Årets roligaste golftävling!
Vi sitter ute i sensommar - solen lutade mot väggen. Klockan är strax efter 18 och vi
småpratar om allt och ingenting. Framför oss står de på rad på gröna mattor, alla med
bagarna fulla av olika klubbor. Någon dunkar iväg en drive över staketet, rangen lutar
neråt och det är inte omöjligt att slå över om man slår långt. Andra övar precision i
wedgar eller slår vanliga järnslag med lite lätt kontrollerad fade. Vi väntar på ledarmötet
som just börjat, båda lagen är samlade på St Jörgens GK i Göteborg. Vi är 16 personer här
plus 4 ledare, 2 för varje lag. Vi visar vilken klubb vi tillhör genom att bära röda pikéer
med klubbmärke på. Alla är glada och ivriga, stämningen är på topp. Orsaken till detta är
att vi alla är lika förväntansfulla inför det som komma skall. Nämligen årets roligaste
golftävling: Göteborg Golf Cup.
Cupen drar igång ikväll med en inledning som heter duga. Liveband uppträder, det bjuds
på chips, pommac och godis. Vi står där på gräset framför den lilla scenen och tittar oss
försiktigt omkring. Vi kollar in andra lag, vilka som kan tänkas vara svårt motstånd och
vi tjejer spanar runt på golfkillar. Alla minglar med sina plastglas, skrattande och
högljudda. Ledare och spelare som träffats föregående år hälsar på varandra och undrar
nyfiket om det blir en match i år igen. När Hole in One band har spelat 4 Håkan
Hellström – covers, blå och vita ballonger har släppts iväg och ambassadören Carin Koch
har slagit igång tävlingen åker vi tillbaka till Borås för att försöka få lite sömn inför nästa
dag. Då ska vi nämligen möta Stora Lundby GK på Gräppås GK i cupens första match.
Tisdagsmorgonen är en pest, alarmet står på 05.00 för avgång från Borås kl 06.30.
Första paret slår ut 08.45 och innan dess ska vi ha strategimöte med dagens coach. Väl
framme på Gräppås är matcherna redan i full gång, det kryllar av ungdomar i vår ålder
på klubbområdet, vissa värmer upp på rangen, andra känner på greenerna. Dagens
första match spelas mot Stora Lundby och vi startar med Sofie och Jesper som ska möta
två av Stora Lundbys spelare. I andra matchen går Hebbe och Viktor, och sist spelar jag
tillsammans med Ludvig. Reserverna för dagen är Oscar och Frida. Vi spelar i par, men
båda slår ut och spelar på var sin boll. I varje omgång deltar alltså 6 spelare, minst 2 av
vaderna könet, medan 2 är reserver. Spelformen för veckan är fyrboll match med full
handicap, max – 36. Matcherna går över 9 hål och kan därmed vara spännande ända in i
sista putten, eller avgöras redan på femte hålet.
Matcherna är upplagda på det sättet att man en halvtimme innan start får reda på sina
motståndares handicap och spelhandicap. Vilket gör att det blir ett fasligt surrande om
vilka strategier som ska spelas under matchen… Och det är det här som gör att
stämningen stiger och spänningen ökar.
De ca 40 lag som är anmälda spelar under veckan på 12 olika banor i Göteborgs
Golfdistrikt och någonting som gör Göteborg Golf Cup unikt är att inget lag åker ur
cupen, alla spelar alla fyra dagar. Vi började på Gräppås på tisdagen, på onsdagen
startade vi klockan 10.00 på Ale GK mot Chalmers lag 1, sedan på eftermiddagen spelade
vi mot Öijared GK. Vi förlorade båda matcherna på onsdagen men alla var lika glada för
det. Reserverna gick runt och delade ut Jelly Belly (små påsar med supergott godis!) till
spelarna och coacherna peppade och stöttade. På torsdagen begav vi oss mot Torrekulla
golfklubb för match mot Haningestrand GK. En bit in i matchen kom vi på att våra
klubbar mötte varandra även föregående år, då vi boråsare hade vunnit på puttävlingen
eftersom matcherna hade slutat lika. Vi pratade och skrattade om minnen från förra

året, vilka tabbar vi hade gjort och vilka långputtar vi hade satt. Även i år resulterade
matcherna i puttävling, där Haningestrand vann med 2-1. Under de 20 minuter som
puttmatcherna pågår sitter alla som på nålar runt om greenen. Vi spelade då om 16-20
plats, ingen placering direkt, men alla var lika spända och nervösa ändå. Haningestrand
blev till slut värdiga vinnare och under eftermiddagens matcher hejade vi på våra före
detta motståndare. En annan sak som är väldigt roligt med den här cupen är att alla man
spelar mot som man kanske är under matchens gång värsta fiender med, sedan blir
kompisar. Lagen vi mötte under första dagen spelade resten av veckan på samma
klubbar som oss. Vi hejade på varandra, peppade det andra laget och hoppades att de
som en gång vart motståndare nu skulle vinna sin match. Att prata med varandra varje
dag och stämma av med de andra klubbarna är någonting man saknar när man kommer
hem, men som tur är har de flesta Facebook, och vi är nu vänner där och kan chatta
istället.
Sista dagen spelade vi på Sankt Jörgens golfklubb, där även avslutningen hölls. Vi
spelade om 23-24 plats så vi gick mest ut för att ha roligt, som vi i och för sig gjort hela
veckan. Och roligt hade vi, vi spelade mot Chalmers andra lag och vi skrattade och
peppade varandra i bollarna. När sista matchen var klar samlades vi och våra ledare bad
oss utvärdera lite om veckan. De frågade vad vi tyckte var bra och vad som var lite
sämre. Det lite sämre var vårt eget spel, att vi inte hade lyckats riktigt så som vi ville.
Men det var också det enda som vi var ”missnöjda” med. På frågan vad som var bra var
tyckte alla att Göteborg Golf Cup har lyckats med sitt koncept; att få oss ungdomar
samlade på samma tävling under en vecka, att skapa nya kontakter och att få spela på
olika banor. Det där med pressen och stressen inför tävling har de lyckats tona ner med
hjälp av disco, lisebergsbesök och andra roliga grejer. Den här veckan har stärkt
juniorerna i vår klubb mer än förut, och vi har ändå en rätt sammansvetsad grupp redan.
Vi har verkligen haft en galen och jätterolig vecka, hur spelet har vart spelar inte någon
större roll, inte för oss i alla fall. Allt runtomkring golfen har gjort att man inte har
fokuserat så mycket på det, speciellt inte om man inte har spelat så bra. Alla trevliga
människor, alla taggade lag, och alla skrattande coacher har gett oss glädje i sporten vi
håller på med. Det är sådant här vi behöver någon gång ibland, roligt spel men ändå med
nerverna spökande.
I bilen hem var vi, som förra året, enade om en sak: Göteborg Golf Cup är en golftävling
utöver det vanliga!

Edith Andersson
Borås GK

