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Golflinks Hickorytour 2013 avslutades under pompa och ståt på Stockholms Golfklubb den
13 oktober i strålande nästan sommarlikt väder. Brittsommaren hade infunnit sig i dess
allra vackraste och varmaste skrud.
Efter en inledning med bogey-par-trippel på hål 1-3 så rättade åtminstone närspelet upp sig
för årets segrare som liksom förra året heter Ingvar Ritzén! Resultatet var 77 slag, ett före
tvåan.

"Det var roligt att lyckas bita ihop och nästan chip-enputta varje hål från 3:an och komma
in för 77 totalt. Det långa spelet var risigt, men för en gångs skull hade jag riktigt gnetigt
närspel. Skön säsongsavslutning!"
Med Ingvar som är medlem på Stockholms Golfklubb återigen högst upp på segerpallen
känns det extra kul att Sveriges äldsta golfpokal från 1906, Tor Törnstens pokal, som satts

upp som pris av The Honourable Society of GolfNuts, förvaras till allmän - och Ingvars beskådan i prisskåpet i stora salongen på klubben
Chief GolfNut & The Nut Captain

Tor Törnstens Minne 30 sepember 2012
I år spelades avslutningen på Golflinks Tour Order-of-merit och avslutningen på hickorysäsongen på Stockholms
GK om Tor Törnstens Pokal tillika Sveriges äldsta golfpokal från 1906. De 30 främsta och delningar på Oom var
kvalificerade för spel om pokalen som när den inte tas fram för att lyftas av segraren i tävlingen ståtar i prisskåpet
på Sveriges näst äldsta golfklubb Stockholms GK resterande del av året.
Vinnare av Tor Törnstens pokal blev i år Ingvar Ritzén som har Stockholms GK som sitt andra hem. Ingvar gick
runt på 76 slag och får här äran att tillfälligt hålla i pokalen som han ska få sitt namn ingraverat i på sockeln. I
själva pokalen finns fyra namn på tidigare segrare - av Weibulls Pokal som den då hette - 1906, 1907, 1908 och
1909 när Tor Törnsten vann för tredje gången och därmed la beslag på den ”för alltid”.

Ingvar Ritzén - Stockholms GK
Segrarens lön förutom att få sitt namn på sockeln och förevigas på pokalen är bl a ett "Honorary Membership" i
The Honourabe Society of GolfNuts med tillhörande hedersbetingelser.
Som Runner-up slutade Owe Werner som också var arrangör tävlingen.

Owe Werner - Bilden hämtad från Årets GolfNut 2007
Förra årets segrare Jonas Fack från Helsingborg GK fick i år nöja sig med femte platsen.

Jonas Fack 2011
Men Jonas kunde ändå åka hem nöjd från Hickoryhelgen på Stockholms GK då han och hans partner vann
Stockholm Hickory Greensome som spelades dagen innan.
I och med segern spelade Ingvar in sig i den lilla klubb av gamla segrare som för alltid erhåller ett wild card till
kommande års spel om pokalen!
Chief GolfNut & The Nut Captain
Tidigare Segrare i Tor Törnstens Pokal
2009 Joakim Nordlander
2010 Owe Werner
2011 Jonas Fack
PS. Historien om Sveriges äldsta golfpokal hittar ni

påhttp://www.golfnuts.se/Sveriges_Golfklenod_nr_1.asp

Vintergolfen på Ljunghusen
Hej alla Nuts ...
Det var avslutning för gänget HA och Vintergolfen på Ljunghusen i lördags ... Efter 22 fulla omgångar (=22 * 18
hål på öppna greener sedan medio oktober) var undertecknad GolfNut i topp och gick in i finalen med 22
bonuspoäng i bagaget.

Frukost
Finaldagen såg 16 deltagare och var en gnistrande klar dag med ca 3 grader plus och styv kuling i byarna från
norr. En gemensam frukost inledde dagen, som även innehöll lunch och gemensam stor middag på kvällen. Banan
var trimmad till max med klippta fairways och nyklippta greener. Dessa var dessutom vältade till ca stimp 15 i
medvind och 7-8 i motvind. Finalen avgjordes med 3 * 9 hål slagtävling och dessutom en 27 håls slagtävling
dagen till ära.

