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nart börjar solen värma på riktigt och gräset återfår sin gröna lyster. Två
tydliga tecken på att tiden vi alla längtar efter närmar sig och vi ser fram
emot långa, sköna dagar på banan.
På klubben har vi fyllt Golfstore-butiken med det allra senaste – nya
klubbor, kläder och skor. Noga utvalda prylar och de bästa produkterna i varje prisklass. Men golfglädje handlar ju om mycket mer än bara utrustning, eller hur?
Du vill göra ﬂer birdies. Slå längre drivar. Få hjälp att bota slicen och hitta tekniken
som krävs för att chippa som ett proffs. På Golfstore brinner vi för helheten. Vi vill
utgå från den plats där du beﬁnner dig just nu och se hur vi kan hjälpa dig att bli en
bättre golfare i grunden. För någon kan det handla om att hitta
den där wedgen som ser till att landa bollen närmare ﬂaggan. För
någon annan kan det handla om ett par lektioner med klubbens pro
för att förbättra svingen och få ﬂer rena träffar. Med andra ord:
bra golf handlar om bra prylar OCH bra teknik. Men mest av allt
handlar det om härliga upplevelser och spelglädje.
Golfstore har 216 butiker i sex länder. I varje butik ﬁnns
Golfstore-Pro's som är specialister på att skapa de bästa förutsättningarna för dig att spela bra golf. Alla våra pro’s är PGA-utbildade. De är experter på svingen, men också experter på att
anpassa klubbor efter just dig och dina förutsättningar. Moderna klubbor är bra
i grunden, men de blir magiska när de skräddarsys för just dig. Vill du göra dig
själv en stor tjänst inför säsongen ska du beställa en Custom Fitting hos din lokala
Golfstore-butik. Du kan läsa mer om vår unika Golfstore Custom Fitting Lesson™
på sid 18.
Vi brinner för att göra dig till en bättre golfspelare. På alla sätt och utan kompromisser. Och det är den ﬁlosoﬁn som gjort oss till en av Europas absolut största golfkedjor.
Välkommen till en ny säsong tillsammans med oss.

»Men mest av allt
handlar det om
härliga upplevelser
och spelglädje.«

4

EXPERTER
I DIN
TJÄNST
Golfstores sortimentsråd har koll på läget – det är
de som valt ut årets bästa och mest spännande
nyheter!

V

6

arje år i slutet av augusti samlas några av norra
Europas största experter på golfutrustning på ett
hotell i Skanör, i södra Sverige. Ett dussin representanter från Golfstores alla länder samman-

strålar då med marknadschefer, produktchefer och designers
från golfbranschens mest framgångsrika tillverkare av golfutrustning. De nyheter, prototyper och idéer som presenteras under veckan i Skanör omges av rigorös sekretess.
Det är under den här veckan som tillverkarna visar sina
hemliga produktplaner för det kommande året.
Golfstores sortimentsråd är bland de första som får ta del av
dessa väl förborgade ”affärshemligheter”. När alla tillverkare
visat och berättat så följer en intensiv diskussion mellan medlemmarna i sortimentsrådet. Det är de som avgör vad du
hittar i Golfstores butiker det kommande året. När det gäller
golf är det få som slår dem på ﬁngrarna. Medlemmarna i Golfstores sortimentsråd har gått längre i ett par golfskor än de
ﬂesta, och de vet bättre än någon annan hur man skiljer en bra
klubba från en sämre.
Modellen med sortimentsråd har visat sig vara mycket framgångsrik när det gäller att hitta de bästa erbjudandena i olika
prisklasser och för olika typer av golfspelare.
Erfarenhet och kunskap är nyckelorden.

Sortimentsrådets långa erfarenhet och enorma
kunskapsbank är ovärderlig när vi väljer ut vad som ska
ingå i sortimentet.
Det ﬁnns förstås lokala variationer i utbudet. Mode
och smak skiftar mellan de sex länder som Golfstore
ﬁnns i. Därför ﬁnns representanter från samtliga länder
i sortimentsrådet, som utgör en sträng och kräsen jury
som inte släpper igenom vad som helst. Det är förstås
bra för dig som kund för du vet att vad du än köper hos
Golfstore, oavsett prisnivå, så är det bra kvalitet.
Av alla de produkter som du hittar hos Golfstore
ﬁnns det ändå några utvalda som vi gillar lite extra
mycket. Dessa hittar du på de kommande sidorna. Det
är sortimentsrådets personliga favoriter.
Men skulle du ha en annan personlig favorit så ska
du inte tveka. Allt vi säljer är noggrant utvalt för att ge
dig de bästa förutsättningarna på golfbanan – under
många år…

3 SMARTA TIPS FRÅN
DAVID LEET,
SORTIMENTSRÅDET
Ditt tips till den som ska köpa sitt första
golfset?
Boka in en Custom Fitting Lesson. Alltså en kombination av lektion och utprovning av klubbor. Om du
investerar tid och pengar så att du får rätt klubbor
kommer din upplevelse av golfen att bli bättre.
Det spelar ingen roll om du ska köpa en driver,
wedge, putter eller ett helt set. Det finns ingen
anledning att köpa klubbor från hyllan.
Ge ett viktigt tips inför säsongen!
Ta reda på hur långt dina klubbor går! Jag kallar
det för golfbesiktning. Jag brukar göra det åt en
del medlemmar.
Vi mäter upp slaglängden för att se gapet
mellan alla klubbor. Alla avstånd ska vara täckta.
Ibland hittar man flera klubbor som går lika långt.
På andra ställen i setet kan gapet vara för stort,
vanligen mellan wedgarna. Varje klubba ska ha en
funktion och bagen ska inte innehålla några ”fear
clubs”, alltså klubbor man är rädd att slå.
Hur vet man vilka klubbor man ska ha?
Det finns bara ett sätt att ta reda på det: Prova!
Det har inte mycket med märke och modell att
göra. Ingen golfklubba är bra om den inte är
anpassad för dig.
Lycka till!
David

Golfstores sortimentsråd

7

8

Kapitel | Avdelning

2020
T OP
välkommen till en ny säsong med golfstore!
i det här magasinet hittar du alla våra
utvalda favoriter för den kommande
sommaren: klubbor som tar ditt spel
till nya höjder, och kläder som gör dina
sommarrundor lite snyggare. låt dig
inspireras – kanske hittar också du en ny
sommarfavorit på de kommande sidorna.

LIST
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Callaway Mavrik Driver
Vidareutvecklat Flash Face
och ny aerodynamisk form ger
Mavrik enastående prestanda
5.499:- grafitskaft (H+D)
Ping G410 Driver
Extremt förlåtande driver med
stora justeringsmöjligheter och
massor av längd
4.999:- grafitskaft (H)
Cobra King Speedzone
Xtreme Driver
F1-inspirerad driver för dig som
bara vill slå långt och rakt
4.499:- grafitskaft (H+D)
Titleist TS2 Driver
Maximal längd och mycket
förlåtande egenskaper
5.299:- grafitskaft (H+D)
TaylorMade SIM Max Driver
Optimal form och avancerad
teknik för maximal klubboch bollhastighet
5.299:- grafitskaft (H+D)
Wilson Staff Launch Pad
Driver
Enastående längd via superlättviktkonstruktion som bidrar till
högre svinghastighet
2.999:- grafitskaft (H+D)

Prо's Tips!
När du provar ut din driver hos din
pro – testa ett kortare skaft. Tack
vare att du slår med mer precision
så kommer du oftare att träffa bollen
i sweetspot. Och det innebär att
du kan slå lika långt – men utan att
försaka precision.

Cobra King
Speedzone är
Speedzone
inspirerad av F1
och är Cobras
snabbaste och
längsta driver
någonsin.

Drivers

2020 TOP LIST

6 HETA DRIVERS
Låt oss hoppas på en lång sommar – räknat i dagar såväl som i meter.
Årets nya drivermodeller ger dig bättre möjligheter än någonsin tidigare att nå
lite längre. På golfbanan är varje meter viktig – ju närmare green du ligger efter
ditt utslag, desto större är dina chanser till en låg score. Det finns statistik som
pekar på att spelare som kommer närmare flaggan i genomsnitt, i högre grad
undviker problem när de slår sina slag från kortare avstånd. Även om det betyder
att de måste slå ett halvslag istället för ett fullt slag med favoritklubban. Därför är
längd från tee viktigt och du kan tacksamt glädjas över att årets nya modeller
från de stora tillverkarna ger dig större möjligheter än någonsin tidigare att landa
bollen långt ut på fairway. Modellerna på detta uppslag är sortimentsrådets
utvalda favoriter. Välkommen in i butiken för att hitta din egen favorit – en klubba
som kan göra din sommar lite längre…

BILD SAKNAS

BILD SAKNAS

Nya SIM –
Shape in
Motion – har ny
form som gör
dem längre och
mer förlåtande.

Drivers
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6 SÄKRA

FAIRWAYWOODS
Att slå ett långt, högtflygande slag med en fairwaywood har aldrig varit
enklare. En modern fairwaywood är den mest förlåtande klubba du kan
ha i bagen, om vi talar om det långa spelet. Dagens modeller har en stor
del av huvudets totala vikt placerad i sulan och dessutom långt bak i
huvudet – mycket tack vare smart användning av olika material – vilket
gör det lätt för alla spelare att få upp bollen i luften. Det gäller även
när bollen ligger opeggad på fairway. Den moderna designen
minskar också spinntalet vilket i kombination med allt tunnare
träffytor gör att bollen flyger längre än någonsin tidigare.
Klubborna på den här sidan är sortimentsrådets absoluta
fairwayfavoriter i år. Kom in i butiken och testa om någon
av dem kan bli din favoritklubba i sommar.

Callaway Mavrik FW
Vidareutvecklat Flash Face i
höghållfast Maraging-stål och
Jailbreak Technology ger
Mavrik enastående prestanda
3.299:- grafitskaft (H+D)

Prо's Tips!
Vill du spela säkert från tee kan du
tjäna på att slå ut med din fairwaywood. Tänk bara på att pegga bollen
på rätt höjd. Eftersom huvudet på en
fairwaywood är mindre ska bollen
peggas lägre och närmare marken.
Placera bollen cirka 1,5 centimeter
ovanför marken. Då beﬁnner sig
halva bollen ovanför klubbans krona.

12
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TRACKMAN
– EN MAKALÖS MANICK

Titleist TS2 FW
Mycket förlåtande fairwayklubba med explosiv längd
och modern form
2.999:- grafitskaft (H+D)

Cobra King Speedzone FW
Uppkopplad och förlåtande
fairwayklubba med hög
utgångsvinkel
2.999:- grafitskaft (H+D)

Idag används avancerade digitala hjälpmedel när man
testar klubbor. Du slår och din Golfstore-Pro studerar
sving och bollbana, tolkar siffrorna och kan utifrån det
dra slutsatser om vilka klubbor du ska ha. Trackman
kom 2007 och har revolutionerat golfbranschen. Idag
kan inte tillverkarna påstå saker om en klubba utan att
ha täckning för det. Det skulle avslöjas direkt.
Ennis Myndel som är Fitting and Education Manager
på Titleist, säger:
– Men Trackman löser inte problemen på egen hand.
Det krävs en kunnig utprovare som kan tyda siffrorna
och använda dem tillsammans med sin kompetens inom
utrustning och svingteknik.
DE VIK TIGASTE SIFFRORNA
SPINNTAL
Spinntalet påverkar slagets höjd och längd. Ett högt
spinntal är inte att föredra när du slår med långa klubbor.
Mer loft ökar spinntalet.
UTGÅNGSVINKEL
Anger vinkeln bollen har när den lämnar klubban.
Utgångsvinkeln påverkar slagets längd och höjd och
styrs av klubb- och bollhastighet.

