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Få en pangstart
på golfsäsongen
Äntligen dags för en ny golfsäsong! Låt oss hjälpa dig att göra den
till en av de bästa. Här kommer våra bästa tips för en pangstart på
golfsäsongen 2018.

Ny säsong, nya möjligheter.
Hört den förut?
Det är upp till dig att göra det till mer än
en klyscha. Följ våra tips och vi garanterar
bättre och roligare golf.

Ta reda på hur långt du slår
med varje klubba
En tumregel är att du ska ha en klubba som
täcker var 10:e meter när du spelar. Tyvärr
har många dålig koll på hur långt de slår
sina olika klubbor. Vi hjälper dig att mäta ut
exakt och efter det ser vi vad du eventuellt
behöver komplettera med i bagen. Det här
kommer vara till stor hjälp för dig, vi lovar.

Boka lektion
Börja säsongen med en ”besiktningslektion”
där vi går igenom grunderna i din sving.
Vi kollar så att sikte, grepp, uppställning
och balans är i sin ordning. Du kan boka
enskilt eller i grupp. Du kan självklart också
boka helt vanliga tekniklektioner om det är
något speciellt du vill förbättra. Kanske en
puttlektion?

Håll kroppen i trim
Om du har vilat från golfen under vintern
kan kroppen vara lite ringrostig. Var noga
med att värma upp ordentligt före rundan
och stretcha efter. Gör också en kontroll av
hur skicket på dina skor är. Håller de för en
säsong till? Bra och hela skor är oerhört viktigt för att hålla dig skadefri under säsongen.

Inventera och skräddarsy
dina klubbor
När en ny säsong står för dörren är det alltid
ett bra läge att se över skicket på klubborna i
bagen. Hur slitna är skårorna på wedgarna?
Hur mycket längre slår jag med en ny drive?
Hur längesen var det jag bytte grepp? Hur
många slag sparar jag med nya lättspelade
järnklubbor? Vi hjälper till att räta ut dina
frågetecken. Kom in i shopen för testa nya
klubbor och anpassa dem efter just din
kropp och dina förutsättningar.

Vi ses i shopen!

Dinosaurie eller prylnörd.
Vem är du?
Full fart framåt inom utvecklingen
av golfklubbor, tillbehör och skor. Vi
guidar dig i golfteknikens underbara
värld.
Utvecklingen har aldrig gått snabbare än vad den
gör nu. Det kan vara en skrämmande tanke men
det skapar framförallt nya fantastiska möjligheter.
Golfen är inget undantag. Varje år satsar tillverkarna miljontals kronor för att skapa bättre och
nya golfprodukter. Hänger du med i utvecklingen?

5 teknikprylar vi gillar
Cobra Connect
Redan förra året introducerades Cobra Connect
i några av Cobras drivers. I år är det standard i
hela Cobras F8-serie. Cobra Connect mäter bland
annat längden i dina slag och du får resultatet
direkt i din smartphone.
Golfkikare
Kikarna blir bättre för varje år och ger dig stenkoll
på hur långt det är till green, bunkrar och vattenhinder. Ett riktigt bra tillbehör som sparar slag.
Elvagnen
En elvagn gör att du sparar energi och kraft som
du istället kan lägga på att spela bra och jämn golf

över 18 hål. Elvagnarna och dess batterier utvecklas hela tiden. Testa du också!
Golfskor
Dagens golfskor är fullproppade med den senaste
tekniken inom skoindustrin. Superlätta, superergonomiska, superstabila, superhållbara.
Superbra helt enkelt!
Flightscope
En PRO’s bästa vän. En bollradar ger oss tränare
mängder med bra siffror för att vi ska kunna hjälpa dig att bli en bättre golfare. Nu har det kommit
billigare versioner för den som på egen hand vill
analysera sina slag på detaljnivå.

Inga underverk utan träning och
rätt utrustning
Teknik i all ära, men förvänta dig inga underverk
utan träning och rätt utrustning. Nya tekniska
lösningar och hjälpmedel är roligt, men det kan
aldrig ersätta ett tränat golföga, ihärdig träning
eller utrustning anpassat efter dina förutsättningar. Men med grunderna på plats kan tekniken
definitivt göra dig till en bättre golfspelare.
Vill du ha guidning i teknikdjungeln? Prata med
oss i shopen så hjälper vi dig.

Samma priser, rätt grejer.
Välkommen in i din PQ-shop!
Din golfshop ingår i en kedja tillsammans med 30 andra shopar
över hela Sverige. Det garanterar
dig ett brett utbud och bra priser.
En välskött shop och bra träningsverksamhet
är viktiga komponenter för en golfklubb.
Det tar Pro Quality ansvar för på 30 klubbar
runtom i Sverige.

Spara slag och pengar
Gemensamma inköp gör att du får samma pris i
våra shopar som i de stora golfvaruhusen. Skillnaden är inte priset utan hjälpen du får av utbildade
och erfarna PRO’s att välja rätt grejer för just dig.
Det kommer spara dig både slag och pengar.