The Champ - Johan Lindeberg - i mitten
Under sådana omständigheter behövs det en äkta GolfNut för att besegra elementen, och med delplaceringarna
delad 3:a, 1:a och delad 6:a, var segern ett obestridligt faktum för undertecknad. Att det sedan i dagens separata
tävling blev en 2:a plats (på samma resultat som 1:an) gjorde dagen till en fullträff för en gammal ärrad kämpe.
Dagens prestation tillsammans med bonuspoängen gav ointagliga 56 p och med 12 p differans blev Nicklas Möller
förpassad till 2:a platsen.
Efter spelet blev det bastu med öl, drinkar, gemensam middag och stooor prisutdelning där alla bidragit med en
rik skörd av allehanda nyttiga och onyttiga golfrelaterade ting som t ex Gammeldansk, golfbollar, dito håv (som
hade behövts tidigare under dagen) mm

Med ett stänk av vemod skildes vintergänget för att återsamlas medio oktober för nästa vinters vedermödor.
Johan Lindeberg
GolfNut Ambassador

Tor Törnstens Minne den 2 oktober 2011

I år spelades avslutningen på Golflinks Tour Order-of-merit och avslutningen på hickorysäsongen om Tor
Törnstens Pokal tillika Sveriges äldsta golfpokal från 1906 på Stockholms GK på Kevinge. De 30 främsta på Oom
var kvalificerade för spel om Tor Törnstens pokal.
Vinnare av Tor Törnstens pokal blev Jonas Fack, Helsingborgs GK, på 74 slag som här tar emot den ståtliga
pokalen av The Honourable Society of Golfnuts Nut Captain!
Som runner-up slutade förra årets segrare och tillika tävlingsdirektören Owe Werner här i elegant fluga till höger
om segraren på 76 slag.
Segrarens lön blev bl a ett "Honorary Membership" i GolfNuts och sitt namn ingraverat i sockeln. Gamla segrare
erhåller även ett wild card till kommande års spel om pokalen!
The Nut Captain
PS. Historien om Sveriges äldsta golfpokal hittar ni
påhttp://www.golfnuts.se/Sveriges_Golfklenod_nr_1.asp

Tor Törnstens Pokal
GolfLinks Hickory Tour 2010 Order-Of-Merit

Tourfinalen av GolfLinks Hickory Order-Of-Merit avgörs på Djursholms GK söndagen den 26 september.

Tor Törnstens Minne – Finalen på 2010 års
Golflinks Hickory Tour Order-of-Merit.
Efter att ha försvunnit från familjen Törnstens villa i samband med ett inbrott på 1970-talet
återfanns pokalen (ordentligt tillplattad) på en loppmarknad i Skärholmen som tidigare
beskrivits här på GolfNutshttp://www.golfnuts.se/Sveriges_Golfklenod_nr_1.asp Storyn som
också publicerades i GolfBladet ledde till att Golflinks åtog sig att hjälpa till att arrangera en 18
håls scratch slagtävling exakt på 100 årsdagen efter Tor Törnstens sista inteckning i pokalen.
Den 4 oktober 2009 spelades det om Tor Törnstens pokal igen. Segrade efter särspel med Ulf
Redestad gjorde Joakim Nordlander från Arninge.
Den 26 september 2010 var det alltså åter dags att spela om Tor Törnstens Minne.

Owe Werner in action på 18:es tee
Ett 15 tal av de kvalificerade genom Order-of-Merit tillsammans med regerande mästaren
Joakim Nordlander samt Per Knutsson, vars gammelmorfar just var Tor Törnsten, vilka båda fick
Wild-Cards till tävlingen, tog Djursholms 9 håls bana i besittning. Denna kyliga morgon
välkomnades vi av tävlingsledaren Michael Kurpatow som hade dukat upp med värmande
drycker vid puttinggreenen.
Trots att det var för årstiden gynnsamma förhållanden så började det ganska segt för den
slutliga segraren som efter första 9, med 41 slag och 7 över par var 4 slag efter en kvartett
bestående av Helsingborgaren Claes Kvist, hans klubbkamrat Jonas Fack, Djursholmaren Erik
Brändström samt Stockholms GKs Ingvar Ritzén samt 3 slag efter Ulf Redestad också Stockholms
GK.

Jonas Fack & Ingvar Ritzén - Ingvar f ö en av Sveriges bästa klubbmakare
Den senare följde upp med en mer än godkänd 38 för totalt 76 slag. Detta räckte dock inte för
efter en formidabel spurt med 1 bogey, 3 birdies och resten par för 32 slag kom Owe Werner från
Stockholms GK att spurta förbi alla de andra och med 73 brutto stod han som stolt segrare 2010!
Ulf Redestad kom alltså 2:a och delad 3:a var Jonas Fack, Ingvar Ritzén och Erik Brändström alla
med 77 slag. På 78 återfanns Claes Kvist och Victor Sahlin Bro- Bålsta.
Dagens prestationsförbättring gjorde Johan Eriksson från Bro-Bålsta som efter en tung 48 på de

första 9 hålen kunde följa upp med 15 slag bättre alltså en röd 33:a för totalt 81.
I samband med prisutdelningen, som förnämligt förrättades av Per Knutsson, överlämnade han
bl a ett signerat minnesfotografi av Tor Törnsten till en mycket glad och ärad Owe Werner.