Ping G410 FW
Träffyta i mariging-stål och
flexande sula ger mer längd
och utgångsvinkel
3.199:- grafitskaft (H)

TaylorMade SIM Max FW
Fairwayklubba med maximal
längd och precision
2.999:- grafitskaft (H+D)

CARRY
Det avstånd bollen färdas i luften tills den slår i marken.
BOLLHASTIGHET
Anger bollens hastighet omedelbart efter att den
lämnat klubbladet.
KLUBBHASTIGHET
Klubbans hastighet mäts just innan klubban träffar
bollen.

A LL A VÅ R A
U T VA LDA

FAIRWAYWOODS
Wilson Staff Launch Pad FW
Enastående längd via superlättviktskonstruktion som bidrar
till högre svinghastighet
1.999:- grafitskaft (H+D)

SVINGSPÅR
Riktningen klubban har när den färdas genom tillslaget.
Instruktörer brukar beskriva det som ”inifrån-och-ut”
eller ”utifrån-och-in”.

F I N N E R D U PÅ
G O LF STO R E . S E
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KONSTEN ATT SLÅ EN
HYBRID RÄTT
För att slå hybriden bra ska man svinga en
aning brant mot bollen som ska ligga mitt
i stansen. Man ser ofta att spelare lägger
bollen alldeles för långt fram i stansen när
de ska slå med en hybrid. Det är ett vanligt
misstag och det beror på att många tror
att de ska svepa i väg bollen ungefär som
man gör med en fairwaywood. Men en
hybrid ska svingas på samma sätt som en
järnklubba.

Callaway Mavrik Hybrid
Vidareutvecklat Flash Face
och Jailbreak Technology ger
Mavrik enastående prestanda
2.599:- grafitskaft (H+D)

Cobra King Speedzone
Hybrid
Uppkopplad hybrid med
optimerade zoner för maximala
prestanda
2.299:- grafitskaft (H+D)

Wilson Staff Launch Pad
Hybrid
Enastående längd via superlättviktskonstruktion som bidrar
till högre svinghastighet
1.799:- grafitskaft (H+D)

Ping G410 Hybrid
Förlåtande hybrid med massor
av längd och bra stopp på
bollen
2.699:- grafitskaft (H)

Den ikonförklarade
V Steel-sulan för
första gången i en
hybrid.

ALL A VÅR A
UT VALDA

HYBRIDER
TaylorMade
SIM Max Rescue
Mycket lättspelad
hybrid med
explosiv längd
2.499:grafitskaft (H+D)
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Titleist TS2 Hybrid
Extremt förlåtande hybrid med
hög utgångsvinkel med massor
av längd
2.699:- grafitskaft (H+D)

F I N N E R D U PÅ
G O LFSTO R E.S E

2020 TOP LIST

6 BRA HYBRIDER
Frågan är inte om du ska ha en hybrid i bagen. Frågan är hur många du ska ha.
De långa, lågloftade järnklubborna kräver hög svinghastighet för att bollen ska
lyfta från marken, och kan vara en utmaning för spelare med moderat svinghastighet. Därför har allt fler spelare rensat bort järntre och järnfyra, ja, till och med
järnfemmor, ur bagen till förmån för de mer lättspelade hybriderna. Hybriden ger
längre slag och konsekvent bättre träffar än de järnklubbor de ersätter. Hybrider
är mer förlåtande tack vare bred sula, ihålig konstruktion och en större, flexibel
träffyta omgiven av vikt som ger huvudet stabilitet vid träffar utanför sweetspot.
Våra favoriter bland dessa klubbor hittar du på det här uppslaget men du hittar
ännu fler modeller på vår hemsida.

Prо's Tips!
När du köper en hybrid är det viktigt
att din Golfstore-Pro tar fram en
passande modell med rätt skaft och
loft så att den längdmässigt passar
in i ditt set. Den ska täcka avståndet
mellan din kortaste fairwaywood och
ditt längsta järn. Det ska ﬁnnas en
klubba i bagen för varje avstånd. Det
är detta vi brukar kalla ”game ﬁtting”.

Kapitel | Avdelning
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DEN
PERFEKTA
KLUBBAN
Gör en Custom Fitting hos Golfstore innan du
köper dina nya klubbor. Då får du golfklubbor som
är byggda för just dig och din sving.

S

äsongens nya klubbmodeller bygger samtliga på
avancerad modern teknologi.
Många av dem erbjuder också möjlighet att
göra personliga inställningar med hjälp av variabla
vikter och loft, framför allt när det gäller drivers.
Men detta är inget du bör ge dig på att göra själv – såvida
du inte vet vad du gör.
För att teknologin som ﬁnns inbyggd i moderna golfklubbor
verkligen ska komma till sin rätt bör du optimera klubborna
för din sving genom att låta din Golfstore-Pro göra en
Custom Fitting. Då får du klubbor som är anpassade för din
spelstil. Det är egentligen först då som du helt och fullt kan
dra nytta av teknikens möjligheter.
Nästan alla golfare av idag vet vad Custom Fitting betyder
och många vet vad det innebär.
Men långt ifrån alla har förstått vilken skillnad det faktiskt
kan göra i praktiken, ute på banan.
Somliga tror att det är något som mest är ämnat för proffsen
på världens tourer.
Det är i själva verket tvärtom: Custom Fitting gör störst
nytta hos medelgolfaren som kan behöva lite hjälp.
Att göra en Custom Fitting innan man köper golfklubbor är
egentligen inte konstigare än att man provar ut en cykel innan
man köper den. Ram och hjulstorlek måste passa kundens längd
och vikt. Sadeln ska sitta på rätt höjd och styret på rätt avstånd.
Annars blir cykelturen obekväm och jobbig.

VAD SÄGER MEDLEMMARNA?

»Min Golfstore-Pro kortade
min driver med en hel tum.
Det visade sig att det kortare
skaftet gav mig en renare
bollträff med både längre
och rakare slag som en följd.
Likaså går järnklubborna rätt
mycket längre än de jag hade
tidigare. Jag har hela tiden
kortare klubbor in mot green
nu vilket gör att bollen stannar
snabbare.«
HENRIC, 34 ÅR, HCP 14

»Jag tog en Golfstore Custom
Fitting Lesson eftersom jag
misstänkte att mina dåliga
slag inte bara berodde på mina
gamla klubbor. För mig var
själva processen mycket lärorik.
Jag har höga förväntningar på
den kommande säsongen.«
SONIA , 51 ÅR, HCP 27

Golfstore säljer varje år cirka 12 250 Custom Fitting-set.
Lägg därtill utprovningar av drivers, fairwaywoods, hybrider,
wedgar och putters.
Faktum är att det idag är ﬂer som köper sina nya golfklubbor
efter en utprovning än som köper ett färdigmonterat standardset från hyllan.
Du kan alltså vara helt trygg med att din Golfstore-Pro
har den utbildning och erfarenhet som krävs för att lotsa dig
igenom de steg som leder till att du får ett set skräddarsydda
klubbor.
Din Golfstore-Pro studerar bollbanan och de siffror som
det digitala verktyget avläser. Sedan provar ni er fram tills ni
hittat en kombination som ger långa, raka slag.
– Man ska inte ge sig på att göra en Custom Fitting om
man inte vet vad man gör, säger Therés Larsson som är Golfstore-Pro på S:t Arild GK. Det är alldeles för komplicerat.
Om man hamnar hos en utprovare som inte har koll på det
svingtekniska och på hur alla olika variabler i svingen samverkar med varandra, då kan det bli helt tokigt.
– För att klara av att göra en utprovning så bör man ha en
del kunskaper om svingen. Det räcker inte med att man har
gått en introduktionskurs i Trackman. Golfsvingen är en
dynamisk rörelse och en bra utprovare vet hur svingens olika
delar samverkar för att man ska nå ett bra resultat.
Alla Golfstore-Pro´s är PGA-utbildade och de föredrar att
vara utomhus när utprovningen görs. Man måste kunna se bollen
ﬂyga genom luften.
Klubborna är en viktig del av spelet men den viktigaste parametern för bra golf är ändå en bra svingteknik. Bra klubbor
kan aldrig till fullo kompensera för en dålig sving. Därför
erbjuder Golfstore en så kallad Custom Fitting Lesson – där
vi kombinerar utprovning med en klassisk golﬂektion. Du får
perfekta klubbor och en bättre sving.
Det bästa av två världar.

GOLFKLUBBAN
Alla klubbor består av
tre komponenter: Grepp,
skaft och klubbhuvud.
Vikt, form, design och
egenskaper hos dessa
varierar och det gäller
att hitta tre komponenter
som passar spelarens
längd, vikt, sving och
styrka.
SK AFT
För att överföra kraften
från din svingrörelse in i
bollen är det viktigt att du
har rätt skaft och då talar
vi inte bara om rätt flex
på skaftet utan också rätt
längd och rätt vikt.
GREPP
Greppen ska alltid vara
rena och fräscha för att
ge bästa möjliga friktion
men det är också av
största vikt att de passar
din hand. Ett smalt grepp
ger ett för hårt grepptryck vilket leder till lägre
svinghastighet och sämre
tajming i bollträffen.
KLUBBHUVUD
Klubbhuvudet varierar
stort i design och konstruktion. Modeller med
vikten lågt placerad ger
en brantare utgångsvinkel
medan andra ger en mer
penetrerande bollbana.
En bred sula gör huvudet
mer lättspelat medan
många bättre spelare
gillar en smal topplinje.

Custom Fitting
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16 VASSA JÄRN
Ingen annan klubba uppvisar en sådan omfattande designvariation som järnklubban. Det finns modeller som snuddar vid hybridens utseende och egenskaper och i andra änden av skalan finns det knivskarpa modeller som kräver
exceptionellt god teknik men som i gengäld levererar exakt kontroll. Kort sagt:
Det finns en järnklubba för alla golfare! När du köper dina järnklubbor på Golfstore så gör vi finjusteringar och anpassar dem till just dig och ditt spel. Alla vill
slå bollen längre och järnklubbor får förstås gärna gå långt. Men – glöm inte
att järnklubbans främsta uppgift är att leverera jämna slag hela tiden.

Tack vare
extrem perimeterviktning
och volfram i
sulan är det lätt
att få bollen
att ﬂyga högt
och långt med
Titleist T300.
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Järnset

Titleist T300
Extremt förlåtande järnklubbor
med progressiv design och
konsekventa resultat
7.999:- 6 järn, stålskaft (H)
8.499:- 6 järn, grafitskaft (H)

Ping G710
Högpresterande järnklubbor
med mörk, vattenavstötande
finish och Arccos Smart Grip
11.999:- 6 järn, stålskaft (H)
12.899:- 6 järn, grafitskaft (H)

Cobra King Speedzone
Uppkopplade järnklubbor med
maximal längd, stabilitet och
precision
6.999:- 6 järn, stålskaft (H)
7.999:- 6 järn, grafitskaft (H)

Wilson Staff D7
Superspelförbättrande teknik
i en klubba med tourigt utseende
5.499:- 6 järn, stålskaft (H)
6.499:- 6 järn, grafitskaft (H)
TaylorMade SIM Max
Explosiv längd och exceptionellt förlåtande egenskaper
med Speed Bridge och
Inverted Cone Technology
8.499:- 6 järn, stålskaft (H)
9.399:- 6 järn, grafitskaft (H)

Callaway Mavrik
har laddats med
modern teknik
för att ge hög
bollhastighet
och optimal
bollﬂykt.

