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Innan du fyller bagen ska

RÄTT KLUBBOR I BAGEN
DET PÅSTÅS att Winston
Churchill sagt att ”golf är ett spel
vars syfte är att slå en mycket
liten boll ned i ett ännu mindre
hål med redskap illa designade
för ändamålet.”
Det var kanske rätt på Winstons tid men i dag stämmer det
inte alls.
Nu för tiden är ju hålet en
aning större än bollen.
Och redskapen, våra klubbor,
är inte alls så illa designade för
ändamålet som de kanske en
gång var. Faktum är att klubborna blivit så bra att de styrande
organen på senare år tvingats
införa olika begränsningar för att
spelet inte ska bli allt för lätt.
Begränsningarna är i första
hand riktade mot dem som utövar spelet professionellt. För alla
oss andra är spelet fortfarande
samma utmaning men moderna
klubbor har otvivelaktigt gjort
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delar av spelet enklare. I det här
numret av Golf Digest hittar du
årets bästa golfklubbor. Inte bara
det: Du hittar de, antagligen, bästa klubbor som någonsin gjorts.
Varje år tar tillverkarna små steg
framåt. Det handlar kanske inte
om att alla klubbor går 10 meter
längre, som tillverkarna själva
påstått i rätt många år nu, utan
om andra saker. Som till exempel
utvecklade och förfinade möjligheter att justera bollbanan,
och material som får bollen att
uppträda på önskat sätt.
Ska man se utvecklingen i ett
vidare perspektiv är det kanske
ändå inte innovationer rörande
material och konstruktion som
påverkar vårt spel mest. Det
är snarare metoderna för att
matcha klubborna med individen som utvecklats mest.
Jag skulle nästa våga påstå att
de har revolutionerat vår möjlig-

het att spela på toppen av vår
förmåga. Det handlar inte om att
lära sig svinga så att man anpassar sig till utrustningen eller att
skräddarsy utrustningen så att
den passar svingen.
Det handlar om en kombination. Det finns i dag i Sverige ett
antal avancerade svingstudior
som inte är avsedda enbart för
lektionsverksamhet, eller enbart
för att skräddarsy klubbor. Man
gör både och, och det är en
förlängning av det eviga mantra
som säger att man ska uppsöka
sin pro om man behöver hjälp
med något.
Lite längre fram i den här tidningen säger Matz Evensson att
det är amatörer som har störst
nytta av att få sin utrustning
skräddarsydd. Tourspelarna har
lättare att anpassa sitt spel till
klubbor som inte är optimala.
Vi hälsade på Matz i hans nya

studio på Frösåker. Jag skulle
rekommendera ett besök där,
eller i någon annan av de studior
som finns runt om i landet. De
har avancerad teknisk utrustning
som i kombination med pro´ns
kunskap och öga kan innebära
en långsiktig förändring av din
potential att scora.
Det här är alltså, vilket jag
hoppas redan framgått, en
specialutgåva av Golf Digest om
utrustning. Alla prylar vi visar i
tidningen finns där av goda skäl.
Vi tycker att de är bra.
Trevlig läsning!
(...och innan
du greppar pennan – det där om
att hålet numera
är större än bollen
var alltså ett
försök att
skoja...)
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