Historien om Vandringspokalen och Sveriges
Golfklenod i del 5 fortsätter här
Gåtan om Vandringspokalen från 1906 är löst. Göteborgs GK:s klubbhistoriska kommittés ordf. Claes Olsson har agerat
mästerdetektiv så att t o m Sherlock Holmes skulle bli avundsjuk. Ett stort tack för den insatsen!

Gåtans lösning fanns i en av Viktor H. Setterbergs böcker i vilka han skrev för hand om alla tävlingar, golfrundor o
annat som han var inblandad i kring sekelskiftet 1900 och framåt. Här publiceras ett utdrag ur en av böckerna som
Claes Olsson låtit oss ta del av. I inbjudan skriven av Viktor H. Setterberg står att läsa:
" Täfling om svensk vandringspokal för golfspel uppsatt av herr Lars Weibull 1906"

Ur GGK.s arkiv

Täflingen var öppen för alla svenska amatörgolfare som var medlemmar i en golfklubb ansluten till Riksförbundet
(Göteborgs GK samt Stockholms GK vid denna tid) samt utländska amatörgolfspelare som varit fast bosatta i Sverige i
minst ett år och medlem i någon av klubbarna.
”Pokalen stannar i den persons ägo som vunnit densamma 3 gånger oavsett ordningsföljden” står också att läsa i
inbjudan. Detta gjorde alltså Tor Törnsten den 4 oktober 1909 – vann den för tredje och sista gången.
Av startiderna i inbjudan kan man läsa att 18 håls kvalificering "spel om slag" (därför står även ett
slagtävlingsresultat) gick på lördagen kl 10.30 med de åtta bästa till "spel om hål" (matchspel). Slagtävlingen följdes
av lunch (som torde medhafvas) och därefter spelades kvartsfinalerna. På söndagen avgjordes semi- och därefter
finalen.
Pokalen förvarades av Göteborgs Idrottsförbunds Golfafdelning till dess någon vunnit den tre gånger. En mindre pokal
delades ut varje år till vinnaren. Weibulls pokal hade ett inköpsvärde av 110:- vilket ju var en betydande summa år
1906. Höjden anges till 27 cm och diametern är 18,5 cm. Stämpeln utvisar Z5 vilket innebär att den är tillverkad 1878.
Första tävlingen ägde rum söndagen 23 september 1906 och avslutades måndagen 24 september på eftermiddagen.
Startavgiften var 1:-

Deltagarna i 1907 års semifinaler

Deltagarna i 1908 års semifinaler

Ove Ericsson och Tor Törnsten innan 1908 års final
Viktor H. Setterberg spelade fem finaler om SM Match och förlorade alla. I denna Sveriges första vandringspokaltävling
var han allstå uppe i två finaler och förlorade bägge. I statistiken som det århundradets mesta runner-up var han
under alla förhållanden nummer ett!
Om Viktor H. Setterberg med epitetet den ”svenske golfens fader” finns mycket att beundras över. Han missionerade
om golfen så snart han fick tillfälle. Och fick han inget tillfälle så skapade han ett.
En kuriosahändelse som kan berättas är om den regelkonflikt han hade med sin klubb. På ett av hålen – numera det
11:e om jag är rätt underrättad – fanns ett stenröse som man fick lättnad för om bollen hamnade där. Setterberg slog
betydligt kortare än sina vänner så han nådde inte fram till röset på utslaget med drivern. Setterberg tyckte att det var
fel med lättnad för stenröset men klubben (och hans golfvänner) ansåg annorlunda. Setterberg kontaktade då R&A i
S:t Andrews för att få dem att agera mot klubben men fick inget stöd för sin sak. Han blev så småningom så irriterad
över saken att han helt sonika slutade spela golf och gick ur klubben. Året detta skedde var enligt uppgift 1914. *)

Däremot slutade han aldrig sitt missionerande med att sprida golfen öv
totalt 5 SM-finaler utan att vinna någon gång.

er Sverige. Han var som tidigare nämnts i

Viktor Setterberg var ”den svenske golfens fader” - Edward Sager, Ryfors och Stockholms GK, hade epitetet ”the
grandfather of Swedish golf” – och Viktor Balk, Stockholms GK:s förste ordf 1904-06, den ”svenska sportens fader.”
Tor Törnsten fick aldrig någon sådan utnämning. Däremot vann han 5 match SM och alltså 3 finaler om Lars Weibulls
Vandringspris och bucklan för gott. Epitetet ”winner” var gott nog för honom och talesättet – ”a winner is always a
winner and the man finishing second is the first loser” passar perfekt in på Törnsten – och på Setterberg…
Samtliga bilder är hämtade ur GGK:s arkiv.
*) Rättelse - Setterberg avgick ut styrelsen detta år på grund konflikten - han slutade spela golf 1921 av hälsoskäl.
Fortsättning följer i kapitel 7 via länken http://www.golfnuts.se/Arkiv.asp?ArticleID=122