Callaway Mavrik
Flash Face Cup Technology
och Urethane Microspheresteknik ger Mavrik enastående
längd och fantastisk känsla
7.999:- 6 järn, stålskaft (H)
8.999:- 6 järn, grafitskaft (H)

Wilson Staff
D7 är perfekta
järnklubbor för
nybörjaren och
spelare med
måttlig svinghastighet

Järnset
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GÖR RÄTT VAL!
Några saker att ta ställning till innan du köper järnklubbor:
MUSCLEBACK ELLER CAVITYBACK?
Vilken typ av huvud du ska ha beror på hur bra du är på att
träffa bollen i träffytans centrum. Nybörjare och medelhandicapare är hjälpta av en cavitybackmodell som har högre
tröghetsmoment (MOI). När du träffar utanför sweetspot
vrider inte huvudet sig lika mycket. Mindre energi går förlorad
i träffen och slaget blir längre och rakare.
OFFSET ELLER NEUTRALA?
Spelförbättrande klubbor har mer offset eftersom det ger
bladet lite extra tid att rotera och hamna vinkelrätt mot bollen.
Detta är bra för spelare som annars har en tendens att skära
(slica) bollen.

Ping G410
Stabila och förlåtande
järnklubbor med mer längd,
högre bollbana och kraftfull
känsla
8.999:- 6 järn, stålskaft (H)
9.599:- 6 järn, grafitskaft (H)

Cobra F-Max Airspeed
Mycket förlåtande och lättspelade järnklubbor som gör det
enkelt att slå längre
5.999:- 6 järn, stålskaft (H)
6.999:- 6 järn, grafitskaft
(H+D)

Titleist T100
Smidd järnklubba med former i
tourklassen och den klassiska
Titleist-känslan
10.999:- 6 järn, stålskaft (H)

Titleist T200
Förlåtande järnklubba som
hjälper bättre spelare till lägre
scorer
10.999:- 6 järn, stålskaft (H)
11.999:- 6 järn, grafitskaft
(H+D)

Cobra King Speedzone
Uppkopplade järnklubbor med
maximal längd, stabilitet och
precision
7.999:- 6 järn, grafitskaft (D)

Cobra T-Rail Combo
Maximalt lättspelade
hybridjärnklubbor
8.999:- 7 järn, grafitskaft (D)

Ping G Le
Ping G Le har teknisk innovation som hjälper dig att slå
långt och rakt
8.999:- 6 järn, grafitskaft (D)

Callaway Mavrik Max W
Flash Face Cup Technology
och Urethane Microspheresteknik samt en större form med
bredare sula
8.999:- 6 järn, grafitskaft (D)

TaylorMade Kalea
Lättviktskonstruktion som ger
högre klubbhastighet och mer
längd
6.099:- 5 järn, grafitskaft (D)

Wilson Staff D7
Superspelförbättrande teknik
i en klubba med tourigt utseende
6.499:- 6 järn, grafitskaft (D)
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6 SKÖNA WEDGAR
Wedgen är golfarens trollspö. Med rätt teknik och med rätt konfiguration kan
den här klubban skapa magi. Spinn, långa rullslag och höga lobbar – med en bra
wedge är inget omöjligt. Detta är en klubba för finliraren – och aldrig tidigare har
möjligheterna varit större från 120 meter och in. I dag finns wedgar i ett otal olika
modeller, utföranden och material. Välkommen in i butiken så ska vi prova ut vilken
sula, slipning, bounce och loft som är rätt för just dig. Men trolla får du göra själv.

WEDGEGUIDE
Brant sving?
Hög bounce!
Djup torva?
Hög bounce!
Flack sving?
Callaway Mac Daddy 5 Jaws
MD5 Jaws har snygga former,
flera olika sulslipningar och
bitande backspinn för maximal
kontroll
1.699:-

Cleveland CBX2
Mycket lättspelad wedge med
avancerad tå/häl-viktning,
dynamisk sula och Rotexträffyta
1.599:-

Cobra King MIM Satin
MIM-konstruktion, precisionsfräsning och progressiva grooves ger exceptionell känsla och
kontroll
1.599:-

Låg bounce!
Tunn (eller ingen
torva?)
Låg bounce!
Lerig jord?
Hög bounce!
Mjuk bunkersand?
Hög bounce!
Hård sandbana?
Låg bounce!
Hård bunkersand?
Låg bounce!

Ping Glide 3.0
Wedgar i tourklassen med
kontroll, känsla och förlåtande
egenskaper
1.499:-
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TaylorMade Milled Grind 2.0
Milled Grind 2 ger maximal
spinn och kontroll med ny
obehandlad RAW-träffyta
1.699:-

Titleist Vokey SM8
Progressivt placerad och
framskjuten tyngdpunkt ger dig
optimal bollkontakt i alla lägen
1.699:-

STOPPA
FLER
WEDGAR
I BAGEN!
Hur många wedgar ska du ha i bagen?
Fler än du tror!

S

ka du investera i nya wedgar?
Ta ett gott råd: Boka en Custom Fitting Lesson
hos din Golfstore-Pro!
Det är en kombinerad lektion och utprovning,
och en sådan kan få stor betydelse för din syn på utrustning
och träning.
En av mina medlemmar bokade en Custom Fitting
Lesson i höstas och för att understryka vikten av att hans
klubbor bör vara individanpassade gav jag honom en sandwedge med en lie på 64°, vilket räknas som standard, berättar
Niclas Arwefjäll.
Han siktade mot en ﬂagga 60 meter ut på övningsfältet
och slog två bollar som landade fem meter vänster om ﬂaggan.
Därefter bockade jag hans klubba till 62° lie och sa:
– Om du ställer upp dig nu på samma sätt så får vi se vart
bollen hamnar.
Han slog två slag och exakt det jag hade förutspått, det
inträffade. Han slog bollen rakt mot ﬂaggan.
Det var en pedagogisk demonstration av hur stor påverkan
våra klubbor har på vårt spel, och av hur viktig lien är på wedgarna. Det är klubbor som används inom den så kallade ”scoring zonen”.
I dag är det allt vanligare att golfare skräddarsyr även sina
wedgar, och det ﬁnns en bra anledning till det.
Wedgen är för många den mest använda klubban i bagen
efter puttern!
Ta en medelhandicapare som spelar på hcp 18. Han träffar
kanske fyra eller fem greener per runda. Vilket betyder att han
har 13 eller 14 hål varje runda där han ska försöka träffa en
green med en wedge från avstånd mellan 20 och 80 meter.
Har man då bara två wedgar – PW respektive SW, då blir det
svårt. Om man inte har känsliga handleder så kan man behöva
ﬂer. I dag har många stoppat fyra wedgar i bagen för att
kunna få ﬂer fulla svingar in mot green.
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Custom Fitting

Niclas Arwefjäll är Golfstore-Pro
på Ljunghusens GK

ATT FUNDERA PÅ

01

Hur många
wedgar får du
plats med i
bagen? Räkna
dina klubbor, från driver ned
till putter. Har du 10 klubbor så har du plats för fyra
wedgar, vilket är idealiskt:
PW, Gap, SW och Lob.

02

Har du bara
två eller tre
wedgar som
ska täcka
alla avstånd innanför din
40-graders järn 9:a så
kommer du att få slå en del
trekvarts- och halvslag. Det
brukar vara en utmaning
eftersom det slås i avgörande
lägen där poäng står på spel.

03

Om din PW
har 45° loft
kan du lägga
till ytterligare
tre wedgar med fem, sex
graders loft mellan varje. En
gapwedge på 50°, en SW på
54°–55° och en lobwedge på
58°–60°. Din Golfstore-Pro
hjälper dig att hitta de rätta
avstånden och intervallerna.
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7 BRA PUTTERS
Den mest personliga klubban i bagen. Kanske är detta klubban vi köper mest
på känsla och det är inte fel – se bara till att känslan överensstämmer med
fakta. Det kan din pro hjälpa till med. Idag blir det nämligen allt vanligare att vi
skräddarsyr även puttern för att få ett huvud och ett skaft som harmonierar med
vår puttstroke. När du har rätt utgångspunkt i form av ett balanserat huvud som
passar din stroke – då kan du låta känslan styra ditt val…

Prо's Tips!
Har du inte testat ett tjockt grepp på
din putter är det dags nu. Ett grövre
grepp gör händerna mindre aktiva
i puttingrörelsen och överlåter på
axlarnas pendelrörelse att sköta
rotation, riktning och hastighet.

Odyssey Triple Track
Putterserie med mycket bra
sikthjälpmedel samt revolutionerande skaftteknik för mjukare
puttrörelse och bättre resultat
2.799:-
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SÄNK FLER BOLLAR MED
RÄTT PUTTER

Odyssey Toulon Design
Stroke LAB
Premiumputters med utseende,
ljud, känsla och prestanda i
toppklass samt Stroke Lab-skaft
4.999:-

Ping Heppler Mallet
Putterserie med en helt slät
träffyta som ger en fast känsla
och ett distinkt ljud
3.399:-

TaylorMade Spider X
Mycket stabil putter med
True Path Alignment System
och Pure Roll-insert
3.499:-

Scotty Cameron Special
Select
De små konstverken är en
serie tourinspirerade putters
av högsta kvalitet
4.499:-

Cleveland HB Soft
Premiumputter med mjuk
känsla, skönt ljud och bra rull
1.299:-

Wilson Staff Inﬁnite
Motbalanserad putterserie
med mattsvart finish och
dubbelfräst träffyta
1.299:-

Puttern är bagens viktigaste klubba. Det är den
klubba som används mest men också den klubba
de flesta väljer på ren känsla. En bättre väg är att få
putter utprovad av sin Golfstore-Pro.
För att kunna putta bra måste du ha rätt längd
på din putter – annars kommer du att ha svårt att
hitta rätt linje och rätt hastighet.
Puttare kan delas in i tre huvudsakliga kategorier, baserat på deras puttrörelse
Straight Arc – en pendelrörelse som går rakt
bak och rakt fram igenom bollträffen.
Slight Arc – en pendelrörelse som följer en
svagt halvcirkelformad båge.
Strong Arc – en pendelrörelse som följer en
tydligt halvcirkelformad båge.
De som har rotation i handlederna under puttrörelsen, och svingar i en båge ska ha en tåtung
putter. Annars finns risken att puttarna drar åt
vänster.
Mer statiska spelare använder sig av en rakare
pendelrörelse, och roterar därför inte klubban.
Dessa kan tjäna på att ha en mer neutralt viktad
putter (facebalanced putter)
Majoriteten av blad-putters är tåtunga (toe
balanced) och de flesta mallet-putters är face
balanced.
På senare år har dock tåviktade malletputters
blivit allt vanligare. Liksom motriktade putters
(counterbalanced).
Som du märker finns det väldigt många alternativ att välja mellan. Och då har vi ändå inte berört
längd, loft, lie, svingvikt och grepp. Det kan låta
krångligt men din Golfstore-Pro kan hjälpa dig att
hitta rätt putter på en halvtimme. Om du investerar
i den halvtimmen kan du spara många slag på
greenerna under den kommande säsongen.

