (i längd och sidled) och snittlängder. Träffytan är gjord av 811
Titan med den nya generationen E9 Zoning som gör att vikt kunnat
flyttas från träffytan. Hoseln har sänkts något vilket ytterligare
bidrar till klubbans låga CG.
King LTD finns i åtta olika loft: 9°, 9.5°, 9.5°D, och 10.5°, 10.5° D,
11.5°, 11.5° D och 12°. •

NYA FUNKTIONER, SAMMA ENKELHET
Den Nya S1: an erbjuder ett mjukt nytt ergonomiskt handtag, strömlinjeformad
batterihylla och det supersnabba QUIKFOLD systemet för ihopvikning. Med nio
hastigheter, batterimätare och det unika EASILOCK™ systemet för fastsättning av
bagen, är det enkelt att förstå varför S1 är en storsäljare.

motocaddygolf.se

ä
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Fjolårets favorit har
blivit ännu bättre
TAYLORMADE / M2
3 999 kronor

Förra årets
favorit kommer i ny,
uppdaterad
version.

R•MOTO reducerar
vikt i träffytan (19 procent)
och ger en mer effektiv
energiöverföring till bollen.
Optifit-hoseln ger dig
möjlighet att välja
mellan åtta olika
konfigurationer.

38 / D OR M Y / VÅ R 2 0 1 7

I höstas stegade Tiger ut på banan med den här drivern i bagen,
vilket vållade en del uppmärksamhet. Tiger hade ögonen på sig
eftersom alla var nyfikna på vilka klubbor han skulle stoppa i bagen
sedan Nike lagt ned klubbtillverkningen. Givetvis var han tvungen att
testa drivern som många prisade 2016. I år kommer den i en uppdaterad variant som är vässad på alla punkter.
Formspråket är detsamma men geometriskt syns vissa skillnader.
Träffytan har blivit sju procent större och på sulan syns nu tre så
kallade ”sound ribs” som finns där för att ge en väl träffad boll det
ljud slaget förtjänar. Klubbans tröghetsmoment, det som brukar
kallas Moment of Inertia, har också blivit högre. Det betyder att att
sämre träffar inte påverkar klubbans stabilitet i träffögonblicket så
mycket. Även klubbans ”speed pocket” har blivit lite större för att
ge mer effekt. Slutligen har klubban fått fler alternativ när det gäller
den justerbara hoseln. Mer vikt i hälen och en ökad offset främjar en
draw-bana vilket är bra för dem som kämpar mot slice och fade.
M2 finns med tre huvuden: 9,5°, 10,5° och 12° vars loft kan justeras
upp eller ned två grader. •

Drivern som vann
The Open på Troon
CALLAWAY / XR16
3 499 kronor
När Henrik Stenson slog driver 2016, då var det den här han plockade fram ur bagen. Den åkte ned redan i januari och var kvar där
hela vägen fram till Race to Dubai. Redan i första tävlingen kom han
trea. Det han upptäckte när han provade klubban i Trackman var att
bollhastigheten ökade och spridningen minskade.
Det var mycket riktigt ökad hastighet som stod i fokus när Callaway vände sig till Boeing för att skapa en driver som skulle bidra
till en ökad svinghastighet hos spelaren. Det finns alltså avancerad
research bakom utvecklingen av den här klubban. Tidigare testade
alltid Callaway klubbor i en vindtunnel för att se hur de uppförde
sig. Syftet med testerna var att lära sig något om hur en klubba ska
vara utformad för att röra sig genom luften med så lite luftmotstånd
som möjligt. Man kom snart fram till att i en vindtunnel kom luften
hela tiden från samma håll. En klubba som svingas rör sig däremot i
en båge där luftmotståndet går från häl till tå. Därför använde man
en avancerad datorsimulering av hur luft uppför sig när en klubba
svingas genom den. Det var ur dessa beräkningar som Speed Step
Crown föddes – en upphöjning på kronans främre del som reducerar
det baksug som uppstår när klubban svingas. •

PROF I L

/

JOH A N L I N DE BE RG

EN KULTURELL RÖRELSE / Sedan
Johan Lindeberg lämnade sitt
företag för tio år sedan har han
jobbat med Justin Timberlakes
klädmärke William Rast och
startat BLK DNM.

I huvudet på
Johan Lindeberg
av

t om m y j e p p s s on

Han har vandrat en krokig väg mellan
succé och motgång, med passion och ångest
som drivkraft och följeslagare. Nu är han
tillbaka på företaget han startade..

J

ohan Lindeberg säger ofta oväntade saker. Som att filmen Top
Gun förändrade hans liv. Mycket kan sägas om den filmen men
att den i grunden skulle förändra livet för någon känns faktiskt
rätt oväntat. Men så var det för Johan.
Året var 1986 och han jobbade som exportchef på Bacho i En
köping. En mörk vinterkväll satt han ensam kvar på kontoret.
Hela byggnaden var nedsläckt men i ett fönster fladdrade ljuset
från TV:ns flimmer. Det var Johan som såg Tom Cruise i svart
skinnjacka, ibland på en Kawasaki GPZ900R, ibland i en Porsche Speedster.
Dagen efter sa Johan upp sig. Han sålde sina kostymer till en kompis som
jobbade ”med data”, skiljde sig från sin fru och köpte en Speedster. Den styrde
han till Alperna där han stannade i tre månader för att meditera.
Allvarligt? Vem gör något sådant? Efter att ha sett Top Gun?
”Det var en längtan efter frihet som drabbade mig. Jag gick runt i kostym, körde
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en SAAB 900 med Comfortpaket och
hade egen parkering utanför kontoret.
Jag fick en jävla ångest”, säger Johan
när vi träffas i J.Lindebergs lokaler i
Stadsgårdshamnen.
Han är tillbaka på företaget som
bär hans namn efter att ha varit borta
i 10 år. Han talar också om uppbrottet
från J.Lindeberg 2006 som en Top
Gun-liknande upplevelse.
”Jag kände mig kreativt trängd. När
jag inte mår bra, då går jag vidare.
Det var ett stort beslut som jag är stolt
över: Att lämna sitt eget namn är inte
lätt. Jag visste ju hur alla skulle reagera. Det var nog många som tyckte
att jag varit kaxig och att jag nu fick
vad jag förtjänade. Men jag hade inga
problem med det. Jag reste mig upp på
ett styrelsemöte och sa: ’Nu går jag.’
Jag och mina investerare hade olika
uppfattningar om nästa steg. J. Linde
berg var en ambitiös internationell
ä

”Det var nog
många som
tyckte att jag
var kaxig och
fick vad jag
förtjänade.”
VÅ R 2 0 1 7
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JOH A N L I N DE BE RG

ambition med både mode och golf från
en liten hemmamarknad. Det krävdes
stora resurser. Jag tappade mitt
ägande och mitt inflytande helt. Att
driva produktion och logistik var nytt
för mig. Men jag lärde mig hur mycket
Renzo hade betytt för mig på Diesel.
Och att det var svårare att starta från
scratch.”
Renzo ja...
J.Lindeberg har sitt kontor i samma
hus som Fotografiska museet. Dagen
innan jag kommer till kontoret har
Fotografiska öppnat en utställning om
Diesels reklamkampanj från 90-talet: Finally It All Makes Sense. En
märklig slump. Diesel är jeansvarumärket som gjorde Johan Lindeberg
stor. Och vice versa.
Renzo anställde honom.
”Det blev 90-talets mest belönade
reklam. I dag är det reklamhistoria.”
Men Diesel var inget reklam-case,
menar Johan. Han ser Dieselkampanjerna som en ”kulturell rörelse” som
startade inuti hans huvud:
”Jag såg Diesel för första gången
1990 och blev helt uppslukad. Jag åkte
till deras kontor i Italien på vinst och
förlust för att bli svensk distributör.
Jag levde livstilen hårdare än någon
annan och paketerade det internationellt. Det var så jag jobbade med Justin Timberlakes varumärke William
Rast under tre år och med BLK DNM.
Jag tydliggör en livsstil som speglar
det liv jag vill leva under den perioden.
Det är mitt sätt att jobba.”
göras sätter vi oss
i en soffgrupp i receptionen eftersom
alla konferensrum är upptagna.
Hela kontoret har varit på konferens i en vecka. Nu ska förlorad tid
tas igen. Det råder en febril energi i
lokalerna. Johan Lindeberg säger att
det är just det han har tillfört företaget: Energi.
Det finns de som menar att det som
hänt på J.Lindeberg påminner lite om
när Steve Jobs kom tillbaka till Apple.
Skillnaden: Johan Lindeberg kommer inte till ett företag i kris. (Enligt
Stefan Engström, VD, har J.Lindeberg
fördubblat omsättningen på tre år.)
Ändå ringde han företagets grundare
när intervjun ska
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”På Diesel var jag extremt framgångsrik
Jag hade en ’magic touch’. Allt jag gjorde
blev otroligt framgångsrikt.”
i juni 2015 för att få honom att komma
tillbaka.
”Att gå tillbaka var inget jag hade
funderat på själv. Jag har inte ens varit
inne i en J.Lindeberg-butik under alla
dessa år. På något sätt gled vi ifrån
varandra. Varumärkets estetik blev
mindre jag och mer något annat. Det
kändes som att vi var ganska långt
ifrån varandra när Stefan Engströms
namn kom upp på displayen.”
Det hade gått 10 år sedan de senast
pratades vid.
”Det fanns väl någon slags prestige
mellan oss. Så det var ganska stort av
honom att höra av sig”, säger Johan.
Samtalet ledde till att Johan fick en
konsultroll där han skulle jobba med
delar av verksamheten.
Varför ville de ha med dig igen?
Jag tror de ville få in mer energi
i bolaget och modernisera. Jag kan
addera en modern approach. Jag har
ett stort internationellt nätverk och
en modern touch. Jag skrev det första
kapitlet under 10 år, sedan har de
gjort 10 år. Och nu skriver vi det tredje
kapitlet tillsammans.”
Det är ett annorlunda företag han
kommer tillbaka till. Numera finns
ett starkt management och en tydlig
struktur. Det gör att Johan kan fokusera på sin kreativa roll.
”Ungefär som Zlatan i sitt klubblag”, säger Johan. ”Det finns en stark
organisation och han kan koncentrera
sig på det han gör bäst. Jag har insett
att min intuition är unik och jag vill
kunna koncentrera mig på att vara den
kreativa maskin jag är. Jag har en intuition som gör att jag kan se vad som
håller på att hända. Någon kallade
mig för Mr Trend men det stämmer
inte. Jag följer inte trender. Jag är med
och skapar dem.
Hur?
Jag är bra på att skapa ”movement”,
men jag behöver en bra organisation

