Att lära sig ”golfa”
Inskickat av Björn Hjelmstedt

Min fru sa en dag till mig: Älskling, är det inte på tiden du börjar spela golf, Du
vet det där sociala spelet där du jagar en boll på marken, nu när du är för
gammal att jaga fruntimmer.
Jag lurade på saken ett tag och så frågade jag min vän John om han ville
introducera golfen i mitt liv.
Han va pigg på min fråga och svarade: Klart jag kan. Bollar har du, inte sant och
klubbor kan du låna till en början.
Ja sa jag, det är sant, men vissa mornar vet jag inte var dom är, men man får väl
leta då.
Okay sa John, ta dom och klubborna du har med dig, så ses vi vid golfklubbens
klubbhus på torsdag
Förmiddag, så ska vi ”tee off”
Tee off, sa jag, vad är det?
Han sa att det var bara en av många engelska termer man använde i
golfspelandet och detta tee off betydde att få iväg bollen från tee,
utslagsplatsen på banan, hålet.
Tee eller peg är en liten trä- eller plastsak som man kan placera bollen på om
man vill komma upp lite från marken.
Ja, det vet jag, för jag har några sådana i bollpåsen.
Ok sa John, du sticker ner den i marken och placerar bollen på toppen av den.
Those are the ones we put our balls on, when we drive, sa John med ett leende.
’Jag frågade lite dumt. Spelar ni golf sittande? Inget svar från John.
John frågade: Har du någon bag (påse)? Annars kan du ta min gamla.
Nej tack sa jag. Jag har redan sen gammalt en påse innehållande två bollar,
men en bag tror jag det står en i källarskrubben.

Ja, sa John, en bag är bra att ha ballarna, ( förlåt min fröjdeianska felsägning)
bollana, peggarna, scorekort och greenlagare i. Det är en del grejer man
behöver när man ska ut på coursen.
Äntligen blev det torsdag och jag träffade John i klubbhuset på morgonkvisten.
Vi tog en öl och John anförtrodde mig fler tips om hur man kan utöva det ädla
jordvändarspelet att få en boll i ett hål på minst antal slag. Par var det också
något som hette och ruff och fairway och bunker.
När vi kom till ettans utslag, så frågade John om jag visste hur man skulle hålla i
skaftet.
Ja efter så många år, så borde jag ha en ide om det, svarade jag. John såg mig i
ansiktet och förstod vad jag menade, men han menade att detta klubbskaft
skulle man hålla med båda händerna på ett speciellt sätt. Så visade han mig hur
händerna varsamt skulle greppa greppet med lite överlappning.
Vilken tur att detta inte gällde när man skulle greppa det andra skaftet, tänkte
jag.
Du fattar skaftet så här och sen svingar du det över dina axlar så här, sa Johnm
och gjorde en perfekt swing.
John frågade: Hur håller du nu din klubba.
Med ena handen sa jag och visste i samma stund att mina missförstående snart
skulle missförstås.
Nej, sa John och gick bakom mig och la båda armarna runt mig och bad mig luta
mig fram så han kunde visa mig hur. Så för du klubban bakåt och håller blicken
på bollen och slår till. Titta inte upp förrän du träffat. Så en dag så träffar du
bollen rent och den bara flyger och flyger….
Jag slog vad om att det skulle den inte göra i rödaste rappet.
Sen, fortsatte John, så när du träffar green…
Green sa jag, vad är det
Det är gräsplätten med hålet där framme. Där ska du med så få slag som
möjligt få i bollen i hålet.
Då använder du din putter.
Vad är en putter för nåt?

Det är klubban som liknar mer en hammare med brett huvud och som det är
lättare att rikta in när bollen ska i hålet. Det är oftast den kortaste klubban och
med den sätter du bollen i hålet
Jaha tänkte jag, det är det jag hade: en putter, men frågade om både boll och
putter skulle i hål. Det verkar inte vara stort nog för båda.
Ha sa John och fortsatte: när du hålat ut den första, så går du på de nästa
sjutton.
Han kunde inte mena mig, jag som redan är utslagen efter två hål.
Du menar, sa John, att du tror inte du kan klara av arton hål på en dag?
I helvete heller, ibland tar det mig arton dagar att spela ett hål.
Men om jag nu skulle orka arton hål, hur vet jag att jag är på det sista hålet då?
Du känner det i hela kroppen och flaggan går i topp så att säga.
Efteråt smakar det toppen med en kall öl på det nittonde hålet, baren som
kallas alkohålet.
Vilket spel, va.
En tid senare då jag kommit igång ganska bra, så skulle jag gå till pron och
finslipa en del saker.
Den dagen blåste det småspik på driving-rangen och pron sa att detta blir en
liten utmaning.
Han lärde mig hur jag skull ha benen-fötterna i hård vind och jag sög i mig
tipsen.
När jag senare träffade John igen, så frågade han vad pron hade sagt.
Jo, han sa att när det blåste, så skulle jag ställa upp så här, svarade jag och gick
halv om halv ner i spagat.
Va sjutton sa pron då?
Han sa: In hard wind. Keep the balls low
Över oss svävade två ovanliga fåglar-birdies: en eagle och en albatross, så vi
gick till baren där John bestod en öl. Jag hade nämligen sänkt mig den dagen
och skänkt mig därhän åt golfen som den ädlaste gentlemannasporten.