2020 TOP LIST

BÖRJA BRA!
Det är i utmaningen som spelets förtrollande charm ligger. Däremot finns det
ingen anledning att göra golf svårare än det är. Vi har tagit fram ett set som är
specialanpassat för nybörjare. Golf blir aldrig lättare än så här. Ge dig själv en
flygande start på din karriär som golfare – utan att det står dig dyrt!

Prо's Tips!
Som nybörjare är det viktigt
att man lär sig en korrekt teknik
från början. Börja säsongen
med att låta din Golfstore-Pro
göra en översyn av din sving.
Det tjänar du på…

Wilson ProStaff SGI helset
Wilson ProStaff SGI är ett komplett
golfset som passar utmärkt för nybörjare och medelgolfare. Avancerad
viktning placerar tyngdpunkten lågt
och långt bak, vilket ger bättre längd
och precision. Drivern i paketet har
offset som motverkar slice och ger
rakare slag. I herrpaketet ingår
bärbag medan dampaketet har en
vagnbag.
2.999:- stålskaft (H)
2.999:- grafitskaft (H+D)
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With Golfstore, your next
purchase takes you further.

Golfstore är stolt partner till SAS EuroBonus. Det betyder att du tjänar
50 EuroBonus Extrapoäng för varje 100 kronor du handlar för hos oss* i Sverige,
Danmark och Norge.
* Alla butiker är ännu inte anslutna. Kolla på golfstore.se om din Golfstore-butik är med.
Gäller endast produkter (ej rea, lektioner, kurser m.m.).
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SMART TEKNIK
Kikare eller GPS?
Det är en smaksak. I dag utgör dessa hjälpmedel standardutrustningen i en
golfbag. Och de råder bot på en av golfens stora plågor: Långsamt spel! Sedan
den digitala tekniken gjorde sitt intåg på golfbanan behöver du inte längre leta
efter sprinklerlock eller förlita dig på ditt ögonmått. Du får svaret på en skärm.
Det är bara att välja rätt klubba och slå.
Bushnell Tour V5
Smidig lasermätare med
massor av smarta funktioner, slope-funktion och
nytt Bite-magnetfäste
3.999:-

Bushnell Pro XE
Lasermätare i toppklass
med massor av smarta
funktioner och nytt
Bite-magnetfäste
6.299:-

Bushnell Phantom
Liten och behändig
GPS-enhet där banuppbanupp
dateringar tas emot trådtråd
löst via din smartphone
1.299:-

Prо's Tips!
Svårt att bestämma dig? GPS och
kikare har båda sina fördelar och
det kan vara svårt att veta vilken
man ska välja. Ta båda! Bushnell har
modeller som kombinerar både GPS
och laserkikare. De kostar lite mer
men betalar tillbaka i form av stor
valfrihet och mångsidighet.

Bushnell Neo iON2
Tunn, lätt och smidig
GPS-klocka med 16 tim-mar batteritid i GPS-läge
1.499:-

Smart teknik
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SATSA PÅ
FRAMTIDEN
Det ska vara enkelt att börja med golf. Och det ska vara lika enkelt att slå de
första slagen.
Det som börjar som en lek växer lätt till en livslång passion byggd på glädje
och gemenskap.
Oavsett vilken väg man väljer att gå underlättas den av att vi har rätt klubbor
i bagen och sköna skor på fötterna. Hos Golfstore hittar du utrustning som ger
en yngre generation en bra start och möjligheter att växa och utvecklas snabbt
på golfbanan.
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Wilson Staff Pro Staff SGI
Juniorpaket Small
Komplett juniorpaket med
spelförbättrande klubbor
1.499:-

Future Helpaket
FW med headcover + järn #7
+ SW + putter + Future Standbag. 4 storlekar, 4 färger, höger
och vänster
1.999:-

Future Startpaket
FW med headcover + järn #7
+ SW + putter + Future Pencilbag. 2 storlekar, 2 färger, höger
och vänster
1.599:-

FootJoy PRO SL Junior
Spiklös lättviktssko med mycket hög komfort. Tourfavorit!
799:-

Wilson Staff Jr Fit-All
handske
Slitstark allvädershandske i
mjuk mikrofiber med bra känsla
119:-

Ping Prodi G Juniorpaket
inkl. driver
Juniorpaket i olika kombinationer med möjlighet att uppgradera en gång
6.399:-

Fast Fold Junior 3-wheel
Trehjulig juniorvagn med
justerbart bagstöd som passar
de flesta juniorbagar
999:-

Junior
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Titleist Pro V1
Den mest spelade bollen på
touren – längd, penetrerande
bollbana och mycket mjuk
känsla
549:- /dussin 149:- /3-pack

Titleist AVX
Premiumboll med längd,
extremt mjuk känsla och penetrerande bollflykt. Vit och gul
549:- /dussin 149:- /3-pack

Titleist Velocity
Max längd med optimal bollflykt
för stopp på green. Vit, matt
grön, matt orange och matt
rosa
299:- /dussin 79:- /3-pack

Titleist TrueFeel
Titleists mjukaste boll ger dig
längd från tee och kontroll
kring greenerna
269:- /dussin 79:- /3-pack

Callaway Chrome Soft
Mjuk fyrdelsboll med mindre
spinn från tee, rakast bollflykt,
mjukare känsla och bättre
spinn kring greenerna
499:- /dussin 139:- /3-pack

Callaway Chrome Soft
Triple Track
Mjuk fyrdelsboll med mindre
spinn från tee, rakast bollflykt,
mjukare känsla och bättre
spinn kring greenerna
499:- /dussin 139:- /3-pack

Callaway Supersoft
Callaways mjukaste boll.
Längd, precision och bra känsla. Glossy vit och Glossy gul.
Matt finish i rött, rosa, orange
och grön
299:- /dussin 79:- /3-pack

TaylorMade TP5
Femdelsboll med medelhög
bollflykt, mycket mjuk känsla
och mycket backspinn med
wedgarna
549:- /dussin 149:- /3-pack

VÄLJ RÄTT BOLL

Srixon AD333
Tvådelsboll med exceptionell
längd, känsla och kontroll
299:- /dussin 79:- /3-pack

Srixon Q-Star Tour
Tredelsboll med prestanda i
tourklassen och mjuk känsla
419:- /dussin 109:- /3-pack

A LL A VÅ R A
U TVA LDA

Wilson Staff Duo+ Soft
Nya Duo+ Soft har samma
härligt mjuka känsla och nu
ännu mer längd
279:- /dussin 79:- /3-pack
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BOLLAR
F I N N E R D U PÅ
G O LF STO R E . S E

VÄLJ RÄTT KOMPRESSION
Ju mer du kan komprimera bollen, desto rakare och längre
går den. Det beror på att du laddar kärnan med mer energi
vilket ökar bollens hastighet när den lämnar klubban. Ju mer
boll
Titleistspinner
Pro V1den när du slår
Titleisten
Pro
V1komprimeras, desto mindre
medspelade
driver. bollen på
Den mest spelade bollen på
Den mest
touren –en
längd,
penetrerande
touren – längd,
penetrerande
Hur vet
du då vilken kompression
boll ska
ha? Ett riktbollbana och mycket mjuk
bollbana och mycket mjuk
märke
är
att
en
spelare
med
95
mph
i
svinghastighet
ska
känsla
känsla
ha ungefär
65-kompressionsboll.
syftet att
få ned
spinn549:-Är/dussin
149:/3-pack
549:- /dussin
149:/3-pack
talet från tee så kan man gå ned ännu mer.
VÄLJ RÄTT SK AL
Hur mycket en boll spinner avgörs till stor del av skalet.
Runt greenerna är det främst skalet som påverkar bollens
uppförande. Kärnan påverkas inte av ett slag med en wedge
eftersom svinghastigheten är för låg. Skal kan vara hårda
(surlyn) och mjuka (uretan). Alla premiumbollar har ett skal
uretan
Titleistav
Pro
V1 som ger kontroll tack vare ett högt spinntal med
Den mest
speladerunt
bollen
på Men glöm inte att ett uretanskal
wedgarna
green.
touren också
– längd,
penetrerande
ökar
spinntalet med drivern. Särskilt om bollens kombollbana och mycket mjuk
känsla pression är hög. En golfare som vill slå längre men har en
549:- /dussin
/3-pack
tendens149:att slica
bör överväga en boll med låg kompression
och ett hårdare skal.

2020 TOP LIST

SLÅ TILL –
11 SKÖNA BOLLAR
Att hitta rätt boll kan vara en tidskrävande utmaning. Bollen är den del av din
utrustning som kan vara svårast att matcha med ditt spel. Men det är värt att
lägga tid på det. Ditt val av golfboll kan påverka din score. Bollen kan både
förstärka och reducera sidspinn. Slicar du kan valet av boll vara skillnaden
mellan en fairwayträff och att landa i ett vattenhinder. Att söka efter rätt boll
handlar mycket om att hitta en bra kompromiss – boll som har den bästa
kombinationen av längd och precision. På senare år har vi fått ett större urval
av bollar med olika kompression och olika typer av skal och konstruktioner.

Prо's Tips!
Golfare väljer ofta en boll med mycket
spinn trots att de skulle tjäna på att
ha en boll som spinner mindre.
Det är nämligen så att en boll som
spinner mycket med wedgen, den
spinner också mer med drivern.
Och det vill man nödvändigtvis inte.
Då kanske man får slå sina inspel
från skogen.
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EN BAG FÖR ALLA
Många låter ögonen bestämma när de köper en golfbag. Man kanske gillar
färgerna eller så vill man ha en bag från samma varumärke som klubborna man
spelar med. Men eftersom du och bagen ska spendera en hel del tid tillsammans
under flera år så bör du kräva mer av din bag än att den är snygg. Spelar du golf
i alla väder kanske du ska ha en bag som tål regn, helt eller delvis. Och vilka
förvaringsutrymmen behöver du? Var pragmatisk och gå grundligt tillväga. Testa
bagen så att du trivs med den och förvissa dig om att den motsvarar din golfprofil. Golfstore har ett brett sortiment av bagar, från lätta bärbagar till generösa
vagnbagar med plats för allt.