som kan kapitalisera på det. Jag tror
att min styrka är att jag inte drivs
av pengar utan att jag vill inspirera
människor. Självklart vill jag att ett
bolag ska vara lönsamt. Det finns inget jobbigare än att inte vara lönsam,
Jag har lärt mig den hårda vägen att
man tidigt i processen måste få balans
mellan ”business value” och ”brand
value”.
Du utgår alltid från dig själv?
Hade jag gjort en marknadsundersökning bland golfare innan jag
startade J.Lindeberg, och frågat om
de ville ha den här typen av kläder på
golfbanan – då hade nog 9 av 10 sagt
nej. John Lennon frågade ju inte sina
kunder vilken typ av musik de ville
höra.
Vad hände med J.Lindeberg under
din frånvaro?
J.Lindeberg handlade om att förändra etablissemanget. Målet var att
skapa ett progressivt Ralph Lauren.
På Diesel var idén att utmana Levi’s.
Med J.Lindeberg ville jag utmana
Ralph Lauren med en ny progressiv
livsstil som fanns i mitt huvud. Sedan
har den livsstilen, under min frånvaro,
hamnat närmare Ralph Lauren än det
var tänkt från början.
Vilken roll har du i dag?
Jag arbetar framför allt med damkollektionen, som visas under Fashion
Week i Stockholm. J. Lindeberg är
ett ”menswear brand”. Dam har alltid
haft låg prioritet, men det är viktigt i
ett modernt livsstilskoncept att kvinnan får en stark roll. Därför bestämde
jag mig för att via den kollektionen
inspirera J.Lindeberg med ny energi
och estetik. Jag har även gjort en jubileumskollektion för golf som kommer
att visas i Orlando.
Hur kommer man att märka att du
är tillbaka?
Det mesta kommer först till hösten
2017. Vi arbetat överlag med att göra

EN KULTURELL RÖRELSE / Sedan Johan Lindeberg lämnade sitt företag för tio år sedan har han jobbat
med Justin Timberlakes klädmärke William Rast och startat BLK DNM.

J. Lindeberg mer innovativt igen.
Framför allt tydliggör vi vår internationella röst. Det handlar om att
konsolidera en tydlig livstil.
I dag är det viktigt att ha en egen
unik röst och inte se ut som någon
annan.
Hur känns det när du tänker på de
tidiga åren?
Jag är självklart oerhört stolt när jag
ser alla passionerade personer som arbetar på J. Lindeberg. Och när jag ser
inflytandet som J. Lindeberg haft på
golfen. På Diesel var jag extremt framgångsrik, mer framgångsrik än vad
folk förstått. När jag startade J.Lindeberg hade därför jag ett enormt självförtroende. Det jag inte hade tänkt på
var att jag då inte hade Renzo, ägaren,
vid min sida. Han var affärsmannen
som höll i strukturen. Jag bodde i
New York och valde att skapa ett

varumärke i Stockholm på en liten
hemmamarknad med sex månaders
golfsäsong och väldigt få modebutiker.
Att skapa en kombination av mode
och golf var en utmaning. Det fanns
inga ”fashionpersoner” som fattade
golf och golfare fattade inte mode. Det
var ju bara jag som var sådan.
Det blev ohållbart?
Jag skrev personliga checkar hela
första året. Jag hade tjänat väldigt
bra på Diesel. Självförtroendet var på
topp. Det höll i ett år. Sedan gick vi in
i väggen. Det var då jag förlorade den
största delen av ägandet. Det var komplext att köra två strategier: Jag var
i Milano och gjorde modevisningar
och skulle samtidigt förändra golfen.
Det hade varit enklare att starta ett
jeansföretag. Då hade självklart varit
enklare att starta ett jeansföretag om
jag velat tjäna stora pengar.

Du gav dig på att förändra en av de
mer konservativa branscherna?
Varje dag fick jag höra: ”Ge upp!
Det går inte”. Men jag vägrade. Det
var en ren viljeinsats. Jag hade en
tanke om ett modernt Ralph Lauren
och golfen var för mig vad polo var för
honom. Golf skulle vara vår signatur.
Att gå in i en konservativ country
club-miljö och driva en modern förändringsprocess måste ju vara bland
de svåraste man kan göra. Men jag
och Jesper gjorde det.
Golfmodet på 60-talet var ju riktigt
snyggt.
Det var hela min inspiration, Johnny Miller, Ben Hogan, Arnold Palmer… Sedan blev allt bara beigt och
boring. 80-talsetablissemanget tog
över golfen med sina veckade byxor
och stora hängande tröjor. Jag tänkte
att jag ska få dem att klä sig mer
modernt och få dem att fatta bättre
beslut. Det var en politisk handling.
Berätta om din egen golf: Hur började det?
Jag träffade Lena när jag var 18.
Hon förändrade mitt liv. Hon var
snyggast i skolan och hade bäst betyg
i alla ämnen. Hon var designer, fotograf, bra på skidor och klubbmästare
på Romeleåsen. Hon fick mig att börja
spela. Sedan spelade jag i många år.
Var du bra?
Nja, jag hade åtta som bäst. Jag slog
ganska långt.
Ser du dig fortfarande som golfare?
Nej, det kan jag inte säga. Mindre
nu än någonsin, faktiskt. När jag lämnade J.Lindeberg lämnade jag också
golfen, som ett slags protest kan man
väl säga. När jag gör ett varumärke
så lever jag själv konceptet så hårt.
Under de där åren var jag på alla stora
golftävlingar utom Masters. Jag kom
till The Open med mina tröjor och
hattar, jag gick caddie till Jesper och
blev kompis med alla: Duval, Montgomerie… Jag såg all golf jag kunde
se och jag läste allt om golf. Det fanns
ingen som kunde mer golf än jag. Jag
blir lätt väldigt passionerad. Jag följer
fortfarande golf men inte på samma
passionerade sätt som tidigare. Nu är
det fotboll i stället.
Fotboll?
ä
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JOH A N L I N DE BE RG

GENOMBROTTET / Jesper Parneviks seger i
Byron Nelson 2002 var ett genombrott för
J.Lindebergs skurna klädstil.

Ja, jag läser, tittar och följer allt.
Engelsk fotboll. Jag har inget favoritlag. Jag bryr mig inte om Arsenal
eller Liverpool vinner. För mig är det
intressant att se strategier och taktik,
hur de spelar. Hur tränaren tänker
och agerar, hur de köper spelare. Det
är som att bygga varumärke. Skapa
energi.
Hur föddes idén om J.Lindeberg?
J.Lindeberg kom jag på när jag
körde motorcykel genom Europa, en
chopper. Jag tog med mig en klubba,
en Big Bertha-driver. Jag var trött på
Diesel och behövde få ny inspiration
så jag reste ensam från golfklubb till
golfklubb. Så kom jag till Royal Hotel
Evian, gick till spaet och sedan till
golfbanan i vita golfskor och en argyletröja, och det var där någonstans
– mellan Hells Angels och preppy –
jag hittade ett frö.
Samtidigt såg jag på TV hur Jesper
Parnevik slog Colin Montgomerie
i Trophée Lancôme, 1996. Hans
krulliga hår, hans beigea kläder och
den stora, bylsiga tröjan. Jag tänkte
att han skulle kunna se snygg ut i rätt
kläder.
Hur träffades ni?
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När jag startade J.Lindeberg tog
jag kontakt med honom. Vi träffades
i ett litet showroom på Grev Turegatan. Han gick ut i J.Lindeberg-kläder
första gången i januari 1997, Bob
Hope Classic. Han gick på 62 slag och
kunde knappt böja sig ned och plocka
upp bollen i koppen. Han blev kallad
för både det ena och det andra. Men
han var djärv och fick till slut, när han
vann Byron Nelson, respekt. Det var
då det vände. Andra spelare ville se ut
som honom.
Han var ju delägare ett tag?
Han var det ett tag. Det var kul att
han var engagerad. Han spelade bra,
hade sina bästa år. Vi är fortfarande bästa vänner. Som bröder. Varje
spelare jag jobbat med har jag fått att
spela bättre i mina kläder. Jag signade
Charles Howell, Adam Scott, Aron
Baddeley, Camilo Villegas, Fredrik
Jacobson…
Spelar man bättre i snygga kläder?
Jag tror det. Det ger självförtroende.
Man går ut med ett helt annat klipp
i steget när man går ut i den typen
av kläder. Jag levde nära alla spelare,
gick caddie till Jesper. De kände sig
påtagligt stolta över att vara med i
den här ”armén”.
Stilen påverkade även konkurrenter…
Det som hänt medan jag varit borta
från J.Lindeberg är inte bara att alla
spelare ser ut som Jesper gjorde då,
utan att också publiken gör det. Jag
förändrade hela golfen. Nike, Adidas
och Puma har ju fullständigt anammat J.Lindeberg-looken.
Jag försökte i början få ut vår logotyp på Jesper men det visade sig vara
väldigt dyrt att ha den på hans bröst.
Det var då jag kom på det här med
logobältet. Det var min lilla gerillagrej
mot IMG. Nu har ju alla logo-bälten.
Men J.Lindeberg handlade inte bara
om färger utan också om passform.
Man kan ju se hur Tiger förändrat sin
passform genom åren. Plötsligt hade
han tajta axlar och inga veck i byxorna. Hela den looken var inspirerad av
J.Lindeberg: Skärning, färg, teknisk
kvalitet, style, look… Jag förändrade
golfetablissemanget totalt.
Du pratar mycket om att utmana

