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Stefan Wallin är Bro Bålstas ivrigaste vintergolfare. På vintertouren är bollen knallorgange och spikskor hjälper till att behålla fästet i marken under svingen.
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Här är greenerna vita
Varken julafton eller 25 minusgrader stoppar Bro Bålstas golfentusiaster.
För de ﬂesta är golf gröna
greener och skönt väder. En
typisk sommarsport.
Så tänker inte gänget i
Bro Bålsta golfklubb. För
14:e säsongen spelar de
”Vintertouren”.
– Galna? Nej, det är skitkul! säger regerande mästaren Stefan Wallin.

NUB

Med en avklippt golfmatta i handen drar Stefan vant bort pudersnön från första tee (utslagsplatsen) på Bro Bålstas niohålsbana.
På mattlappen placerar han en
illorange boll. Efter ett par provsvingar är han redo att slå ut.
Touren avgörs mellan första
söndagen i december till sista söndagen i mars.
– Är vi på banan, tee, fairway
eller green, får vi ta hjälp av den

lägesförbättring som utslagsmatta
ger. Är vi i ruffen, skogen och så
vidare får bollen bara återplaceras,
säger Tommy Blomgren, en av de
andra spelarna.
Stefan visar hur det senare går
till genom att släppa bollen i det
tunna snölagret, lyfta upp den ur
kratern och försiktigt lägga den i
snön invid gropen.
– I möjligaste mån följer vi
ordinarie golfregler, det är liksom
grejen, säger Stefan Wallin och tar
åter plats på tee.
HANDSKARNA LIGGER PÅ bagen
och han slår ut på det korta par
3-hålet.
Bollen far som ett miniatyreldklot i luften. Efter ett par studsar
på det frusna underlaget landar
den i snön men är ändå synlig på
greenområdet cirka 85 meter bort.
– Nu är det lite snö, då måste

man beräkna studsen. Ibland kan
vi sikta på ﬂaggan när snötäcket
stoppar bollen. Vi står nästan aldrig och puttar. Ligger bollen inom
90 centimeter, typ en wedgeklubba från ﬂaggan, skänks nästa slag.
Minus 25 grader visade termometern när gällande köldrekord
sattes, men Stefan Wallin, som
spelat tolv vintrar, minns en söndag i cirka minus tio då en snöstorm piskade dem blå. Ändå
menar han att regn är värst.
– Blir du blöt och samtidigt kall
är det kört”, säger han.
Stefan och Tommy är eniga om
att varma skor och byxor är viktigast. På överkroppen kan man inte
vara för påbyltad, det förhindrar
swingen.
Golfare är prylnördar, men de
kommer ändå inte på några oumbärliga vintergrejer. Viktigast är
spikskor.

– Ibland är det så isigt att spikar
är ett måste, annars tappar man
fästet under svingen.
I bästa fall kommer 40 personer
till spel. Egentligen begränsas spelet bara av mängden ljusa timmar.
När julafton härom året inföll
en söndag ﬂyttades starttiden, normalt gäller 10.00–14.00, så att alla
hann se Arne Weise släppa fram
Kalle Anka och hans vänner.
– Eftersom vi samlar poäng i
”order of merit” försöker alla
komma.
DET HÄNDER ATT EXTRA många är
här när det borde vara som knepigast att komma loss, säger Tommy
Blomgren och skrattar.
Ingen ska få gratispoäng med
andra ord.
– Det är Matz Anderssons förtjänst att vi tävlar. Han är tävlingschef och gör detta till en jättegrej,

helproffsigt. Resultat, all statistik,
lägger han ut på hemsidan, säger
Wallin, som inte hymlar med att
han är resultatﬁxerad.
Stefan har vunnit tre av de fyra
senaste mästerskapen.
– Det är så kul, jag är så inspirerad, säger Stefan Wallin när vi inne i
klubbhuset synar samtliga statistiklistor samt tourens eget prishörn.
Får vem som helst spela?
– Medlemmar går först, men i
mån av plats tar vi med greenfeegäster.
Är ni ensamma om detta i
Sverige?
– Nästan. Norrtälje GK har
numera ett snarlikt koncept. Mot
dem spelar vi ”Ryder Cup” för
andra gången denna säsong, säger
Tommy Blomgren.
JONNY ANDERSSON

jonny.andersson@mitti.se
tel 550 550 70

17-åring får Sörenstams stipendium

Järfällaåkare uttagen i juniorlandslaget

GOLF 17-årige Jesper Kennegård, Kungsängens GC, får årets Annika Sörenstamstipendium. Han har spelat 15 tävlingar
under året och klarat elva kval. På de 15
starterna har det blivit sju topp tio-placeringar och en vinst i Haninge Junior Open.

ALPINT 18-årige Tobias Steffensen (Järfälla AK) från Kungsängen åkte med det alpina juniorlandslaget på en tvåveckors FISturné på annandagen. Tävlingarna går i
Méribel, Morzine och Wengen.
Tobias hemmabacke är Bruket, men

Jesper ingår också i pojklandslaget som
tog EM-brons i Italien i år.
I stipendiet ingår bland annat en träff
med Annika Sörenstam samt ett möte med
svenska spelare på Arizona State University i Phoenix.

just nu går han på skidgymnasiet i Torsby.
Ytterligare fyra åkare från Stockholm
har valts ut: Daniel Eriksson (Täby SLK),
Axel Bäck (Saltsjöbadens SLK) samt Philip Brattström och Sverker Nordlander
(Huddinge SK AF).