Prо's Tips!
Ett tips är att skaffa olika bagar
för olika tillfällen. Ibland vill vi bara
springa runt 9 spontana hål på
kvällskvisten, då räcker en nätt liten
bärbag med plats för ett halvset och
några bollar. Andra gånger vill vi vara
mer omsorgsfulla och förberedda.
Ska du spela en klubbtävling exempelvis, då vill du säkert inte lämna
något åt slumpen. Då behöver du en
bag med plats för vatten och extra
kläder.
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Cobra Ultralight UL 20 Stand
Mycket lätt bärbag med femdelad topp och åtta fickor. 2,0 kg
1.999:-

Ping Hoofer Lite Stand
Lättviktsbag med fyrdelad
topp, smidig bärsele och sju
fickor. 2,3 kg
2.149:-

Callaway Hyper Dry C Stand
Ultralätt och vattentät bärbag
med fyrdelad topp. 1,8 kg
2.699:-

Titleist Players 4+ StaDry
Stand
Vattentät, lätt bärbag med fyrdelad topp och vinklad botten
som ger hög stabilitet. 1,95 kg
2.799:-

Big Max Aqua Hybrid 2 Stand
Fullständigt vattentät bärbag
med 14-delad topp. 2,3 kg
2.599:-

Fast Fold Challanger
Ultra Dry Stand
Vattentät bärbag med 14-delad
topp och fem fickor. 2,8 kg
1.999:-

Cobra UltraDry Cart
Vattentät vagnbag med 15delad topp, externt putterfack
och sju fickor. 2,1 kg
2.999:-

Ping Pioneer Monsoon Cart
Vattenskyddad vagnbag med
15-delad topp och 10 fickor.
3,2 kg
3.249:-

ALL A VÅR A
UT VALDA

BAGAR

F I N N E R D U PÅ
G O LFSTO R E.S E
Callaway Hyper Dry 15 Cart
Lätt och vattentät vagnbag med
15-delad topp. 1,9 kg
2.999:-

Titleist Lightweight Cart
Lätt vagnbag med 14-delad
topp och 11 rymliga fickor.
2,5 kg
2.199:-

Fast Fold Thunder Cart
Vattentät vagnbag med
14-delad topp och tolv fickor.
2,8 kg
2.299:-

Bagar
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TESTA EN ELVAGN

PowaKaddy FX3
Smidig elvagn som enkelt
kan fällas ihop till ett kompakt
format. 11 kg
7.999:-

PowaKaddy CT6
Teknikspäckad elvagn med
många funktioner och tre års
trygghetsgaranti. 11 kg
9.999:-

Axglo TriLite
Lätt och smidig trehjuling med
rymligt förvaringsfack
2.199:-

Fast Fold KLIQ
Trehjulig golfvagn med smart
KLIQ-system för smidigare
hantering
2.599:-

Big Max Autofold FF
Lättkörd och stabil trehjuling
med mycket enkel ihopfällning
2.999:-

Big Max Blade IP
Stabil trehjuling som blir
ultrasmal när den fälls ihop
3.499:-
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Vagnar

Eldrivna golfvagnar blir en allt vanligare syn på våra golfbanor. Deras
popularitet har stigit i takt med att
kvalitet och driftssäkerhet hos dem
har utvecklats dramatiskt, mycket
tack vare de nya lithiumbatterierna.
Samtidigt har prisutvecklingen på
elvagnar varit gynnsam. Om du
funderar på att köpa en elvagn –
testa en fjärrstyrd modell. Det är en
bekvämlighet som du har svårt att
vara utan när du väl vant dig vid den.
Närmare en caddie än så kommer
du inte, bortsett från att du får läsa
puttlinjen själv.

Motocaddy S1 Li Std
Pålitlig, stabil och lättmanövrerad
elvagn
7.999:-

2020 TOP LIST

7 LÄTTA VAGNAR
Alla har vi olika definitioner av vad som är en bra vagn. För somliga är det viktigast
att de är smidiga och platta så att de lätt kan stuvas in även i ett litet bagageutrymme. Andra vill ha en vagn som är stabil och står stadigt på backen, även om
det lutar.
Golfstore har ett brett urval av vagnar som tillgodoser alla önskemål och
förväntningar.

Prо's Tips!
Du sparar slag på att använda
golfvagn. Det visar en undersökning
som gjorts på Colorado Center for
Health and Sports Science. De som
använder golfvagn drabbas inte
av ryggvärk och skador i samma
utsträckning som den som bär sin
bag. Inte heller blir man lika trött
mot slutet av rundan. Det gällde i
synnerhet de som använde elvagn.
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INTERVJUN : VIKTOR HOVLAND

I
HUVUDET
PÅ
EN
UNG
STJÄRNA
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Intervjun: Viktor Hovland

64, 69, 66, 69, 65, 69, 69, 68, 64,
66, 66, 64, 65, 68, 68, 68, 64, 69,
69…

D

et där är Viktor Hovlands resultatrad i de tävlingsronder han spelade på PGA Tour mellan
29 juni och 20 oktober 2019.
Han gick 19 rundor under 70 slag. Det har
ingen gjort före honom.
Den makalösa resultatraden är en av anledningarna till att
Viktor den här våren bär högre förväntningar på sina axlar än
de ﬂesta. Trots sin ringa ålder.
Viktor Hovland är bara 22 år och blev proffs först i juni
förra året.
Det tog honom bara fyra månader att hamna i historieböckerna.
Han ﬁck hela golfvärldens samlade uppmärksamhet mot
sig när han slog sitt prydliga rekord. Och på alla bilder som
illustrerade hans bedrift sågs han med ett ständigt leende.
Men det är inte uppmärksamheten som gör
honom glad.
– Nej, jag gillar att spela golf, det är
därför jag ser lycklig ut. När jag slår bra
slag, då ler jag, säger han. Men egentligen
gillar jag inte att stå i centrum. Jag tycker
om att vara för mig själv och ha det tyst och
lugnt omkring mig.
Sviten bröts i CJ Cup och det är lätt att tro att det var
pressen att prestera som slutligen ﬁck honom att göra en 74.
Men enligt honom själv så tänkte han inte särskilt mycket på
rekordraden.
– Nej, jag var knappt medveten om att det var ett rekord.
Jag ﬁck höra talas om det efter 16 rundor och jag ﬁck en del
frågor när jag hade tangerat Bob Estes tidigare rekord på
17 rundor. Men det var inget jag tänkte på när jag var ute på
banan och spelade. Där tänkte jag bara på att slå bra golfslag,
säger Viktor Hovland när Golfstore Magasin får tillfälle att
intervjua golfvärldens hetaste rookie 2020.
Det är förstås inte bara den prydliga resultatraden ovan
som gjort att Viktor hamnat i fokus. Hans resultat i olika tävlingar de senaste två åren har också skapat stor respekt. Som
amatör vann han US Amateur 2018 och det ledde till att han

»Jag var knappt
medveten om att
det var ett rekord.«

norske viktor hovland har fått en fantastisk start
på proffskarriären. redan efter ett par månader på
pga tour satte han ett svårslaget rekord…
AV TOMMY JEPPSSON | FOTO GETT Y IMAGES

Kapitel | Avdelning

43

FAKTA OM
HOVLAND
1997
Föds i Oslo, Norge.
2008
Pappa Harald börjar spela golf
när han jobbar som ingenjör
i USA. Han tar med ett set
klubbor hem till sin son. Viktor
tränade i en inomhushall.
2014
Vann Norges nationella mästerskap för amatörer.
2016
Börjar på Oklahoma State
college där han spelar golf i tre
år. Erhåller Ben Hogan Award
– ett pris som går till USA:s
bäste collegegolfare. Hovland
blev den fjärde golfaren från
Oklahoma State att vinna det
priset. De tidigare spelarna var:
Hunter Mahan, Rickie Fowler
och Peter Uihlein.
2018
Blir förste norrman att vinna
U.S. Amateur.
2019
Rankas som världens bäste
amatör. Blir förste norrman att
spela i The Masters. Kommer
på delad 12:e plats i US Open
och noterar den lägsta scoren
någonsin av en amatör i den
tävlingen. Skriver kontrakt med
Ping.
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ﬁck spela i både The Masters Tournament på Augusta och
i US Open på Pebble Beach. Två tuffa Majors där världens
bästa spelare deltog. Viktor klarade kvalgränsen och blev
bäste amatör i båda tävlingarna. I US Open kom han på en
delad tolfte plats – tillsammans med Matthew Fitzpatrick,
Matt Wallace och Danny Willett.
Ingen amatör hade någonsin haft en bättre score än Viktor
i US Open.
– Det var en känslomässig runda, berättar han. Jag hade
min gamle head coach, Alan Bratton, på bagen för sista
gången och vi spelade på Pebble Beach där jag vann US
Amateur. Det var ganska starka känslor på 72:a hålet.
Viktor var bara 11 år när han började spela golf. Hans
pappa som arbetade i USA, tog med sig ett set golfklubbor
hem:
– Det var då jag verkligen började träna golf på riktigt. Jag
spelade fotboll också men var inte så bra på det. Mina kompisar ville att jag skulle fortsätta men jag började spela mer golf
och kände att jag ville vara oftare på golfbanan.
För att utvecklas och bli bra på golf när man är ung menar
Viktor att det är viktigt att man omger sig med likasinnade.
Konkurrens är stimulerande.
– Det är svårt att ge generella tips som leder till framgång men när du växer upp så tjänar du på att vara runt
andra som kämpar mot samma mål som du. Man ska spela
och ha kul men hela tiden tänka på hur du kan bli bättre.
Den tanken ska alltid ﬁnnas med, även om du ska ha roligt
när du är på banan.
Tanken på att ständigt bli bättre har han burit på sedan han
var 11 år. Och den har hjälpt honom.
– Jag minns när jag gick i high school. Jag brukade ta
bussen till skolan varje morgon och kånkade på en väska
med skolböcker, en annan väska med träningskläder samt
min golfbag. Det var ju fullt med folk på bussen och att
släpa runt på alla de sakerna var inte alltid så kul. Men när
jag kände så, då tänkte jag bara på saker som jag drömde
om: PGA Tour och stora tävlingar! Det var den drömmen
som hjälpte mig.
Viktor säger att han inte har satt upp några speciﬁka resultatmål. När Tiger gav sig ut på PGA Tour hade han exempelvis som mål att slå Jack Nicklaus rekord i antal vunna
majors. Tiger mätte sig med andra och det drev honom mot
framgång.
Viktor Hovland fungerar annorlunda. Han har i stället
något han kallar processmål.
– Jag har inga uppsatta mål eller förväntningar vad gäller
prestationer. Jag försöker bara bli bättre för varje dag: Jag har
processmål – jag vill lära mig slå olika slag bättre – höga slag,
låga, slag, draw, cut – och när jag når dessa mål vet jag att jag
kommer att spela bättre på banan, säger han.
Han brukar beskrivas som en stor talang men han håller
inte själv med om den beskrivningen. Hans framgångar har
med hårt arbete att göra, menar han. Han har inte fått något
gratis:
– Jag var aldrig den bästa spelaren som junior. Jag ﬁck

I HOVLANDS
BAG
G410 LST driver
G410 LST fairway
Callaway X Forged
utility
Ping iBlades (4-6)
Ping i210 (7-pw)
TaylorMade Tour
Preferred EF Spin
Groove wedges
Ping Sigma 2
Wolverine H Putter

kämpa och slita hårt för att hålla jämna
steg med mina jämnåriga. Men jag tränade
hårt och framför allt så tränade jag på rätt
saker. Det har gjort att jag har blivit bättre
och bättre för varje år, och då känner du till
slut att du ”äger” din sving och att du har
kontroll över vad du gör. Så just nu behöver
jag inte träna lika mycket som jag har gjort
förr, för att underhålla min sving. Nu tränar
– och tänker – jag mindre på tekniken och
mer på själva spelet.
Du verkar stråla av självförtroende – var
kommer det ifrån?
– Min sista säsong som amatör var väldigt bra och jag ﬁck
chansen att spela i några proffstävlingar. Så jag visste att mitt
spel skulle hålla på touren om jag spelade bra. Självförtroende kommer från resultat. Det är svårt att tvinga fram självförtroende om du inte har något att backa upp det med. Men
spelar du bra och slår de slag du vill slå, på något sätt känns
det som att du vet att du kommer att få ett bra resultat eftersom slagen är så bra.
Att gå från amatörvärlden till proffstouren är ett stort
steg, som Viktor ändå verkar ha hanterat bra. Även om det
ﬁnns konkurrens mellan amatörer så är den hårdare på
proffstouren. Här handlar det om att spela ihop pengar varje
vecka. Missar du kvalgränsen så blir du utan. Men Viktor
trivs även i den hårdare miljön.