och förändra etablissemanget och att
bryta mot regler. Var kommer det i
från?
Från barndomen. Jag har alltid känt
att jag måste bryta mig ur. Jag har
alltid fått ångest av business class och
vita dukar. Jag har velat förändra och
inspirera. Min familj var modern och
human. Mamma och pappa var akademiker och träffades i Lund. Min farfar
och morfar var präster. Farfar var
schartauan så han var sträng. Det var
hårt att sitta med knäppta händer och
lyssna på honom när man är fem år.
Man skulle gå i kyrkan hela tiden. Det
hände ofta att de fick ta ut mig skrikande ur kyrkan. Jag fick till och med
ätstörningar i perioder. Det är därför
jag har svårt för etablissemang och
miljöer som är skapade av män som vill
kontrollera. Som golfklubbar. Man vill
kontrollera människor med regler.
Kan du se någon charm med till
exempel Royal Dornoch eller Falsterbo, som värnar traditioner?
Jag gillar Royal Dornoch. Jag vill
inte göra om det till ett partyställe
eller en country club. Det finns något
fint hos de där klubbarna. Ska man
förändra måste man förändra på
ett fint sätt. Riviera har lyckats, det
stället känns modernt utan att vara en
konstig, kommersiell resort.
Har du problem med auktoriteter?
Vem har hittat på alla regler som
alla måste följa? Jo, folk som har komplex och som är rädda för att de ska
tappa sitt inflytande. Jag får ångest
när man försöker kontrollera folk. Jag
har inga problem med en viss typ av
modern hierarki, tvärtom tror jag på
det. Men när det enda man gör för att
kontrollera är att hitta på regler utan
syfte...
Vad skulle du gjort annorlunda om
du startade J.Lindeberg i dag?
Jag kunde varit smartare och valt
och byggt ett jeansmärke. Då hade jag
nog varit rikare men kanske inte lyckligare. Så jag ångrar inget. Jag vet hur
mycket Diesel inspirerade folk. Jag vet
att J.Lindeberg inspirerat.
Det är det som är min främsta drivkraft – att skapa energi och inspirera
människor. Så det finns inget jag
ångrar. •
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I BAGEN

SKRÄDDARSYTT
GAMEFITTING

A

tt skräddarsy ett set klubbor är i dag närmast regel.
En utprovare tar fram klubbor som är anpassade efter
spelarens sving. Många spelar därför med klubbor av
rätt längd, med rätt flex, rätt huvud, rätt skaftvikt och
med grepp av rätt dimension och modell. Men att välja
de klubbor som ska skräddarsys – det är det som är
”game fitting”.
Det går att skräddarsy en 64° wedge efter din sving men om du sällan
har någon praktisk nytta av en sådan är det ju meningslöst.
Låt oss ta ett exempel: Ben Hogans mest kända slag är antagligen den
där järnettan på Merions 18:e, 1950. Hogan spelade sin första tävling
sedan han varit nära att mista livet i en bilolycka. Tävlingen råkade vara
US Open.
Han vann tävlingen och det är en lika lång och märklig som fantastisk
historia.
Det sägs att Hogan kom till tävlingen utan att ha en järnsjua i bagen. När
någon uppmärksammade detta och frågade honom varför, svarade han:
”För att det inte finns några slag på Merion som kräver en järnsjua.”
Det kan man kalla ”game fitting”.
man stoppar i bagen ska ha ett syfte och en funktion. Det
finns nämligen ingen anledning att ha en eller flera klubbor i bagen som
man sällan har någon användning för, eller klubbor som inte fyller något
faktiskt behov.
Har du en järntrea i bagen? Antagligen inte men om så skulle vara:
När använde du den senast? Hur många slag slår du med den varje år?
När du slår den – brukar den gå längre än din järnsexa?
Om utprovaren du gick till när du skräddarsydde ditt set är duktig, då
har han också försökt se till så att du bär runt på klubbor som överlappar
längderna hos klubborna. Som fyller en lucka.
En klassisk golfbag innehåller traditionellt tre woods, sju järn, två
wedgar och en putter. De klubborna togs fram för att de skulle täcka alla
avstånd och situationer som kan uppstå under en golfrunda. Åtminstone på
papperet.
ALLA KLUBBOR

/ DON EFTER PERSON /

VINNANDE
SET
Glöm standardsetet.
Ett golfset kan se ut precis hur som helst. Det viktiga är att
KLUBBORNA du väljer att stoppa i bagen fyller en funktion,
att de PASSAR DIN SPELSTIL och banan du spelar på.
av
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t om m y j e p p s s on

det sällan är så det fungerar i praktiken. Ett lika enkelt
som uppenbart exempel: En custom fitting görs ofta med utgångspunkt
från en järnsjua. Utefter den byggs sedan resten av setet. Men många har
svårt att hitta samma fina bollträff med järntrean som med järnsjuan.
Vilket innebär att järntrean ofta, proportionellt sett, går lika långt eller
rent av kortare än järnsjuan. Från järnsex och uppåt blir avståndet mellan
klubborna allt kortare. Många har för låg svinghastighet för att kunna
ä
slå en järntrea med bra bollträff.
PROBLEMET ÄR ATT

DET PERFEKTA GOLFSETET
Vi bad Kristofer Nesling på Dormy i Malmö sätta ihop fem olika
helset avsedda för fem olika spelartyper. Samtliga set har en
järnsjua men i övrigt skiljer seten sig åt på väldigt många punkter.
Precis som vi människor.
kristofer nesling h cp 3 ,0, D ormy M alm ö.
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I B AG E N
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/

G A M E F I T T I NG

Därför ersätts många längre järn med hybrider. De är
lättare att slå, har lägre tyngdpunkt och startar bollen
högre. Nackdelen är att de inte alltid har samma precision
som en välslagen järnklubbba. Det finns de som också
ersätter en träfemma med en hybrid.
Har man gjort sin gamefitting rätt så har man också
täckt in alla de avstånd som man kan förväntas behöva slå
bollen under en runda.
Å andra sidan. En bättre spelare på en blåsig bana vid
kusten kan tycka att en hybrid eller en träfemma går
alldeles för högt i luften och tjänar därför på att stoppa en
utility iron i bagen.

I B AGE N

att kasta förutfattade meningar om
vad en golfbag ska innehålla. De enda klubbor som är helt
självskrivna i dag är puttern, och en sandwedgen. Men en
sandwedge kan ju ha olika bounce och vilken bounce man
väljer är en smaksak. Har man många djupa bunkrar med
branta väggar, då kanske man rent av ska ha en sandwedge med mer loft.
I övrigt kan bagen komponeras utefter andra halvan av den gamla marxistiska devisen: (Av var och
en efter förmåga...) ...åt var och en efter behov!
Det är det som är game fitting.
DÄRFÖR ÄR DET DAGS

JÄRN / TAYLORMADE KALEA 6-SW
7 299 kronor

HYBRID / COBRA F7 HYBRID #4, 1 999 kronor
HYBRID / CALLAWAY XR
STEELHEAD 3, 4, 5
2 299 kronor

1. VIKTORIA: HCP 10

Kristofer Nesling: Viktoria slår hårt på bollen och vi har därför valt
att gå upp till ett seniorskaft i grafit för herrar i samtliga klubbor. Vi
får dock inte glömma att korta av klubborna något eftersom vanliga
herrklubbor hade blivit för långa att hantera för henne.
Hybriden och järnklubborna är förlåtande men utan att därför vara
jättestora. Järnklubborna har ett väldigt traditionellt utseende vilket
många gillar.
Wedgeuppsättningen är något annorlunda i Viktorias
bag. Detta eftersom pitchingwedgen i AP1-setet är väldigt starkt
loftad (43°). Vi har därför valt att ha hög bounce och bred sula på
58-gradaren då hon ska kunna använda den från både bunkern och
runt greenområdet.
Det här är en rätt vanlig spelartyp. Det är fler damer än man tror
som har bra svinghastighet och som svingar för hårt för ett damskaft.
Ofta får man då välja ett mjukare herrskaft. I övrigt är temat lite likt
Kent (se nästa sida) . Spelaren vill ha ett någorlunda traditionellt ut
seende och därav valet av drivern och fairwaywood. Även hybridfyran
ser ganska nätt ut.

2. ANNA: HCP 36

Ett set för en nybörjare som har problem med att få tillräcklig
höjd i sina slag.
Kristofer Nesling: Eftersom Anna är nybörjare på golf så vill vi inte
ge henne för många klubbor att välja mellan. Därför är det här setet
mer avskalat.
Genom hela setet har vi valt väldigt lättspelade klubbor som går
högt för att göra spelet så lätt som möjligt.
Man får ha 14 klubbor i bagen men här behövs det inte så många.
En högloftad driver gör att vi kan skippa spoon och gå direkt till en
Cobra träfemma som sedan följs av en hybridfyra. Sedan tar TaylorMades lättspelade damset över. Det är ett hybridset som består av
rena hybrider som går över i järn med mer traditionellt utseende. De
här klubborna erbjuder mycket hjälp.
Det här setet består av färre klubbor men alla har ett väl designerat användningsområde.
Driver: Cobra Max (15°) FW: Cobra Max FW #5 (23°) Hybrid: Cobra Max Hybrid #5
Järn: TaylorMade Kalea 6-PW Wedgar: TaylorMade Kalea SW.

