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Hickoryhelg på Stockholms GK

Stockholm Hickory Greensome och Tor Törnstens Pokal på
100-årsdagen

Hickoryhelg på Stockholms GK
Lördagen 3/10 spelades Stockholm Hickory Greensome.
På plats var bl a vår senaste världsmästare i Hickory, Johan Lindeberg, Ljunghusens GK, – segrare i World Hickory
Championship Amateur i Skottland den 20 september som hade med sig sonen Mathias, Saltsjöbaden GK, och gick i
förstaboll med The Nut Captain och Headpro på GolfNuts.

The Nut Captain - Headpro - Johan Lindeberg - Mathias Lindeberg
Paret Lindeberg var omutliga och spelade drömgolf med – nästan en hole-in-one på 9:an av Johan som ett exempel.

Johan efter sitt utslag på 9:an.

Så här nära var det

För paret GolfNuts gick det snett ända från början. Headpros första drive på 1:an startade med vanlig sving men där
huvudet släpade efter någon halvtimma vilket betydde ett läge långt upp och ut till höger där hela trädridån på
höger sida av 1:ans green var i spel… Vi var överallt på banan medan Lindebergs marscherade spikrakt över
fairways i regelrätt plus fours outfit som sig bör. Jag fick lära mig att man ska akta sig för att säga knickers i
Skottland - det som vi kallar den byxmodellen för i Sverige. Knickers är något helt annat i Skottland – nämligen
damunderkläder!
The Nut Captain spelade i Wermdös klanfärger, grönt o svart med klubbslipsen som främsta kännetecken. The
Headpro hade ett par golfrutiga brallor av klassiskt snitt. Bägge dessa munderingar var väl godkända de också!
Senare på 17:e/18:e mötte vi ett parti som gått ut före tävlingen. Jag frågade en av dem varför inte han var med i
Hickorytävlingen?
”Nej Du, det här spelet år svårt nog ändå! Och Du själv då?”
”Jag har ett och ett halvt hål kvar…” blev mitt svar…

Johan Lindeberg & son segrade i Stockholm Hickory Greensom med mycket liten marginal, 75,6 mot tvåan som hade
76,4 netto.
Söndagen 4/10 - Tor Törnstens Pokal

Dagen därpå – 100-årssöndagen av Tor Törnstens tredje seger den 4/10 1909 om Weibulls pokal var startfältet väl i
klass med startfältet för 100 år sedan.
Vädret hade vänt till det bättre och tävlingen spelades i sol och lite blåst. Många var nog rätt tagna av denna
stundens allvar och scorerna sköt i höjden. T o m vår hickory världsmästare Johan Lindeberg verkade ha nerverna
utanpå skinnet.
Tävlingen var en rysare ända in på 18:e där Ulf Redestad ledde på 79 när sista bollen närmade sig green. Samma
resultat fick Joakim Nordlander efter en parputt och särspel fick tillgripas.
Ut på 17:e där Ulf la sin drive i en av fairwaybunkrarna medan Joakim ”safade” ut en drive mitt i banan. Ulf slog en
fenomenal recovery från bunkern ca 75 meter rakt fram ut på farway.

Ulf Redestad i (ur) bunkern på särspelshålet
Joakim fick på en bra fairwayträff och hade kanske 85 meter kvar till pinnen. Ulf slog sitt tredje slag fram i höjd med
höger bunker. Joakim var nu ordentligt uppumpad och slog sitt inspel över green varefter Ulf slog ett lågt inspel från
ca 50 meter som stannade precis kort green.

Joakims putt från greenkanten var ca 1,5 meter förbi. Nu låg bägge på 4 slag. Ulf slog sin parputt från greenkanten
knappt en meter förbi pinnen. Avgörandet låg nu helt i Joakims egna händer. Säkert som amen i kyrkan rullade
Joakim i putten och vinsten var bärgad!
Resultat i 100-årsjubileumspokaltävlingen och minnet av den tidigare vinnaren Tor Törnsten
1. Joakim Nordlander 79 Stockholms GK

2. Ulf Redestad 79 Stockholms GK
3. Johan Lindeberg 82 Ljunghusen GK

100-årsjubilaren Joakim Nordlander

The Nut Captain inför överlämnandet

Joakim håller Winners speech - Owe Werner från arr Stockholms GK och Golflinks i mitten
Joakim går nu till golfhistorien och får sitt namn ingraverat som den första vinnaren i tävlingen om Tor Törnstens
minne när pokalen spelas om på nytt.
The Nut Captain
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