– Grabbarna är vänliga men det märks
tydligt att det ﬁnns ett ”competitive mindset”.
Det märks på hur alla förbereder sig inför
tävlingarna. Fokus ligger på att spela bra och
inte alls på det sociala. Alla är väldigt tävlingsinriktade. Men det händer ibland att man går
och äter middag tillsammans.
Han beskriver sin sving som ”unik på
sitt sätt”.
– Den är bra från tid till tid. Den fungerar inte alltid men den är vad jag har och jag
försöker få den att fungera.
Vad jobbar du med för tillfället?
– Att mina händer hamnar för långt ut i nedsvingen. De
korsar över bollen lite för mycket ibland.
Hans naturliga slag är en ”low cut”, säger han. En fade.
– Jag har alltid varit bra på det slaget fram tills helt nyligen,
då jag plötsligt fått lite problem med det.
Till sist: Hur känns det att ha så höga förväntningar på
sig som ung och nybliven pro? Känner du av nervositet någon
gång?
– Jag bryr mig inte så mycket om vad andra förväntar sig
av mig. Allt jag gör på banan, det gör jag för min egen skull.
Nervös blir jag hela tiden. Nervositeten kommer från mig själv
och beror på att jag vill spela bra. Men spelar du varje dag blir
du van vid nervositet och du lär dig hantera det. Men det
betyder inte att du inte blir nervös.

»Jag bryr mig inte
så mycket om vad
andra förväntar
sig av mig. Allt jag
gör på banan,
det gör jag för min
egen skull.«

Intervjun: Viktor Hovland
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14 SKÖNA SKOR
Alla har sin egen definition av en bra sko. För somliga är komforten viktigast.
För spelare med högre svinghastighet ska skon vara stabil och ge ett bra grepp.
Vissa vill ha en lätt sko och andra vill att den ska vara garanterat vattentät.
Och så finns det de som kräver allt i ett. Golfstore har valt ut ett brett sortiment
skor som ska tillgodose alla smaker och krav.
Kom in och prova.
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Prо's Tips!
Nästa gång du är inne i
butiken – testa en sko
med så kallad Disc- eller
Boa-snörning. Namnet
varierar beroende
FootJoy
ARC SL på
skomärke
men
principen
Sportig
och
komfortabel
är densamma:
Du vrider
golfsko
med avancerad
på en ratt och kan då
ARC-dämpning
känna hur
snörningen
1.399:(H)
omsluter hela mellanfoten. Skon sitter hur
stabilt som helst! Vilket
känns tryggt när du slår
ut på ettan…

FootJoy Tour X
FootJoys mest stabila golfsko
med exceptionell komfort
2.499:- (H)

FootJoy Flex XP
Allsidig och vattentät golfsko
med vardagskomfort och
utmärkt golfprestanda
1.499:- (H)

FootJoy Leisure
Spiklös lättviktssko med extrem
komfort och sportig design
1.399:- (D)

FootJoy ARC SL
Sportig och komfortabel
golfsko med avancerad
ARC-dämpning
1.399:- (H)

FootJoy Pro SL BOA
Spiklös golfsko med utmärkt
fotfäste, komfort och stabilitet
samt BOA-snörning
1.999:- (D)

Ecco Golf Biom Hybrid 3
Vattentät golfsko med GoreTex, spiklös sula och hög
komfort
2.199:- (H)

Ecco Golf S-Three
Spiklös golfsko med vattentätt
och ventilerande Gore-Texmembran
1.999:- (H)

FootJoy ARC SL
Sportig och komfortabel
golfsko med avancerad
ARC-dämpning
1.399:- (H)

Ecco Golf S-Three
Spiklös golfsko med vattentätt
och ventilerande Gore-Texmembran
1.799:- (D)

Puma Ignite PWRadapt
Caged
Vattentät golfsko med enastående komfort, perfekt passform
och utmärkt fotfäste
1.699:- (H)

Puma Ignite Blaze Pro
Vattentät skinnsko med
premiumdesign och toppprestanda
1.399:- (D)

FootJoy ProSL
Spiklös golfsko med hög komfort och stabilitet. Tourfavorit!
1.999:- (H)
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SLÅ LÄNGRE MED RÄTT
SULA!

Adidas Codechaos
Spiklös och vattentät golfsko
med enastående fotfäste och
låg vikt
1.699:- (H)

Adidas adicross Retro
Spiklös och vattentät golfsko
med enastående komfort och
skön retro-design
1.099:- (H)

A LL A VÅ R A
U TVA LDA

Adidas adicross Retro
Spiklös och vattentät golfsko
med enastående komfort och
skön retro-design
1.099:- (D)

Adidas Codechaos
Spiklös och vattentät golfsko
med enastående fotfäste
och låg vikt
1.599:- (D)

48

Skor
Kapitel | Avdelning

SKOR

F I N N E R D U PÅ
G O LF STO R E . S E

De gamla golfskorna med stålspikar syns numera
bara på proffstourerna men även där har många
ersatt dem med skor med utbytbara mjukspikar av
plast.
Det finns till och med tourspelare som spelat
tävlingsrundor i så kallade spiklösa skor – alltså
skor med fasta ”dobbar” under sulan.
När de spiklösa skorna dök upp för några år
sedan ställdes många golfare inför ett svårt val:
De spiklösa skorna var märkbart komfortabla.
Man kunde dessutom ha dem på jobbet och till
och med köra bil i dem. Dock var det många som
upplevde att man fick bättre grepp med softspikes, särskilt i regn.
En undersökning som genomfördes på Pinehurst i vintras visar det många redan anat – att
softspikes faktiskt är överlägsna när det gäller
stabiliteten. Och det kan påverka ditt spel.
I studien ingick 28 manliga golfare, med
varierande handicap. Alla slog 10 drivar, fem med
vardera sultyp. Längden liksom bollhastighet och
”smash factor” ökade med softspikes.
Den genomsnittliga carryn var 4,35 meter
längre med softspikes.

Adidas Codechaos
– för den som inte
är rädd att synas
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VÄLJ RÄTT
HANDSKE
Precis som med skor och kläder finns det golfhandskar med olika användningsområden och för olika situationer. Det finns handskar som är gjorda av mjukaste
cabrettaläder och ger en fantastiskt skön känsla. Det finns också handskar för
regniga dagar – mikrofibermaterialet i dessa handskar ger bäst grepp när det är
blött. Allvädershandskar är för den som vill vara ständigt garderad. De är slitstarka och fungerar i både vått och torrt.

FootJoy StaSof
Nummer 1 bland cabrettahandskarna de senaste 35 åren
289:- (H+D)

FootJoy Pro FLX
Högteknologisk skinnhandske
med exklusivt prestandaskinn
för bästa grepp
229:- (H+D)

FootJoy GT Xtreme
Hi-techhandske med härligt
grepp och passform
189:- (H+D)

FootJoy RainGrip
Exceptionellt bra grepp när
handsken blivit blöt
169:- (H+D)

FootJoy WeatherSof
Mjuk skinnkänsla och
bestående passform
149:- (H+D)

Cobra Pur Tech
Handske med cabrettaskinn
i handflatan med formsydd
manschett för optimal passform
och känsla
199:- (H+D)

Handskar
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GOLFSTORE-PRO´S SVARAR PÅ MEDLEMMARNAS
VANLIGASTE FRÅGOR OM GOLF

Varje vinter samlas många av Golfstores cirka 300 medlemmar i Dubai för att utbyta kunskap och
erfarenheter med varandra. På bilden ser du några av dem. Samtliga stora utrustningsleverantörer
är också på plats för att utbilda och uppdatera våra medlemmar om de allra senaste teknologierna
i utrustningsväg. Så har du frågor om utrustning – ställ dem till din Golfstore-Pro. På de kommande
sidorna hittar du några av de vanligaste frågorna.
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Jag tänkte köpa en ny driver i
år. Hur vet jag vilken av årets
modeller som går längst och
som passar mig bäst?

01

Modell och märke spelar inte så stor
roll som du tror. Den driver som ger dig
längst slag är den som är anpassad
efter hur du svingar! Du ska ha en
driver som är byggd efter din svinghastighet och din
bollträff. Och föreslå gärna för din Golfstore-Pro att
du vill prova en driver med kortare skaft än standard.
Då blir det lättare att träffa i sweetspot. För varje
kvarts tum du missar sweetspot på din driver, tappar
du cirka fem meter i längd.

Hur vet man var sweetspot
sitter på en klubba?

02

Sweetspot är den punkt på träffytan
som ger maximal energiöverföring
till bollen. Alltså långa slag. Den är
positionerad mittemot klubbhuvudets inre tyngdpunkt. På en metalwood ska den vara
på träffytans geometriska mittpunkt. På järnklubbor
ligger den en aning in mot hälen. Sweetspot är en
punkt – inte en zon, som vissa hävdar. Den är stor
som ett knappnålshuvud. Du kan hitta den genom
att balansera klubbhuvudet på ett spetsigt föremål.
När du träffar bollen i sweetspot träffar du bollen
helt rent. Huvudet vrider sig inte och du känner inga
vibrationer.

Varför är järnklubbor
med bred sula lättare för
nybörjare?

03

För att de har mer vikt långt ned på
huvudet. Det sänker klubbans tyngdpunkt, något som brukar beskrivas
med center of gravity (CoG). Ett
klubbhuvud med låg CoG gör att bollen startar högre
och med mer spinn än ett klubbhuvud med en högre
CoG.

Q&A
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Jag tycker att putten är det
svåraste slaget inom golf.
Jag blir nervös så fort jag
står inför en viktig putt.
Finns det något enkelt sätt
att träna upp sin puttning?

04

Inget är så knäckande som att
missa en kort putt för seger,
oavsett om det är i en match mot
kompisen eller i en klubbtävling.
Missade kortputtar fräter dessutom sönder
självförtroendet på greenerna. Därför ska du träna
puttning mycket mer än du antagligen gör.
Detta är en enkel men bra övning som ger
snabbt resultat: Lägg upp fem bollar i en rak linje
från hålet. Första bollen lägger du 50 centimeter
från hålet och de andra fyra med ett mellanrum
på 50 centimeter mellan varje. Putta först bollen
närmast hål och försök därefter att sänka de fyra
resterande bollarna. Missar du en putt måste du
börja om. Gör den här övningen innan du går ut
på dagens runda. Och kanske även efter rundan.
Du kommer att märka resultat och du kommer att
lära dig att putta under press.

Jag har en hybrid och en
fairwaywood med samma
loft? Måste jag byta ut en
av dem?