Driver: Cobra F7 Driver FW: Cobra F7 Fairwaywood #3-4 (17°-20°) Hybrid:
Cobra F7 Hybrid #4-5 (22°-25°) Järn: Titleist AP1 Wedgar: AP1 W1 (47°),
Titleist SM6 52°/08, Titleist 58°/12 K. Samtliga med samma skaft som järnen.

FW / COBRA MAX #5 23°
1 999 kronor

JÄRN / 5-PW TITLEIST AP1
med grafit herr seniorskaft
6 999 kronor

SAMMANFATTNING

”När vi tar fram skräddarsydda set får man boka tid för
antingen järn eller woods. Bokar man två tider så kan
prova ut hela bagen och se till så att avstånden mellan
klubborna blir rätt.
Många gillar att ha samma märke på både woods och
järn men om man tittar på hur klubborna går är det inte
alltid samma märke presterar bäst. Och man ska spela det
som fungerar bäst.
Oftast brukar jag rekommendera att wedgarna är samma serie som järnen. De har oftast en liknande känsla.
Däremot brukar jag inte rekommendera att man ska
blanda järn. Metalwoods kan man däremot mixa.
Det vanligaste felet jag ser i en bag är att många har
bara två wedgar: En pitchingwedge och en sandwedge.
Man är noga med att ha fyra grader mellan järnen, men
sedan har man plötsligt åtta graders loft mellan wedgarna. Det ska skilja 10-15 meter mellan wedgarna, vilket
kan översättas till mellan 4-6 grader.” •
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FW / CALLAWAY
FUSION MW5
2 799 kronor

FW / COBRA F7
FAIRWAYWOOD #3-4
2 299 kronor

Viktoria har spelat golf länge och har bra tryck i slagen.

”DET VANLIGASTE
FELET JAG SER I EN BAG
ÄR ATT MÅNGA BARA
HAR TVÅ WEDGAR: EN
PITCHINGWEDGE OCH EN
SANDWEDGE.”

/

HYBRID / COBRA MAX
HYBRID #5
1 699 kronor
WEDGAR / TITLEIST SM6 52°/08,
1 599 kronor / TITLEIST 58°/12,
1 599 kronor

DRIVER /
COBRA F7
DRIVER
3 799 kronor

DRIVER /
COBRA MAX (15°)
2 499 kronor

JÄRN / TAYLORMADE
M2 6-PW, SW, LW
6 599 kronor

DRIVER /
CALLAWAY FUSION
4 499 kronor

3. LENNART: HCP 30

Det här setet passar Lennart som är pensionär och har låg svinghastighet.
Kristofer Nesling: Med tanke på att den här spelarens bollträff kunde varit bättre och med tanke på hans relativt låga svinghastighet
har jag valt att ge honom en Callaway Fusion Driver med 13,5° loft.
Att jag valde den klubban beror på att den är väldigt förlåtande och
ger en hög bollbana.
Däremot hoppar vi över spoon och går direkt på en träfemma eftersom han har för låg klubbhastighet för att få mer längd i en spoon
än i träfemman när han slår bollen från fairway.
Hybrider är höghandicaparens bästa vän – de går högt och är
väldigt förlåtande. Därför kör vi på tre hybrider! Även i valet av
järnklubbor fortsätter vi med förlåtande klubbor som ger en hög bollbana. Som järn har vi valt TaylorMade M2. Vi fortsätter i samma serie
även i wedgarna då den här herren behöver mycket hjälp även här.
Man ska akta sig för att ge den här typen av spelare klubbor med
för lite loft. Det kan vara lite prestige bland herrar att de ska ha klubbor med låg loft men ett lågt loft ger inte alltid längre slag.
Även i detta set har vi fått ett jämnt avståndsgap – det finns inte
två klubbor som gör samma sak.
Driver: Callaway Fusion FW: Callaway Fusion MW5 Hybrid: Callaway XR
Steelhead hybrid 3, 4, 5 Järn/Wedgar: TaylorMade M2 6-PW, SW, LW.

VÅ R 2 0 1 7
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G A M E F I T T I NG

HYBRID / PING G HYBRID 3 + 4
2 099 KRONOR

FW / PING G SF TEC 16°
2 599 KRONOR

DRIVER / PING G SF TEC
3 999 KRONOR

JÄRN MIZUNO JPX 900
5-PW, HOT METAL
7 999 KRONOR
WEDGAR / WILSON PMP 55°/12
WIDE OCH 59°/11 WIDE
1 399 KRONOR

4. STIG: HCP 17

5. KENT: HCP 3

Kent har varit bra. Han spelar i dag på hcp 3 och slår fortfarande
hårt på bollen. Han spelar sina flesta ronder på en bana vid där
det blåser mycket och där det brukar vara hårt i marken.
Kristofer Nesling: Det här är en man i 45-årsåldern som är lite
traditionell av sig. Han spelat golf länge men spelar inte längre så
mycket som han en gång gjorde. Han gillar de klassiska märkena.
Den här killen spelar på en hemmabana vid havet där det blåser
mycket och han vill kunna ha möjlighet att slå bollen lågt, både
från tee och från marken
Duktiga spelare har alltid dragits till Titleist eftersom deras
driver ofta ger den bollflykt som den bättre spelaren förväntar
sig. Därför har vi valt den nya 917-serien i både driver och fairwaywood. F3-varianten ger mindre spinn vilket är bra eftersom han
spelar på en blåsig bana.
Därför har han också valt en järntvåa i stället för en hybrid.
Kent har bra bollträff men känner inte att han hinner träna tillräckligt mycket för att spela en ren bladklubba. Därför har vi valt
Titleist AP2 716 som har ett klassiskt utseende och en bra bollflykt
men som ger spelaren lite mer stadga och hjälp vid mindre rena
bollträffar. Det är inte ren bladklubba men smäcker, och lättspelad
för sitt utseende.
När det gäller wedgarna har vi valt lite mer bounce i 56:an då
den också kommer att användas som sandwedge. 52-gradaren har
vi bockat till 51° för att den bättre ska passa in avståndsmässigt.
60-graderswedgen har låg bounce för att man lätt ska komma
åt bollen när den ligger tajt på fairway eller foregreen och för att
ha god möjlighet att öppna upp den för att slå lobbslag. Har man
för mycket bounce på hårt underlag är det lätt hänt att man duffar
bollen lite. På grund av bouncen kan klubban studsa upp på bollen.
Driver: Titleist 917 D3 FW: Titleist 917 F3 15° Järn 2/utility: Titleist T-MB
Järn: Titleist AP2 716 3-PW Wedgar: 52°/10, 56°/11, 60°/6 Cleveland RTX
3 blade.

JÄRN 2 /
TITLEIST T-MB
2 199 kronor

Stig slår normalhårt på bollen, har ibland problem med den
berömda slicen och spelar på en bana där det är ofta väldigt
mjukt i marken.

Kristofer Nesling: Eftersom Stig ofta har problem med högerskruv
i bollen har vi valt Pings SF TEC både som driver och FW3. SF står
för Straight Forward och båda klubborna är drawviktade för att
hjälpa honom att slå den mindre till höger. På spoon har vi adderat
lite mer loft för att han ska flyga bollen lite högre med tanke på den
mjuka banan.
Eftersom banan Stig spelar på är mjuk vill vi maximera carry och
därför har vi valt att byta ut både järntre och järnfyra mot hybrider
som ger mer höjd och som dessutom är lättare att slå.
Järnklubborna från Mizuno är ett bra val då de är väldigt lätt
spelade men ändå attraherar Stig då de har en slank look uppifrån.
De är dessutom ganska heta och flyger bollen långt.
Till Stig har vi valt gapwedgen ur samma serie som järnen då
det är en klubba som kommer spelas på samma sätt som hans
pitchingwedge. De två ytterligare wedgarna i setet, från Wilson,
har båda mycket bounce och breda sulor då han spelar på en bana
som är mjuk i marken där det är lätt att duffa bollen om han inte har
tillräckligt med bounce.
Distansgapen i det här setet kommer att bli väldigt jämna.
Driver: Ping G SF TEC FW: Ping G SF TEC 16° Hybrid: Ping G Hybrid 3 + 4
Järn: Mizuno JPX 900 Hot Metal 5-PW Wedgar: Gapwedge från JPX 900-setet,
Wilson PMP 55°/12 Wide och 59°/11 Wide.
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JÄRN / TITLEIST
AP2 716 3-PW
11 999 kronor

DRIVER /
TITLEIST 917 D3
4 999 kronor

FW / TITLEIST
917 F3 15°
2 999 kronor

WEDGAR /
52°/10, 56°/11, 60°/6
CLEVELAND
RTX 3 BLADE
1 499 kronor

DE TA L J E R

/

B Ä R A E L L E R DR A

Att bära
eller
inte bära

Aj!

gick en spelare från Stanford ut med bagen
lastad på en vagn, en så kallad push cart.
Och eftersom golfen är konservativ till sin
natur dröjde det inte länge förrän den första
kritiska tweeten dök upp i flödet.
t om m y j e p p s s on