Owe Werner - segrare i Tor Törnstens Pokal och Per Knutsson,
sonsonson till Tör Törnsten agerar prisutdelare
Efter den avslutande finalomgången blev Owe Werner även slutsegrare i Order of Merit på
samma poäng som Claes Kvist men segrade tack vare bättre placering i den avslutande finalen.

Claes Kvist, runner-up i Golflinks Hickory Tour Order-of-Merit som avgjordes
samtidigt med Tor Törnstens minne erhöll medlemsskap i GolfNuts
Varma gratulationer till alla pristagarna och ett stort tack till Djursholms GK och framför allt till
Michael Kurpatow som såg till att allt fungerade perfekt.
Vid pennan Johan Lindeberg
Vad gör man när man har en fyndat en pokal som det spelades om för ca 100 år sedan? För det är så länge
sedan som Tor Törnsten tog sin 3:e inteckning i ”Göteborgs Idrottsförbund Vand-ringspris Skänkt af Lars
Weibull ”Golf””.

Woods& Iron Classic

Den 21 augusti spelas Woods&Iron Classic på Sollentuna GK med gamla blad och persimmons.
Anmälan till klubben på 08 59470990. Tävlingsansvarig är Per Djerf.

Stålisar vs Hickory

För tredje året möttes stålskaftade mot hickoryskaftade klubbor i matchspel ute på BroBålsta den 18 april.
De första två åren vann hickory lätt. Men tredje gången gillt heter det ju.
Grattis alla stålisar!
Läs referatet
härhttp://www.golfnuts.se/files/pressmeddelandeomhickoryvsstal%5Fapril2010.pdf

Vintertouren på BroBålsta
I dessa tider startar många vintertourer sina säsonger. Nån som tror att någon av deltagarna inte är en
golfdåre? Nedan följer en kortrapport från gänget som spelar på BroBålstas 9-hålare signerad av
tävlingsledaren för Luciaslaget, Patric Andersson som här delar ut pris till bäste vänstersvingare.

Tävlingsledare Patric Andersson till vänster samt vänstersvingaren B-O Pettersson
Hej Bengt,
Bifogar här bilder från söndagens tävling på BBGK Vintertouren, dvs Luciaslaget samt resultatlistan. Det var
totalt 48 deltagare med 2 graders temperatur. 2 snöklädda greener (av totalt 9) och mulet väder. Tävlingen
spelas över 18 hål.

Entusiaster är bara förnamnet...
Vinnaren av ett årsmedlemskap i The Honourable Society of GolfNuts blev Gustav Malmqvist (4 hcp och
vänstersvingare) som med 63 slag tog en komfortabel seger och därmed tog revansch från förra veckans
förlorade särspel.

Winners speech - Gustav Malmqvist

Bifogar också bilder på de vinnare som vann priser, bl a damvinnaren Britta Nord (som i år vann Tyska
Hickorymästerskapet.)
På bilden som samlar ihop prisvinnarna syns i nedersta raden från vänster till höger: Lasse Sönnerfors, Matz
Andersson (= tournament director för Vintertouren och som sedan 1997 tar hand om all
resultatrapportering, webhantering mm) samt Leif Malmqvist (= far till Gustav)
Britta Nord som i år vann Tyska Hickorymästerskapet vann en bok av P.G Wodehouse matchar herrarna
väl. Vintertour och hickoryspelare förresten - dröjer nog inte länge förrän hon blir medlem i The Honourable
Society of GolfNuts!
Vill Du spela med gänget på BroBålsta - läs mer på:
http://www.brobalstagk.se/vintertour/vintertourframe.htm

Slaget om Sveriges Äldsta Vandringspokal på 100-årsdagen
efter att den togs hem för gott
Efter att ha ramlat över Sveriges Äldsta Golfpokal - läs historien här - har vi med upphittaren och ägaren Öje
Serranders goda minne försökt hitta ett värdigt sätt att fira 100-årsdagen den 4 oktober av när den togs hem för
gott. Förslagen har varit många. Så småningom utkristalliserade sig en möjlighet att spela på Stockholms
Golfklubb som är en av de tre klubbar som fanns 1909. Tävlingen om pokalen startades 1906 - då fanns två
golfklubbar - Göteborgs GK och Stockholms GK.
På klubben spelas Stockholm Hickory Greensome på lördagen den 3/10 - så den 4/10 var ledig:-))
Klicka på bilden för att läsa inbjudan - både till greensometävlingen och För-SM om Tor Törnstens Pokal.