05

En fairwaywood har längre
skaft än en hybrid vilket ger
ökad klubbhastighet och
därmed också längre slag.
Nästan alla fairwaywoods har också en lägre
tyngdpunkt och ett bredare huvud (där vikten
är placerad lågt och längre bak jämfört med
en hybrid). En fairwaywood startar därför
normalt bollen högre och den flyger också
längre än en hybrid med liknande loft. Testa
dina klubbor på driving rangen eller i en
Trackman för att se hur långt de flyger bollen.
Det viktiga är att de täcker olika avstånd och
har olika användningsområden. Då spelar inte
loftet någon roll egentligen. Detsamma gäller
exempelvis en järnfyra med 21° loft. Den går
avsevärt längre än en hybrid med samma loft.

Vilken är den längsta drive
som uppmätts?

06

Världsrekordet för längsta drive
i en golftävling hålls av Mike
Austin som 1974 påstås ha
slagit en 472 meter lång drive
under US Senior National Open Qualifier. Han
använde en Wilson-driver med huvud av persimmon och med ett stålskaft, och han slog en
balataboll från Titleist med 100-kompression.
Mike Austin var 64 år när han slog monsterdriven vars längd möjligen kan förklaras
med lyckliga studsar och en stenhård bana,
men framför allt var medvinden frisk: 10 meter
i sekunden. Tävlingsarrangören mätte upp
driven med ett mäthjul, och man kan förstås
fundera över om det mättes helt korrekt. Dock
är den godkänd av Guinness och det fanns
gott om vittnen som kunde intyga längden.
När man betänker att den längsta driven
på PGA Tour slogs av en ung och vältränad
Dustin Johnson som med modern utrustning
lyckades slå en drive som mätte 447 meter…
då framstår förstås Mike Austins bedrift som
smått osannolik.
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Det talas ofta om
kompression när det gäller
golfbollar. Vad är det?

07

Kompression är ett mått på hur
mycket bollen deformeras (eller
pressas ihop) under belastning,
exempelvis vid ett slag med en
golfklubba. Ju lägre kompression, desto mer
deformeras en boll vid ett slag med en golfklubba
och desto större område av bollen kommer i kontakt med golfklubbans träffyta när du slår. För att
kunna göra en mjuk boll med låg kompression och
hög bollhastighet ska storleken på bollens kärna
vara minst 80 procent av bollens totala volym. Det
är alltså inte skalet som är mjukt på en mjuk boll.
Det är alltid kärnan man pratar om när det handlar
om kompression. Välj en boll med mjuk kärna och
ett inte alltför mjukt skal om du plågas av slice i
ditt långa spel.

Varför är det skåror i
träffytan på mina järnklubbor?

08

Skårorna kallas också för grooves
och de finns där för att maximera
friktionen mellan träffytan och
bollen. Ju fler skåror desto mer
friktion. Skårorna bidrar också till att förbättra träffen när det finns vatten eller gräs mellan klubbhuvudet och bollen. Så se till att håll dina skåror rena
från smuts – då får du bättre bollträff.

Att hitta rätt klubba kan vara en
utmaning. Vi hjälper dig.

med Raymond Floyd. Golfworks tillverkade två till
utseendet identiska set: Ett med gjutet klubbhuvud
i rostfritt stål, det andra smitt i kolstål. Trots att
Floyd slog bollar i flera timmar kunde han aldrig
avgöra vilket av seten som var gjutet och vilket som
var smitt.

Vad är egentligen skillnaden
mellan gjutna klubbor och
smidda?

Jag har tränat hårt på att
förbättra min sving under
vintern. Behöver jag göra
några justeringar med vikter
och loft på min driver för
att kompensera för min nya
supersving?

09

10

Smidda järn är gjorda av ett stycke
mjukt stål som bearbetas till
önskad form. Stålet som används
är mjukare tack vare högre kolhalt.
Fördelen med dessa är att de går att bocka när
man vill ändra lie. Vissa spelare menar att smidda
klubbor ger bättre känsla. Men på 1980-talet
gjorde en en amerikansk golftidning ett test

Det är inte omöjligt att du skulle
kunna optimera slaglängd och precision genom att göra vissa justeringar
men detta är alltför komplext för att
du ska mixtra med viktkombinationer själv. Arbeta
med en Golfstore-Pro som kan hjälpa dig att göra
eventuella justeringar. De har tillgång till en launch
monitor.
Q&A
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Stylistens tips!
Tänk stil – inte trend. Ur hållbarhetsperspektiv ska du undvika kläder i
låg kvalitet som kanske bara håller
en säsong. Satsa på plagg som har
en längre livslängd, både vad gäller
stil och kvalitet.
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KLÄDER
Golfkläder är inte bara snygga. De har också en massa
funktioner som gör din dag på golfbanan lite behagligare.

M

oderna golfkläder är betydligt mer genomtänkta och avancerade än vanliga modeplagg. Funktioner, material och smarta
detaljer är gjorda särskilt för en dag på
golfbanan och för att bidra till att du spelar bättre golf,
tack vare högre komfort.
De senaste 30 åren har golfkläder utvecklats successivt
och de är idag inte bara fashion-orienterade utan också
funktionsmässigt avancerade.
Golfen har lånat inspiration från andra idrotter samtidigt
som man hämtat inﬂuenser från modets värld.
Som funktionsmaterialen, till exempel.
Dess stora fördel är att de släpper igenom
svett och torkar snabbt, i motsats till
bomull som absorberar och binder fukt.
Att spela 18 hål i en bomullspiké i 30-gradig
värme kan, som alla vet, vara en klibbig
upplevelse.
Därför använder nästan alla golfspelare
tröjor av funktionsmaterial i dag.
Pumas nya material Cloudspun är ett
exempel. Cloudspun är ett syntetmaterial
som transporterar bort fukten från huden
för att ge en torr känsla. Men tygerna har
dessutom borstats lätt för att ge en mjuk

och skön känsla. Cloudspun känns som bomull.
Funktionsmaterial tappar
inte heller sin färg på samma sätt
som bomullsplagg kan göra, och
de håller dessutom formen
bättre. De slits inte på samma
sätt. Det gör att de är mer hållbara ur miljöperspektiv. Och på
tal om hållbarhet så är det en
trend som är stark bland många
golfmodeföretag. Callaway, till exempel,
har som mål att 60 procent av deras golfkollektion om några år ska göras av återvunna material.
Dagens golfmode är nästan uteslutande
gjorda med funktion i åtanke men det
utesluter inte att modegraden är ”contemporary” i färger, mönster och skärningar.
De ﬂesta golfplagg som säljs i butikerna
har information om vilka funktioner de har.
Många gånger köper man dem bara för att
de är så snygga men titta lite noggrannare
på plaggets informationslappar så kan du se
att du inte bara får mode för pengarna.

»Moderna
golfkläder är
funktionsmässigt
betydligt mer
genomtänkta
och avancerade
än vanliga
modeplagg.«

Årets mode
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ABACUS Portrush Vindjacka
i 4-vägsstretch och med hög
andningsförmåga.
1.299:- (H)

UNDER ARMOUR Storm
Full Zip Softshell-jacka med
låsningsbara fickor framtill.
1.499:- (H)

I UR
OCH

skur

RÖHNISCH Waterproof
Regnjacka i mjuk 4-vägsstretch
som andas.
1.499:- (D)

PEAK PERFORMANCE Velox
Skalbyxor som skyddar dig
från hårt väder på golfbanan.
1.799:- (D)

Låt inte lite regn hindra dig från att
spela golf. Vi har smarta regnkläder för
allt från lätta duggregn till rejäla skurar.

DAILY SPORTS Draw
Lättviktsväst i syntetdun och
stretchigt Micro Light-tyg.
1.299:- (D)

FOOTJOY Sleeve Stripe
Chill-Out tröja med halv
dragkedja och hög krage.
999:- (H)

GALVIN GREEN Langley
Vindjacka i INTERFACE-1™
stretch-tyg.
2.299:- (H)

GALVIN GREEN Andy
Regnbyxor tillverkade
med ett fast foder.
2.499:- (H)

Årets mode
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PEAK PERFORMANCE Martis
Piké med ett präglat grafiskt
mönster.
899:- (H)

CALLAWAY Graphic Geo Print
Ärmlös Piké med geometriskt
mönster och 1/4-dragkedja.
549:- (D)

ETT
NYTT

mönster

J.LINDEBERG Lexie Piké som
är både fukttransporterande
och ventilerande.
899:- (D)

UNDER ARMOUR Vanish
Jacquard Piké i slätt, mjukt tyg.
799:- (H)
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Årets mode

Vi ser ett nytt mönster! Trenden
med mönstrade plagg och strukturer
är stark 2020. Expressiv fantasi eller
romantiska blomster? Du väljer.

RÖHNISCH Element Piké
i ett återvunnet material som
är både mjukt och stretchigt.
599:- (D)

DAILY SPORTS Kacie Ärmlös
Piké i stretchigt och snabbtorkande Quick Dry-material.
549:- (D)

PUMA PWRSHAPE Floral Kjol
med hög resår i midjan.
799:- (D)

J.LINDEBERG Kade Piké
i funktionell 4-vägsstretch.
899:- (H)

5 SMARTA
funktiоer
FÖR 2020
Vi faller för färg, snitt och mönster men det
finns fantastiska funktioner hos dina golfkläder
som inte syns. Men de märks…

s sky
Många moderna pikéer har ett
UV-skydd som tar bort merparten
av solens farliga UV-strålar.
FOOTJOY Heather Colour
Block Lisle Piké i snabbtorkande
funktionskvalitet och SPF 30 UV-skydd.
799:- (H)

silikо

Innanför golfbyxans linning finns ofta en silikonrand
som ska hålla tröjan på plats. Det gäller även bakfickan där du förvarar scorekortet. Många byxor är
gjorda av material som ska stå emot både smuts
och vatten. De torkar snabbt och ventilerar bra.
PING Bradley Byxor med
smal benvidd och grepptejp
på insidan av midjebandet.
829:- (H)

62

Årets mode

stretch

Kommer du ihåg de bylsiga tröjorna från
1990-talet? I dag är modet mer skräddarsytt
och bland annat därför vävs elastan eller
spandex in i blandningen för att den ska bli
flexibel och stretcha i svingen.
CALLAWAY Swing tech colour block Piké
med färgblock och Swing Tech.
549:- (D)

håler färgen
anti-odör

De moderna materialen behöver inte strykas.
I motsats till bomull är de snabbt både torra och
skrynkelfria! Funktionsmaterialens syntetiska
fibrer är också färgbeständiga. De bibehåller sin
färg när de utsätts för solljus och många tvättar.
DAILY SPORTS Break Jacka i stretchigt Micro
Light-tyg med vindmaterial fram och på axlar.
1.299:- (D)

De tidiga funktionsmaterialen kunde lukta efter
några timmar på golfbanan men idag tillverkas
de av material som gör dem så gott som odörfria.
UNDER ARMOUR Vanish Chest Stripe Piké
i snabbtorkande UA Microthread-tyg.
799:- (H)

Årets mode
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PUMA Rotation Piké
i enfärgat funktionsmaterial.
Massor av färger.
499:- (H)

SÄSONGENS PALETT
• Kylig rosa fungerar
som accentfärg.
• Dov blå ton ger en lätt
futuristisk aspekt.
• En milt grön ton är en av
säsongens nyckelfärger.
• Aqua är en varmare turkos
nyans som passar ljusa
och mörka grå toner.
• En mörkgrå ton är det nya svarta.
• Askgrått är en perfekt basfärg.