E

SPN:s Trent Tilfer
var snabb att påpeka
att det ”inte såg bra
ut”: ”Hur kan en collegekille
inte bära sin bag?”
Huruvida man ska bära
bagen eller dra den på en
vagn är ett ämne som delar
golfare i två läger. (Eller tre,
om man delar upp vagnar
i två kategorier: Pushcarts
och elvagnar.) Ämnet är en
evig klubbhusdiskussion
där parterna aldrig kommer
att nå konsensus. Den som
bär bagen menar att det är
smidigt, snabbt och bränner
mer kalorier.
De som föredrar vagn gör
det för att det är skonsamt
mot ryggen och för att det
gynnar spelet, särskilt mot
slutet av rundan när koncentrationsförmågan svajar.
Neil Wolkodoff tröttnade
på den ändlösa diskussionen, de många antagandena
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och de ogrundade argumenten.
Han bestämde sig för att
ta reda på fakta. Påverkas
spelet av vårt sätt att transportera bagen?
WOLKODOFF ÄR DOKTOR på

Colorado Center for Health
and Sports Science och den
studie han lade 500 timmar
på att genomföra, pekar på
att det finns obestridliga
fördelar med att använda
vagn.
”De som använder vagn
har färre problem med
skador. Svingen är tuff
mot ryggen. Använder du
vagn gör du dig av med ett
stressmoment för ryggen”,
förklarade han efteråt.
Dessutom gav vagnen,
enligt Wolkodoff, den fördelen att spelare inte var lika
trötta mot slutet av rundan.
Extra tydligt blir det för

Sun Mountain Lite 14-Way är en vattentät lättviktsbärbag som även passar på vagn tack vare leg
lock-funktion. Justerbar E-Z Fit Dual Strap-sele. 14
fullängdsdividers och fem tillbehörsfack. Vikt 2,4 kg.

HUR ÄR DET

UNDER EN STOR collegetävling i USA 2014,

av

1.

dag. Saker förändras. Golf
ens påfrestning på kroppen
har ökat under de senaste
20 åren.”
då med motion
och kaloriförbränning?
Jo, Wolkodoff undersökte
även detta och kom fram till
att den som bär sin bag förbränner 721 kalorier under
9 hål. Att gå med vagn kom
emellertid inte långt efter:
718 kalorier. Skillnaden är
alltså försumbar. Den som
körde golfbil förbrände 411
kalorier.
Detta till trots: Bärbagen har en plats i hjärtat
hos många. Dels är den ett
självklart alternativ när
man ska resa. Dels är den
smidig när man ska gå en
snabb 9-hålsrunda. Dessutom väljer många bärbag
eftersom dagens rymliga
modeller passar utmärkt
att lägga på en vagn när så
krävs.

1

SUN MOUNTAIN / H2NO LITE 14-WAY BÄRBAG
Pris 3 299 kronor

den som dessutom väljer
elvagn. De senaste åren har
den trenden synts tydligt på
flera nationella tourer, som

2.
3.

De som älskar sin bärbag
kommer att fortsätta göra
det, och de som kör vagn
kommer att snegla avundsjukt på dem, åtminstone
när de tar genvägen genom
skogsdungen medan de
själva måste knalla runt.
Vad du än föredrar: Här
är några intressanta alternativ inför årets rundor. •

CALLAWAY / HYPER-LIGHT ZERO
Pris: 2 299 kronor
Callways lättaste bärbag någonsin. Hyper Light
Zero är gjord med ett ultra lätt och hållbart
material och ben av karbonfiber. Den har en så
kallad 4-way-topp, två fulllängdsdividers och sex
fickor med förvaringsutrymme för allt du förväntas
behöva på banan. Den nya Comfort Tech-bärselen
ger extra vaddering. Vikten är densamma som två
dussin Chrome Soft-bollar vilket motsvarar strax
över ett kilo.

3

BIG MAX / IQ+ 360
Färg: Svart, Vit. Pris: 2499 kronor
En smidig hopfällningsmekanism gör vagnen kompakt när den inte används. Med sitt 360° roterbara
framhjul är vagnen väldigt enkel att manövrera,
framhjulet går självklart att låsa i fast position.

4

BIG MAX / AUTOFOLD FF
Färg: Vit, Svart. Pris: 2 799 kronor

4.

”De som använder vagn har
färre problem med skador.
Svingen är tuff mot ryggen.” 
					NEIL WOLKODOFF
Nordea Tour. När resultatet är viktigt gäller dett att
spara på krafterna.
Wolkodoff avfärdade de
rent estetiska invändningarna med att de speglar en
förlegad syn på spelet som
inte längre är giltig.
”På 1880-talet hade man
inte så många klubbor att
släpa runt på som vi har i

2

Den senaste revolutionen från BIG MAX med
unik design: Du fäller ihop vagnen med ett enkelt
handgrepp och samtliga tre hjul fälls automatiskt in
och ut. Konstruktionen gör också att detta är en av
marknadens mest stabila vagnar.

5

POWAKADDY / FW3 I (EL)
Pris: 8 499 kronor
Freeway är världens mest sålda elektriska golfvagn.
Årets modell har en ny display som visar hastighet
och batteristatus. Powaframe-ramens bottenplatta är helt inkapslad och skyddar de elektriska
komponenterna. Ergonomiskt handtag med on/
off LED-indikator och steglöst hastighetsreglage.
Utrustad med ett Plug ’n’ Play litiumbatteri, helt
utan kablar.

5.

6.

6

MOTOCADDY / S1 LITHIUM (EL)
Pris: 8 499 kronor
Förbättrad design, med nytt ergonomiskt handtag
för bättre komfort, nya lågprofildäck och batterihylla
för lägre energiförbrukning, samt ”Quickfold” för
snabb ihopfällning. Som tidigare nio inställningsmöjligheter, Easilock för enkel fästsättning av alla
Motocaddys vagnbagar samt justerbara bagremmar.

VÅ R 2 0 1 7
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”Jag skulle inte sälja
den här klubban för
en miljon dollar...”

SLAMMIN SAM / Sam Snead
var en av Wilsons stora
namn. Han spelade med
samma driver i 17 år.

anno 1913

Gammal
är äldst
HELT HUNDRA!

av

t om m y j e p p s s on

Få varumärken inom golf har en så framgångsrik
historia som Wilson. Gene Sarazen vann sin första
major med Wilsonklubbor 1922 – och nu går det
klassiska varumärket mot en ny storhetstid...

U

nder en flygtur 1932 fick Gene
Sarazen en idé som skulle förändra golfen för all framtid.
Han befann sig i ett privatplan som ägdes av Howard
Hughes – den amerikanske filmproducenten,
industriledaren och flygplanstillverkaren.
Sarazen hade fram tills dess vunnit två av
de stora mästerskapen. Det året vann han
ytterligare två, The Open och US Open, och
dessa tävlingar vann han delvis tack vare
inspirationen från en flygplansvinge.
När planet lyfte såg Gene Sarazen hur
klaffarna på vingen ändrade läge för att ge
planet ett lyft vid starten. Och han såg liknelsen med hur en wedge skulle kunna röra
sig genom sanden i en bunker…
Det ledde till att Sarazen adderade det som
i dag kallas bounce på klubbans undersida,

5 4 / D OR M Y / VÅ R 2 0 1 7

Fler majors än
någon annan
Wilsonspelare har vunnit 48 stora
mästerskap.
Det började redan 1922 med Gene Sarazen.
Den senaste att vinna är Pádraig Harrington. På
de följande sidorna kan du se alla stora vinnare
genom tiderna.

•

•

•

•

1922

1923

1928

1932

US OPEN,
PGA:

PGA:

US OPEN:

Gene Sarazen

Johnny
Farrell

THE OPEN,
US OPEN:

Gene Sarazen

ä

Gene Sarazen
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”Thomas E. Wilson
skulle nog ha blivit
förvånad om han
hade förstått exakt
hur stort det här
företaget skulle bli
i framtiden.”

en rundning som gjorde att klubbans
sula studsade ovanpå på sanden i stället för att gräva ned sig i den.
Bounce betyder som bekant studs.
Året därpå, 1933, sålde Wilson
50 000 exemplar av en klubba som
var tillverkad enligt Sarazens speci
fikationer. Den blev därmed den mest
populära sandwedgen på marknaden.
Klubban hette R-90 och var för wedgar vad Big Bertha långt senare skulle
bli för drivers och Odyssey Two Ball
för putters.
En klubba alla skulle ha i bagen.
Det här utspelade sig på den tiden
då flera av de bästa golfarna tillhörde Wilsons stall. Sam Snead, Ralph
Guldahl, Johnny Revolta och Walter
Hagen var några spelare som hade
Wilsons klubbor i bagen. Och fler
skulle ansluta sig under decennierna
som följde. Wilson var under stora
delar av det förra seklet märket alla
golfare ville spela med.
Tills allt sakta men säkert började
vittra sönder…

VILKEN BABE! / De flesta
vet att grundaren av Ping,
Karsten Solheim, startade
Solheim Cup. Men hur många
känner till att Wilson stöttade
ekonomiskt när Babe Zaharias
drog i gång LPGA?