Från en som gick caddie år caddien!
Kommentar till Bob Charles nedan

Hej Bengt
Beträffande Bob Charles så var det så att Anders gick caddie åt honom när han vann. Anders var 16 - 17 år då.
Till historien hör dock att ett antal år senare på Drottningholm ( kommer ej ihåg vilket år ) var Bob Charles
tillbaka, och Anders var med i tävlingen. De blev naturligtvis lottade i samma boll eftersom några kände till deras
tidigare möte. Jag gick caddie till Anders. Bob kände ej igen Anders, och efter 4 -5 hål talade Anders om för Bob
att han gick caddie när han vann senast. "Inte möjligt" sade Bob och spelade vidare. Inte många ord sas under
ronden och jag tror att Bob inte är så talför när han tävlar.
Vid lunchen kom Svensk Golf in och ville ta en bild på Anders och Bob. Han förstod säkert vad temat skulle bli.....
Efter lång övertalning gick Bob till slut med på det, och det blev en artikel i Svensk Golf. Till saken hör att Anders
ledde över Bob då. Kommer ej ihåg hur det slutade.
Hälsn.
Kjell

Tävling endast för medlemmar

Var slår jag mitt nästa slag?

Från tee slår jag en slice som startar out-of-bounds (vita prickar) över skogen enligt det blå strecket som slutar
med ett plask i vattenhindret (gula pinnar). Out-of-bounds-gränsen fortsätter utmed vattnet. Första gula pinnen
sitter i hörnet till vänster där vattenhindret börjar bredvid outpinnen.
Här tre alternativa fristående frågor.
Fråga 1: Var slår jag mitt nästa slag?
Svar: Från tee.
Fråga 2: Jag tror att bollen stannat out och slår en ny boll från tee. När vi kommer fram till kröken meddelar
bollen före att min boll gick i vattnet. Hur gör jag?
Svar: Fortsätter spela på den nya bollen jag satt i spel.
Fråga 3: Jag slår en ny boll från tee då jag tror att bollen är out. När vi kommer fram meddelar bollen före att jag
gick i vattnet. Jag droppar en ny boll bakom vattenhindret som jag hålar ut med. Sedan går vi vidare och slår ut
på 7:e hålet.
Vad gäller?
Svar: Spel på fel boll då jag lyfter den nya bollen jag satt i spel, droppar m a o felaktigt en boll som jag
hålar ut med.
Pliktslag:
1 pliktslag för att jag rubbat bollen när jag lyfter den
2 plikstlag för spel på fel boll
Diskvalifikation i slagspel för att ha hålat ut med fel boll och inte rättat misstaget före utslag på nästa
hål.

Förlorat hål i matchspel.
Som alltid när det gäller golfregler reserverar jag mig för att någon slamkrypare kan vara inblandad!

And The winner is: Per Månsson, Herrljunga GK
Första rätta inskickade svaret på alla tre frågorna belönas med en FÅÅR-bricka!

Bob Charles, 71, slog till på Europatouren
Bob Charles, 71 år, den elegante vänsterspelaren från Nya Zeeland som vann British Open 1963 och SEO –
Scandinavian Enterprise Open 1973 på Drottningholm – visade klass i senaste Europatourtävlingen(!) på Nya
Zeeland som han blev inbjuden till på sin egen hemmaplan. Sir Bob, som adlades av den engelska drottningen
1999 gick tre av rundorna på eller under sin egen ålder – 68, 71 och 70 och slutade totalt på - 4.
Vår egen Europatourseniorspelare – puh, långt ord – Anders Johnsson, som tyvärr missade kortet till 2008 års
Senior Tour i slutkvalet, gick caddie ute på Drottningholm 1973 - året Bob Charles vann. Jag minns inte om
Anders gick åt honom men jag minns att Anders berättade hur imponerad han var av att när Bob var inom 100
meter från pinnen så låg inspelet aldrig längre ifrån än ett par meter. Birdieputtarna var legio.
Bob Charles blev delad 21:a på Nya Zeeland denna sista/första helg i november/december.
Daniel Chopra, som för en månad sedan vann på PGA touren i USA och som kom tvåa förra helgen i Master Card
Masters i Australien kom delad 53:a…
Dags för en inbjudan till Sir Bob till Scandinavien Masters nästa år? Det kunde ju bli en riktig publikdragande
höjdpunkt i tävlingen – 35 år efter sin förra seger i tävlingen! Och på Arlandastad kan ju Johnsson få en special
invitation att gå ”head to head” med Charles istället för att som på Drottningholm bära bagen!
NutCaptain