SOMMARENS
HÄRLIGA

färger

I sommar gäller neutrala toner i beige, grå,
grön och brun mot en dominerande
mörkblå bas.
PING Spiral Mellanlager i
mönstrad ﬂeece och hel
dragkedja.
899:- (D)

GALVIN GREEN Mireya Piké
i VENTIL8™PLUS-tyg.
699:- (D)

J.LINDEBERG Angie Keps
med säsongens print och
JL-logga mitt fram.
399:- (D)

Årets mode
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ABACUS Trenton Shorts
med stretch och mycket hög
andningsförmåga.
899:- (H)

PEAK PERFORMANCE Trinity
Klänning i avancerat stretchtyg
som andas och torkar fort.
1.199:- (D)

REDO FÖR

värmebölja

J.LINDEBERG Thea Skort
med fukttransporterande
förmåga och maximal stretch.
699:- (D)

ABACUS Emy Skort som är
funktionell och moderiktig. Med
innershorts.
799:- (D)
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Årets mode

När solen steker gäller det att klä sig smart.
Svala kjolar och shorts kombineras med
ventilerande pikéer med inbyggt solskydd.

RÖHNISCH Element Ärmlös
Piké i ett mjukt och stretchigt,
återvunnet material.
549:- (D)

FOOTJOY Lisle Engineered
Stripe Ärmlös Piké med blockmönster och halvlång dragkedja.
899:- (D)

PUMA Road Map Piké med
diskreta ränder över bröstet.
699:- (H)

PING Ashcroft Shorts
med stretch och grepptejp
på insidan av midjebandet.
899:- (H)

VI ÄR GOLFSTORE

på 47 år har vi vuxit stadigt och är en av europas största
fackhandelskedjor inom golfen – 216 golfstore-butiker i sex länder.
här hittar du oss i sverige:
A6 GOLFCENTER
STUDIO
NIKLAS ERIKSSON, JACOB FLOOD,
EMMY OTTOSSON, 036-30 81 30

GLASRIKETS GK
STUDIO
HENRIK LISECKE, GRAHAM CRISP,
0735-16 04 70

ALE GK
HENNING LUNDSTRÖM, 0303-33 60 33

GRÖNLUND GK
MATTIAS PETTERSSON, 0174-206 70

ALLERUM GK
KEITH DAVIES, STEFAN KRONVALL,
042-931 52

GULLBRINGA GK
DALE HARRIS, 0702-28 97 87

ARASLÖV GOLF & RESORT
MARCUS LINDELL, 044-716 00
ARNINGE GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
LARS JOHANSSON, GEORGE SAARI,
08-514 412 00
ARVIKA GK
BJÖRN PERSSON, 0570-541 33
BARSEBÄCK GCC
FLAGSHIP STORE & STUDIO
CAROLINE CONDRUP, CHRISTIAN
HÄRDIN, 046-77 62 30
BILLERUDS GK
BJÖRN PERSSON, 0555-78 50 54
BJÖRNHULT GK
STUDIO
NICK MEAKER, 0346-71 44 30
BOLLNÄS GK
DAN BARSK, 0278-65 05 40
BORÅS GK
STUDIO
KRISTER ANDERSSON, 033-25 02 51
BOSJÖKLOSTER GK
MICHAEL WIGH, 0413-258 60
BOTKYRKA GK
MAGNUS ELWIN, 08-530 296 50
BRO-BÅLSTA GK
JAN-IVAR JOHANSSON, 08-410 420 32
BURVIK GK
ULF ANDERSSON, 0174-430 60
BÅSTAD GK
HÅKAN SVENSSON, STEFAN CONDÉ
BJÄLLROTH, 0431-732 81
GOLFUPPSALA EDENHOF
STUDIO
FREDRIK ALMSKOUG, FREDRIK
HEDLUND, 018-33 41 85

HAGGE GK
JOHAN LILJEROS HOLMGREN,
0240-65 57 80
HOOKS GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
PETER GRIMFJORD, EDDY ERIKSSON,
CARL WISSINGER,
0393-213 10

OSKARSHAMNS GK
KARL-ANDERS GRUNDIN, 0491-94 000
PARTILLE GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
RICKARD THÖRNQVIST, 0708-58 41 99

HUDIKSVALLS GK
JON SELLÉN, 0650-54 20 84

RINGENÄS GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
THOMAS LINDSTRÖM, PETER FRANZÉN,
ERIK BLOMQVIST, 035-16 15 90

HÖGBO GK
STUDIO
MIKAEL SÖDERLUND, 026-21 50 04
IDREFJÄLLENS GK
FREDRIK LITZÉN, 0253-202 76
INGARÖ GK
STUDIO
DANIEL OLSSON, 08-545 55 660
ISABERG GK
STUDIO
ERIK ANDERSSON, 0370-33 60 17
JOHANNESBERG G&CC
YNGVE NILSSON, 08-514 500 00
JÖNÅKERS GK
TOMMY ARWIDSON, 0155-703 14
KALMAR GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
ANNA-KARIN KJELLBERG, MAGNUS
ANDERSSON, PIERRE HADEVIK,
0480-47 21 11
KARLSHAMNS GK
HENRIK WÅHLIN, 0454-500 85
KARLSTAD GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
BJÖRN PERSSON, 054-86 62 70
KATRINEHOLMS GK
DANIEL TILLNELL, 0150-392 70
KUNGSBACKA GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
LOUISE BENGTSÉN, 031-93 81 89
LANDERYDS GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
PETER LINDH, 013-36 22 00

ESLÖV GK
TOMAS SETTERHILL, 0413-186 10

LANNALODGE GOLFRESORT
STUDIO
MIKAEL ”BUMLE” KARLSSON,
019-29 10 45

FLOMMENS GK
STUDIO
PETTER BENGTSSON, 0708-58 42 07
FORSBACKA GK
BJÖRN PERSSON, 0532-616 92
FORSGÅRDENS GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
HENRIK DIHNÉ, LUDVIG JEXKLER,
PER NELLBECK, 0300-56 63 50
FORSHAGA DEJE GK
BJÖRN PERSSON, 0552-414 00

NYBRO GK
JESPER LINDGREN, 0480-550 44
NYKÖPING GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
PATRIC OTTERSTRÖM-LÖFGREN,
0707-54 02 65

ESKILSTUNA GK
STUDIO
PER NILSSON, 016-14 26 29

FALSTERBO GK
DAVID LEET, 040-47 52 52

NORRKÖPING SÖDERKÖPING GK
– KLINGA
STUDIO
JONAS JOHANSSON, JOHAN MOBERG,
011-15 82 40

LJUNGHUSENS GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
NICLAS ARWEFJÄLL, 040-45 25 61
LJUSDALS GK
ULF NORRBY, 0651-168 83
LUNDS AKADEMISKA GK
STUDIO
KLAS OHLSSON, 046-990 05
NORRKÖPING SÖDERKÖPING GK
– HYLINGE
PETER SUNELL, FILIP ERIKSSON,
011-15 82 40

Golfstore Group ek. för.
Box 508 235 25 Vellinge Tel. 040-42 95 00

Besök oss på golfstore.se

RONNEBY GK
JOHAN TORSTENSSON, 0457-125 50
ROSLAGENS GK NORRTÄLJE
STUDIO
LEIF MODIN, 0176-28 30 52
RÄTTVIKS GK
STUDIO
MAGNUS AHLGREN, 0708-58 40 62

SÖLVESBORGS GK
STUDIO
FILIP OESTEN, 0456-706 50
TORSHÄLLA GK
STUDIO
TORGNY LARSSON, 016-35 87 22
TRANÅS GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
KARL RAGNEBY, 0140-169 20
TRELLEBORGS GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
LARS LINDH, 0410-33 04 80
TRUMMENÄS GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
BJÖRN HANSSON, 0455-36 05 05
UMEÅ SÖRFORS GK
THOMAS NILSSON, 090-410 14
VADSTENA GK
JOAKIM HALLBERG, 0143-124 80
VARBERGS GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
FRANK ENGLUND, VÄSTRA BANAN,
0340-434 48
VASATORPS GK
STUDIO
LINNÉA FRISKMAN, LINA LAGERGREN,
ANDREAS WALDH, 042-23 50 58

S:T ARILD GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
THERÉS LARSSON, 042-34 68 60

VETLANDA GK
ÅKE HEINDORFF, ANNA-MAJA BLOM,
0383-183 28

SALA HEBY GK
STUDIO
TOMAS BERGLING, 0224-530 64

VIKSJÖ GK
STUDIO
PER JOHANSSON, PHILIP ROBINSON,
08-580 313 00

SALEMS GK
STUDIO
PETER BÄCKBOM, 08-550 941 50
SAND GC
STUDIO
THOMAS PERSSON, 036-308 308
SANDNÄSET GOLF
GÖRAN KNUTSSON, 0640-182 80
SKELLEFTEÅ GK
MIKAEL BERGLUND, 0910-77 93 33
SOLLEFTEÅ GK
ANDERS MOLIN, 0620-214 75
SOLLENTUNA GK
NICLAS BJÖRNSSON, PATRIK SKOOG,
08-594 709 90

VÄSTERVIKS GK
PETER BILLBERG, 0490-319 66
VÄXJÖ GK
STUDIO
LARS EDVINSON, FREDRIK ALLDÉN,
0470-215 15
WOODLANDS CC
GUSTAV HEDIN, 0435-536 75
WÄSBY GOLF
STUDIO
MICHAEL LUNDBÄCK, 08-514 103 60
ÅKAGÅRDENS GK
MAGNUS ”FRASSE” PETTERSSON,
0431-41 77 30

SPARREN GK
BERTIL GARPENHOLT, 08-12 15 78 78

ÅRE GK
GÖRAN KNUTSSON, 0647-206 09

STENUNGSUND GK
JESPER JOHANSSON, 0722-40 77 07

ÅRJÄNGS GK
BJÖRN PERSSON, 0573-77 11 44

STOCKHOLMS GK
JOHAN ORRGÅRD, 08-544 907 11

ÄLVKARLEBY GK
JOHAN MALMSTEN, 026-727 57

STORSJÖBYGDENS GK
GÖRAN KNUTSSON, 063-77 93 90

ÖIJARED GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
LARS & PIA EVERTSSON
samt URBAN SUNDBERG, 0302-373 20

GOLFUPPSALA SÖDERBY
STUDIO
FREDRIK ALMSKOUG, FREDRIK
HEDLUND, 018-430 19 70
SÖDERHAMN GK
STUDIO
TOBIAS GRUNDIN, 0270-28 13 00
SÖDERSLÄTTS GK
AGUST ARINBJARNARSON, 040-42 96 85

ÖRBYHUS GK
MATTIAS PETTERSSON, 0295-610 22
ÖREGRUNDS GK
PETER ANDERSSON, 0173-324 50
ÖSTERSUND-FRÖSÖ GK
FLAGSHIP STORE & STUDIO
GÖRAN KNUTSSON, 063-57 91 90