kunnat ana att golfklubbor, tennisracketar och fotbollar skulle vara det
som fick hans namn att leva vidare,
långt efter det att han gick bort 1958.
Men så blev det.
Länge kretsade allt i Thomas E.
Wilsons tillvaro runt kött. Under 25 år
jobbade han sig upp genom hierarkin
på Morris & Co innan han 1913 blev VD
för företaget som var ett av de tre stora
inom köttproduktion. 1915 gick han till
ett annat företag i samma bransch,
I det nya bolaget fanns ett dotterbolag,
Ashland, som gjorde strängar till
tennisracketar. Och lite annat.
Thomas E. Wilson försökte bli av
med denna aparta verksamhet men
Spalding, som erbjöds att köpa, visade
inget intresse.
Wilson beslutade sig för att själv
ta hand om verksamheten. Han var
affärsman och anade han att det fanns

gå tillbaka till 1913. Det
är där historien om Wilson börjar.
Dock inte med golf utan med – slakteriavfall.
Det kan låta märkligt men förklaringen är att Wilson Sporting Goods
har sina rötter i ett bolag som förädlade biprodukter från slakterier. När allt
som gick att äta var omhändertaget,
försökte man hitta användningsom
råden för det som blev kvar.
Det visade sig att tarmar från får
var utmärkta att använda som strängar
i tennisracketar.
Bolaget hette Ashland Manufac
turing Company och verksamheten
tog fart när Thomas E. Wilson kom in
i företaget. Mr Wilson hade aldrig
MEN LÅT OSS

ä

•

•

•

1933
PGA: Gene
Sarazen

1935

1936

•

1937
MASTERS:
PGA: Denny
PGA:
Sarazen,
Shute, US
Denny Shute
PGA: Johnny
OPEN: Ralph
Revolta
Guldahl
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pengar att tjäna. Snart adderades
också tillverkning av amerikanska
fotbollar och basketbollar av läder.
Thomas E. Wilson skulle nog ha
blivit förvånad om han hade förstått
exakt hur stort det här företaget skulle
bli i framtiden. I dag har Wilson 1 600
anställda och finns representerade i
fler än 100 länder.
Gene Sarazens sandwedge var ett
genombrott och året därpå, 1933,
lanserades en teknisk innovation som
fortfarande är i bruk: Den perimeterviktade klubban. Termen användes
inte då men Wilson satte vikten i
klubbans tå.
1937 anslöt Sam Snead till företagets rådgivande grupp av spelare. Han
gjorde sitt första år på PGA Tour och
blev snart en tongivande och värdefull
tillgång för Wilson. ”Slammin Sam”
hade en underbar svingrörelse som

än i dag tjänar som ett föredöme: En
lång, mjuk baksving och en kraftfull
bollträff. Under sitt första år på touren vann han fem tävlingar och Wilson
släppte Blue Ridge-modellen, döpta
efter den plats där Snead var född.

PROFFS / Gene
Sarazen vann flera
majors på 1920-talet
och var en staffspelare hos Wilson.

DAGENS TOURSPELARE byter dri-

ver med en viss regelbundenhet,
men Sam Snead var annorlunda i den
bemärkelsen. Han använde samma
driver i 17 år och vann 100 gånger med
samma klubba – inklusive fem majors.
Han vårdade klubban ömt. När den
började spricka satte han i skruvar för
att den skulle hålla ihop.
Sam köpte klubban av Henry Picard
för fem dollar 1936.
Några år senare ville Picard köpa
tillbaka klubban men Sam svarade:
”Jag skulle inte sälja den klubban
för en miljon.”
Först efter Ryder Cup 1953 fick
den gå i pension.
1939 kom Wilson på att man kunde
blanda olika lager av trä, laminera. Resultatet blev en klubba som
(rätt gissat!) gick längre och rakare.
Dessutom skulle den vara mer hållbar.
Sådant var viktigt i en tid då en driver
var en investering som skulle fungera
och hålla i många år.
Wilson gjorde så bra produkter och
marknadsförde dem så smart att man
inte bara överlevde den stora depressionen som hämmade USA under
1930-talet – man lyckades till och med
växa. Men det var när andra världskriget var över som den stora boomen
inträffade – och det var inte tack vare
golfen. 1945 skrev baseballspelaren
Ted Williams på för Wilson. Jack Kramer, den moderna tennisens fader, blev
också en reklampelare för företaget.
Under de 30 år som följde sålde Wilson

SLAMMIN SAM /
Sam Snead vann fem
gånger under sitt
första år på touren.

BOLLAR / I dag är Wilson en
av de ledande aktörerna när
det gäller mjuka lågkompressionsbollar. Bollarna på
bilden var nog inte så mjuka.

bban som
ata -Bloc var klu
VATTEN FA ST / Str
e än andra .
och vatten bättr

tålde fuk t

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1938

1939

1941

1942

1946

1947

1948

1949

1951

1952

1954

1955

1956

1958

1959

1960

1961

1962

US OPEN:

MASTERS:

PGA:

PGA:

US OPEN:

PGA:

MASTERS:

MASTERS, PGA:

PGA:

MASTERS:

MASTERS:

MASTERS:

US OPEN:

MASTERS:

MASTERS:

Ralph
Guldahl

Vic Ghezzi

Sam Snead

L. Mangrum,

Jim Ferrier

Claude
Harmon

Sam Snead,

Ben Hogan

Sam Snead

Sam Snead

Cary
Middlecoff

Cary
Middlecoff

Arnold
Palmer

Art Wall,

MASTERS,
US OPEN:

THE OPEN:

Ralph
Guldahl

MASTERS,
THE OPEN:

THE OPEN:

Sam Snead

US OPEN:

Middlecoff

US OPEN:

Billy Casper

Arnold
Palmer

Arnold
Palmer
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Arnold
Palmer
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Roligt att spela i
regn?

DET VAR DÅ / Wilson är en levande del av golfhistorien – till skillnad från konkurrenter som MacGregor, RAM och Slazenger är man fortfarande en högst vital kombattant på marknaden.

fler än 30 000 Jack Kramer-racketar.
Mot slutet av 1940-talet hade Wilson
15 fabriker och 31 försäljningskontor
och butiker över hela landet.
gav företaget sitt
namn men faktum är att han lämnade
bolaget redan 1918. I stället hade L.
B. Icely tagit över. Thomas Wilson
var en omvittnat god affärsman men
Icely var den som gav företaget dess
själ. En inte särskilt romantisk del av
framgången var Icelys organisationsförmåga. Han var kanske den första
som skötte inventeringar med hjälp av
THOMAS E. WILSON

KLART! Golf är alltid roligt.
Med abacus Pitch Extreme
Regnjacka kan du svinga lika
fritt som i en piké. Och självklart håller den dig torr.

”Jag kunde ställa dig i en TrackMan och ge dig siffror på att du
var en idiot om du valde ett annat skaft än Fat Shaft, men folk
lyssnade inte...” TIM CLARKE, GENERAL MANAGER, WILSON GOLF
1985 var det fortfarande det stora märket inom golf med flest majorsegrar
och spelare som Arnold Palmer, Payne
Stewart, Billy Caspar, Hale Irwin,
Nick Faldo, John Daly, Ben Crenshaw
och Vijay Singh Men Pepsi hade vare
sig känslan eller kunskapen att driva
ett sportföretag. Deras affärsmodell
var paketförsäljning av stora kvantiteter med små marginaler.
I efterhand kan man tycka att det
borde vara åtalbart att utsätta ett
anrikt varumärke som Wilson för
en sådan behandling. Plötsligt sålde
Wilson nybörjarset i kartonger på de
amerikanska varuhuskedjorna.
På Handelshögskolan kan man studera Pepsis affärsstrategi om man vill
ha ett exempel på hur man ödelägger
statusen hos ett legendariskt varu-

dator. Vilket innebar att produktionen
löpte väldigt friktionsfritt.
När Icely dog 1950 var företaget
lönsammare än någonsin. Wilson
fortsatte att växa även under 1960talet, även internationellt. En fabrik
öppnade i Puerto Rico, försäljningskontor i Wimbledon, Wiesbaden,
Tokyo, och Hong Kong.
Wilson var stort. Störst.
Sedan hände något som förändrade riktningen för företaget – och
varumärket.
Företagets framgångar ledde till att
Wilson 1967 köptes av LTV Corporation – ett flygplansföretag i Dallas. De
sålde Wilson vidare till Pepsi 1970.
Och det som hände under Pepsi-åren
var början till slutet för varumärket.
Nästan. När Pepsi sålde Wilson vidare

märke. Efter Pepsi följde en skakig tid
med tre ägarbyten på fyra år.
”Det påverkar affärerna och det du
står för. Om du tänker tillbaka så var
vi 1993 på topp när det gällde järnklubbor. Vi hade flera tourspelare men
tappade marknadsandelar trots att
vi gjorde bra saker. Vi gjorde de mest
älskade smidda järnen på den tiden.
Vi var nummer 1 men kunde inte tjäna
pengar. Ekonomiskt var det en katastrof”, har VD:n Tim Clarke berättat.

