
ALP-mästerskapet i golf 2012-09-12 

Så har då det första ALP-mästerskapet i golf gått av stapeln. Nicke Jansson och Karin 

Nyström är initiativtagare till detta evenemang. Redan i vintras skickades trevare ut för 

att få en uppfattning om intresset för ett klubbmästerskap. Och nog fanns det intresse. 

Under våren har Nicke och Karin fixat och donat för få till en tävling vid en tidpunkt som 

passade så många som möjligt och på en bana som håller god, för att inte säga hög 

klass. Jag vill gärna göra mig till tolk för samtliga deltagares uppfattning att Nicke och 

Karin ska ha en eloge för sitt arbete. Vår förhoppning är naturligtvis att denna tävling blir 

en återkommande tillställning. 

Onsdagen den 12 september spelades så tävlingen på Salems Golfklubb. 14 spelare var 

anmälda, 4 damer och 10 herrar. Ur vädersynpunkt var förutsättningarna inte de bästa. 

På natten till onsdagen regnade det och man befarade det värsta. Men till allas glädje 

bjöd vädrets makter på en alldeles fantastisk dag, mestadels sol – svag bris – behaglig 

temperatur. Dessutom var banan i toppskick, speciellt greenerna, vilket vi alla fick känna 

på. De var mycket snabba, vilket hördes på en del högljudda kommentarer då man ofta 

missbedömde både avstånd och hastighet. 

Själv hade jag nöjet att spela tillsammans med Klaus Stroucken och John Elofsson. Det 

var länge sedan jag hade så roligt på en golfbana. Ibland kom faktiskt golfen i andra 

hand. Dessutom blev jag imponerad av Klaus inspel på green och Johns precisa puttar. 

John hade gett sig sjutton på att testa varenda damm och bunker som kom inom synhåll. 

Han lyckades ganska bra. Själv lyckades jag på ett flertal ställen putsa lövverket i en del 

trädkronor, vilket gjorde fairway lite bredare och ljusare. 

Som avslutning bjöds det på lunch och prisutdelning i klubbhuset. Karin Nyström vann 

damklassen och jag själv herrklassen. Då jag också spelade ihop mest poäng, får jag 

äran att inneha vandringspriset till nästa års tävling. 

Sannolikt finns det betydligt fler golfare i ALP-klubben, varför man kan hoppas på ännu 

större anslutning vid kommande mästerskap. 

Vid pennan Claes Hallgren 

 