Pitch Extreme regnjacka
Superstrech ger dig en
obehindrad sving och
följer din form
Tejpade sömmar för
full vattentäthet

pressade begår
de alla samma ödesdigra misstag: De
fattar beslut med nästa kvartalsrapport i sikte. Och besluten ska komma
att jaga dem i åratal. Wilson började
säga upp avtalen med tourspelarna
och träffade ett avtal med Wal-Mart.
NÄR AFFÄRSMÄN ÄR

60 000 i andningsförmåga håller dig torr innanför
regnjackan också

Helt vindtät, perfekt
för blåsiga dagar
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1963

1965

1966

1968

1969

1970

1974

1976

1978

1979

1981

US OPEN:

PGA:

US OPEN:

PGA:

MASTERS:

MASTERS:

US OPEN:

US OPEN:

US OPEN:

US OPEN:

THE OPEN:

Julius Boros

Dave Marr

Billy Casper

Julius Boros

George
Archer

Billy Casper

Hale Irwin

Jerry Pate,

Andy North

Hale Irwin

Bill Rogers

ä
Under 300 gr
Lätt att bära
Lätt att packa

THE OPEN:

Johnny Miller

Finns både för dam och herr
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Upplev Pitch Extreme Collection hos närmsta Dormy
affär och på abacussportswear.com

D OK U M E N T

/

W I L S ON

Till proshopparnas stora förtret.
Plötsligt sålde Wal-Mart Wilson
Ultra, dåtidens mest sålda boll, till
ett lägre pris än proshopparna köpte
in den för. Och det är ju lätt att förstå
hur klubbarnas pro´s reagerade på det.
Samtidigt förändrades konkurrensen. Callaway släppte Big Bertha,
King Cobras oversize-järn slog ned
som en liten bomb på marknaden och
TaylorMades BubbleShaft drog till sig
konsumentens blickar.
Något måste göras. Och vad blev då
Wilsons svar på de nya kaxiga, offensiva utmanarna?
Fat Shaft.
Många tänker nog tillbaka på Fat
Shaft med en lätt rysning. Utom det fåtal som provade att spela med skaften.
”Fat Shaft fungerade. Det råder inget
tvivel om det”, har Tim Clarke sagt.
”Men konsumenten tog inte emot
Fat Shaft som vi hoppats. En del satte
ned klubban och skakade på huvudet. Jag skulle kunna ställa dig i en
TrackMan och ge dig siffror på att
du är en idiot om du väljer ett annat
skaft, men folk lyssnade inte. När jag
tog över lämnade vi Fat Shaft bakom
oss eftersom custom fitting höll på
att ta över. Vi kunde inte skräddarsy
klubbor med Fat Shaft.”
Fat Shaft ackompanjerades av
ideliga VD-byten: Sex på 10 år. Alla
försökte ställa till rätta de problem
som föregångaren hade orsakat.
”Vi ändrade riktning hela tiden. Oavsett om ett företag byter ägare eller VD
så påverkar det dina affärer och vad du
står för”, säger Tim Clarke.
”Golfkonsumenten är kunnig. Särskilt de bättre spelarna. För att vinna
dem måste du stå för något.”
Runt millennieskiftet stod Wilson
för spelförbättrande klubbor för

ä

NU ÄR NU / Efter svackan
har Wilson målmedvetet byggt
på varumärket. Triton-drivern
togs fram under en 7 veckor
lång reality show på Golf
Channel. DX2 Soft är en av
marknadens mest populära
lågkompressionsbollar.

medelhandicapare. Wilson skar ned
antalet tourspelare ytterligare.
Kapade kostnader. Avskedade folk.
Fattade fel beslut.
Spiralen pekade söderut.
2006 hade företaget en marknadsandel i USA på 0,6 procent. Man
gjorde en förlust på 15 miljoner dollar
på en omsättning på 153.
Där slog man i botten.
Tim Clarke kom till företaget det
året med uppdraget att rädda företaget. Clarke skiftade fokus. Det var
som att se de raka, döda linjen på en
EKG-maskin plötsligt ge ifrån sig
svaga pulsstötar.
Den nya järnseten hette FG59 blades, Ci och Di. Lågkompressionsbollar
som DX2 Soft startade en trend.
Och så hade man lite tur. Irländaren Pádraig Harrington vann tre
majors på två år.
Medan en ”vanlig” PGA Tour-seger
validerar varumärken så kan en majorseger sälja klubbor.
”Alla segrar är uppskattade men
Pádraigs tre majors drev vår verksamhet och gjorde både konsumenter
och media medvetna om varumärket
globalt”, säger Clarke.
En välkommen framgång för Clarke
som hade sökt stöd från Wilsons
moderbolag, Amer Sports i Finland.
”För Amer bevisade majorsegrarna
att vi hade världsledande produkter. Pádraig hade 12 Wilsonklubbor

i bagen vid alla segrarna, inklusive
drivern. Det var oerhört viktigt vid
den tidpunkten.”
Sakta, bit för bit, har Wilson segat
sig tillbaka in i matchen igen. De
senaste åren har man släppt en rad
konkurrenskraftiga produkter, inte
bara prismässigt utan även funktionellt och prestandamässigt.
i rampljuset:
Under hösten har Wilson väckt en hel
del uppmärksamhet i USA för serien
Driver vs Driver på GolfChannel – en
reality show där 11 personer tävlade
om att göra den bästa drivern. Efter
finalavsnittet skulle drivern ut i butik
direkt. Idén möttes av skepsis. Hur
ska återförsäljare kunna åta sig att
sälja en driver bara några timmar
efter att den presenterats? Och innan
de visste vad det var? Men det fungerade. Drivern som slutligen gick
vinnande ur striden heter Triton
och är ett tekniskt underverk. Ingen
annan driver kan konfigureras på så
många sätt som Triton. Den lanserades i 1 000 butiker under årets livligaste shoppingvecka – Black Friday.
Tim Clarke: ”Vi vet att vi inte
kommer att konkurrera ut vare sig
Callaway eller TaylorMade. Är du
en utmanare måste du tänka annorlunda. Du måste vara beredd att
bryta formen.”
Det kan fungera i 100 år till. •
NU ÄR MAN TILLBAKA
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1984

1985

1989

1990

1991

1993

1995

1998

1999

2007

2008

THE OPEN:

THE OPEN:

Paul Lawrie

Pádraig
Harrington

PGA, THE
OPEN:

MASTERS:

MASTERS:

PGA:

US OPEN:

US OPEN:

MASTERS:

THE OPEN:

Ben Crenshaw

B. Langer,

Payne
Stewart

Hale Irwin

Payne
Stewart

Bernhard
Langer

John Daly

US OPEN:

Andy North

6 0 / D OR M Y / VÅ R 2 0 1 7

PGA:

Vijay Singh

Pádraig
Harrington
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/

E - H A N DE L

MER PÅ HEMSIDAN / På dormy.se
ska du kunna läsa det senaste om
utrustning och kläder och samtidigt
få svar på de frågor du har.

Enkelt och alltid öppet

Din butik på nätet

E

-handel är
inget nytt,
varken på
Dormy eller
i övriga handeln. Men det
som sker nu är så spännande och hjälper oss att
komma närmare varandra
samtidigt som du som kund
får en mer relevant serviceupplevelse. När vi startade
med e-handel 1998 var det
i dess enklaste form. Det
fanns en produktbild, pris
och i bästa fall en textrad
om produkten. Informationen var knapphändig och
de tekniska möjligheterna
begränsade. Ambitionen
var att visa vilka produkter
som erbjöds i vår citybutik i
centrala Örebro. De ordrar
som trillade in packades
på kvällar efter att butiken
stängt och det blev lyckorus om vi lyckades fylla
en postbur med paket på
kvällen. Mycket har hänt sedan dess och en sak är klar:
Internet är ingen fluga. Den
nylanserade dormy.se lägger
grunden för att vara mer
relevant – vår ambition är
att du lätt ska kunna klicka
dig fram och inspireras av
nyheter och ett brett utbud.
ställer
högre krav på att hitta rätt.
Vi har fokuserat mycket på
menyer, filtrering och sökETT STORT UTBUD
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MINA SIODR / Vi har uppdaterat ”Mitt Dormy” med medlemserbjudanden
och status på dina verkstadsärenden.

om material, tvättråd och
funktioner även här. I planeringen har vi även med en
stilguide där besökaren ska
kunna se vilka plagg som
matchar med andra och få
tips på outfit.
För Dormy bonusmed
lemmar har vi uppdaterat ”Mitt Dormy” med
medlemserbjudanden och
status på dina verkstads
ärenden. Sedan tidigare
finns kvitton, custom fitting-protokoll och information om nästa bonuscheck.

DINA KÖP / På Dormy.se får du en bra översikt över dina inköp och din intjänade bonus.

funktion. I menyn kan du
direktnavigera till exempelvis dambollar eller pikétröjor. Med nya menyn har vi
minskat antal klick genom
att låta dig navigera längre
ner i kategoristrukturen
direkt. Utöver detta har vi
även en mer användarvänlig
filtrering med fler alternativ. Genom filtreringen når
du nu alla produkter, vilket
inte var möjligt tidigare.
Vi vill även skapa en
dormy.se som är lite mer
anpassad för dig, med ett

mer dynamisk innehåll.
Att något är dynamiskt
innebär att det som visas
bestäms utifrån olika
köp- och beteendemönster.
Startsidan anpassas efter
besökaren. Vi visar vi alltså
produkter och kampanjer
som besökaren troligtvis är
intresserad av baserat på
tidigare köp och klick och vi
hjälper därmed kunden att
få en bättre upplevelse på
dormy.se.
På detta sätt kan vi
hjälpa dig i den digitala

butiken precis som vi hjälper dig i våra golfvaruhus.
Målet är att underlätta
för dig, precis som musikoch filmtjänster på nätet
tipsar om ny musik eller
filmer de tror att du gillar
utifrån ditt och andras
tidigare beteende.
Det finns en hel vetenskap bakom varje klubba
och det vill vi informera om
genom att kombinera bilder,
texter och filmer på bästa
möjliga sätt. När det gäller
kläder kan du såklart läsa

för
många av oss och därför
vill vi göra det enklare
för dig att få dina varor
levererade dit du vill. Vi
har bland annat inlett ett
samarbete med Volvo Cars
och P
 ostNord där du kan få
dina Dormypaket levererade direkt till bakluckan
på din Volvo. Vi har flera
spännande funktioner på
gång på dormy.se, där målet
är att göra det så enkelt vi
kan för dig. •
TID ÄR EN BRISTVARA

FILTRERA / Med den nya menyn
har vi minskat antal klick genom
att låta dig navigera längre ner i
kategoristrukturen direkt.

FRÅGA EXPERTEN
Det är inte lätt att veta vilken bounce eller vilken skaftstyvhet
som passar bäst för just dig. Med hjälp av Fråga Experten får
du svar på de frågor som är svåra att läsa sig till. Det finns inga
dumma frågor, bara dumma svar. Fel, inga dumma svar såklart!
DORMYBLOGGEN
Huvudsyftet med bloggen är att skriva recensioner och göra
produkttester på det vi tror kunderna vill veta mer om. Om vi får
möjligheten att testa och se produkter innan de släpps, varför
inte dela med oss av det? Med hjälp av dessa tester och recen
sioner hoppas vi kunna hjälpa kunden att lättare fatta rätt beslut.
Vi följer trenderna på touren vilket gör att vi ständigt är upp
daterade på vad som är nytt och hett. Vi intervjuar tourspelare
som ger oss en inblick i hur livet är på touren. Vi tittar ner i bagarna
hos Dormypersonalen. Vi besöker märkenas huvudkontor för att
se hur det går till bakom kulisserna.
Är du intresserad av vad som händer när center of gravity
flyttas är det här garanterat en blogg för dig.
http://blogg.dormy.se
INSTAGRAM
Via #dormygolf på Instagram får du en inblick hur det är att jobba
på Dormy och blir samtidigt uppdaterad om när det senaste har
kommit in.
Inför varje Major anordnar vi en tävling med fantastiska priser
som rönt stor uppskattaning. Häng med oss under 2017!
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BE N HO G A N

När Jack slog Ben
I klubbhuset hyllades Hogan som vinnare av sin femte US Open-titel.
Kvar ute på banan var JACK FLECK, en klubbpro från Iowa. Plötsligt rullade
Fleck i TVÅ BIRDIES. I bagen hade han – Hogans klubbor!

av

D

FOTO : B E N H O G A N G O L F CO M PA N Y

SNOPET / Hogan hade
vunnit en femte US Open
– om det inte varit för den
där klubbpron med Hogans
egna klubbor i bagen...
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t om m y j e p p s s on

et finns ett tillfälle
då Ben Hogan kan ha
ifrågasatt om det verkligen var ett så klokt
beslut att börja tillverka
och sälja golfklubbor i eget namn.
När han startade verksamheten
skickade han ett brev till alla proshoppar där han intygade att klubborna var de finaste som tillverkats.
Jack Fleck trodde honom. Fleck var
en klubbpro från Des Moines som inlett sin golfkarriär med att gå caddie
åt en tandläkare.
Efter att ha överlevt D-Day i
Normandie spelade han av och till i
lokala tävlingar under några år. Tills
han bestämde sig för att testa touren
på heltid i två år. Det tog honom bara
sex månader att vinna en tävling som
skulle göra honom historisk.

1955 var sugen på att köpa ett set
klubbor från nystartade Ben Hogan
Golf Company. Han såg dem i ett
skyltfönster, smekte dem med blicken
och frågade senare sina kompisar om
de trodde att företaget skulle kunna
sponsra honom med ett set.
”Glöm det”, sa de. ”Ben Hogan skulle
aldrig godkänna det.”
Fleck skrev ändå ett brev till företagets VD. Som svarade att Mr Hogan
hade godkänt honom. Varför förstod
Jack Fleck aldrig. Men denna generositet skulle stå Ben Hogan dyrt.
Det året kvalade Jack Fleck för andra gången in till US Open, den här
gången med Hogan-klubbor i bagen.
När Fleck anlände till The Olympic
överlämnade Ben Hogan personligen ytterligare två wedgar, utöver de
klubbor han redan hade.

ÅRET VAR 1955. Ben

EFTER TVÅ spelade

Hogan hade
vunnit fyra US Open och den här
sommaren hade han siktet inställt på
sin femte titel. Tävlingen spelades på
The Olympic Club i San Francisco.
Jack Fleck hade inte kommit riktigt
lika långt i karriären men han var en
stor beundrare av Hogan. Han hade
en gång smugit på honom när han
hade tränat ute på en bana. Det var
därför inte så konstigt att han våren

rundor var Fleck
bara två slag efter Hogan. På den
tiden avgjordes US Open med två
rundor på lördagen och när två hål
återstod för Fleck var han två slag
efter Hogan som var ledare i klubbhuset efter att ha gått 70 slag. Lägst
av alla. Dittills.
Innan Hogan gick in i klubbhuset
hade Gene Sarazen , som var NBC:s
kommentator, fått honom att hålla

upp fem fingrar i luften. En för varje
US Open han vunnit.
Ingen lyssnade när Hogan sa:
”It ain´t over yet...”
Kanske inte ens han själv. För strax
därpå gav han bort bollen han spelat
med. Den skulle kunna pryda en
monter i klubbhuset, tänkte han.
KVAR UTE PÅ banan fanns Jack Fleck
med fyra hål kvar att spela. Det var
inte bara det att han behövde göra
två birdies för att komma ikapp och
dela med Hogan. Han behövde också
göra två par. Och par var långt ifrån
självklart på Olympics Lake Course i
US Open-skrud.
En iskall Jack Fleck rullade oväntat
i de två birdies som krävdes på de
fyra kvarvarande hålen.
Särspel väntade på söndagen.
Gene Sarazen sa att han alls inte
haft fel som gratulerat Hogan. Han
vara bara 24 timmar tidig med att
gratulera vinnaren, menade han.
Dagen därpå gick Hogan på 70.
Jack Fleck på 67.
”Det var otroligt vilken vänlighet
han visade mig”, sa Jack Fleck många
år senare.
”På sätt och vis är det ju skamligt
att jag använde just de klubborna för
att besegra honom.” •
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E X PE RT E N

Om tillåtna kikare och breda sulor
Fredrik ”Fritte” Hellström, Dormys utrustnings
specialist, svarar på kundernas kluriga frågor om
golfklubbor och andra prylar.
bounce. Du kan förstås
prova Srixon Z 565 men
jag är inte säker på att det
kommer att göra någon
skillnad.

TILLÅTET ATT KIKA?

Ni säljer en avståndsmätare från Nikon som mäter
både avstånd och höjd.
Enligt reglerna är endast
avståndsmätning tillåten i
tävling. Kommentar?
PO Persson

CENTERSKAFTAD?

Jag har ett ”rakt bak och
rakt fram ”-stroke och
undrar vilken putter som är
mest lämplig ? Är centerskaftad ett alternativ?
Niclas

Svar: Så länge funktionen
för höjdjusterat avstånd
inte är aktiverad på kikaren
är den godkänd för tävlingsspel. Den nya regeln
som infördes 2016 bygger
på tillit. I grund och botten
måste man lita på varandra.

En höjdare om man bara mäter längden.

KORTARE KLUBBOR?

Jag är en medelgolfare
med hcp 16 som undrar om
det går att anpassa alla
järnset eller måste jag välja
bland smidda klubbor? Jag
undrar också om jag måste
ha kortare klubbor då jag är
168 centimeter. Jag spelar
i dag med Cobra Fly-Z XL-

”FÖRDELEN
MED SMIDDA
KLUBBOR ÄR
ATT DE GÅR
ATT BOCKA
OM EFTERÅT.”

järn och Cobra Fly-Z driver
och woods.
André

kan skillnaden bli för stor
för dig.
FÖR LITE BOUNCE?

Svar: Det går att anpassa
alla järnset. Fördelen med
smidda klubbor är att de
går att bocka om efteråt.
Det kan man inte göra
med gjutna klubbor. Om
du bokar två tider i vår
studio så kan du prova ut
både järn och driver. Det
lutar åt att du måste ha
lite kortare klubbor, faktiskt. Med tanke på att du
har Cobra Fly-Z XL som är
längre än standard (om du
inte har fått dom customfittade) ska vi inte kapa
klubborna för mycket. Då

TESTA ut dina ortopediska inlägg
med en GRATIS undersökning !

Svar: Det är individuellt.
Putters som är facebalanced
brukar passa rakt-bak-raktfram stroke bäst. Centerskaftad är enbart individuellt. Själv får jag panik och
börjar gråta när jag står
med en centerskaftad putter
i handen. •

Jag spelar Wilson Staff
D200 järn med ganska lite
bounce. Samtidigt har jag
en brant attackvinkel i min
sving och känner ibland att
klubborna nyper tag i backen vilket inte känns så bra.
Behöver jag järn med högre
bounce? Vilka klubbor skulle du i så fall föreslå?
Örjan Högberg (hcp 20)
Svar: Jag tror inte bouncen
är ditt problem med tanke
på att sulan är så pass bred
som den är. En bredare sula
hjälper dig mer än högre

HAR DU ONT I
FOT, KNÄ, HÖFT,
ELLER RYGG?

Besök din butik och låt en digital skanner läsa av dina fötters form och
belastning. Du kan själv se på en skärm hur trycket fördelas över foten
medan testet utförs. Snedställningar och nedsjunkna fotvalv kan leda till
onödiga överbelastningsskador i dina fötter, knän, höfter eller rygg.
f r i t t e h e l l st röm

Dormys expert på golfklubbor.
Vill du ställa en fråga till honom?
Besök dormy.se

Aetrex är marknadsledande inom utprovning av ortopediska inlägg och
rekommenderas av läkare, ortopedtekniker och fotvårdare världen över.

www.aetrexnordic.com
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COBRA

IGNITE DISC

Din stans är fundamentet för att din golfsving och dina
fötter ska må bra under hela rundan. För att kunna
prestera maximalt behöver du en sko som är anpassad
för just din fot. PUMAs DISC teknologi ger dig möjlighet
att göra små justeringar för att ge dig en skräddarsydd
passform och bästa komfort. Dina fötter kommer tacka
dig och det kommer synas i scorekortet.

#PLAYYOURWAY