Kunskap, erfarenhet
och engagemang
Varje PQ-shop är sin egen och anpassar utbudet
efter just sina kunders önskemål. Närhet och
personlig service tummar vi aldrig på. Vi finns
på plats för att hjälpa dig att spela bättre golf.
Ta hjälp av din PRO’s kunskap, erfarenhet och
engagemang. Det kommer göra skillnad.
Sven-Arne Bolten
Ordförande Pro Quality
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Hipp hurra för
friskvårdsbidrag!
Äntligen! Nu kan du få friskvårdsbidrag
för att spela golf.

Gps-teknik i
fler av Cobras klubbor
Förra året lanserades Cobra Connect i två av Cobras drivers.
I år finns gps-tekniken som mäter hur långt du slår i hela Cobras
F8-serie. Serien består av drivers, fairwaywoods, hybrider samt
järnklubbor och finns för både damer och herrar.
Sensorer i greppen samlar information om slaglängder och
precision som du sedan kan använda för att analysera ditt eget
spel. Informationen får du direkt i din smartphone. Med bättre
kännedom om ditt spel kan du ta bättre beslut och spara fler slag.

I januari kom det glädjande beskedet Golfsverige väntat länge
på; golfspel godkänns som skattefri friskvårdsförmån.
Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter
inom golf är bland annat:

•
•
•
•
•

Spelaravgift (årlig avgift för golfspel,
exklusive medlemsavgift)
Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
Egen träning på drivingrange
Golfträning, till exempel nybörjarkurser, golfkurser
och golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle)
Års- eller säsongskort på korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde

Tänk på att:

•
•

Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner
golf som friskvårdsförmån.
Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor
per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer
beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara
lägre än maxbeloppet.

Läs mer på golf.se/friskvardsbidrag
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Ecco BIOM Hybrid 3
– bekväm, slitstark
och stabil
TRI-FI-GRIP. Det är den nya tekniken i Eccos BIOM Hybrid 3.
Tekniken ska maximera din prestation på golfbanan och ge dig
mer stabilitet och rotationsstöd samtidigt som skon ska hålla
längre. Det är en lättviktssko gjord i robust jakläder med vattentät
GORE-TEX konstruktion vilket också ger skon bra andningsförmåga. Med BIOM Hybrid 3 får du en bekväm, slitstark och
stabil sko värd varenda krona.

Längre
drives med
Callaway Rogue
Callaways nya driver Rogue är uppföljaren till deras
populära Epic. Rogue har förfinats för att du ska slå
ännu längre och fått en ny träffyta som är tunnare på
vissa delar och tjockare på andra. Det ska ge mer längd
även vid missarna. Callaway Rogue finns i tre modeller.
En standard-modell, en draw-modell för dig med slice
och en Sub Zero-modell för dig som vill ha mer hastighet
i klubbhuvudet men något mindre förlåtande egenskaper.

Superstjärnornas
nya drivers
Två bollar blir en
Titleist populära NXT Tour och NXT Tour S blir Tour Soft. Den
nya golfbollen är konstruerad för att ge mycket känsla i kombination med hög bollhastighet för mer längd. Det är en boll som
passar dig som vill ha en mjukare boll som ger längd och har
exceptionellt bra närspelsegenskaper. Den nya Tour Soft finns i
både vitt och gult.

Taylor Mades nya drivers M3 och M4 ska ge golfare rakare
utslag. Teknologin som ska hjälpa dig att träffa fairway oftare
kallas Twist Face. Det innebär att träffytan är vriden så att
tån på klubbhuvudet har mer loft vilket ger mer spinn, medan
hälen har lägre loft vilket ger mindre spinn. Detta minimerar
risken för sneda slag vid våra vanligaste missar; en hög tåträff
som ger en hook och en låg hålträff som innebär en slice.
På taylormade.se kan du se en film där världsettan i golf,
Dustin Johnson testar den nya drivern tillsammans med
Jason Day, Justin Rose och Rory McIlroy.

Titleist Vokey SM7
– wedgar för alla

MoreGolf Mastercards
bonuscheckar

Titleist nya wedgar ska ge mer spinn än innan och finns med
flera olika slipningar av sulan för att varje golfspelare ska hitta
just sin modell. Beroende på loft är tyngdpunkten i bladet
placerad annorlunda. Det ger ett mer exakt avstånd mellan
dina wedgar vilket gör klubbvalet enklare och du kommer sätta
fler slag nära flaggan. Wedgarna finns i tre olika färger; Tour
Chrome, Brushed Steel, Jet Black.

Du vet väl att du kan lösa in dina MoreGolf bonuscheckar
hos instruktörer anslutna till PGA, med andra ord även hos
oss på Pro Quality.
Vill du även skaffa ett MoreGolf Mastercard
– Medlemskort med integrerat betal- och kreditkort – och få
bonus på allt du köper, läs mer på golf.se/moregolf
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Drivers

Välj rätt driver
och slå längre
En driver anpassad till din längd, din sving och till och med
din storlek på händerna kommer göra att du slår längre. Vi
berättar hur det går till att prova ut en driver.
Att en golfspelare som är 190 cm
lång behöver en längre klubba än en
golfspelare som är 170 cm lång låter
väl ändå självklart? Eller att en spelare
med en svinghastighet på 90km/h har
andra förutsättningar än en spelare som
svingar i 65 km/h. Det är sådant vi tar
hänsyn till när vi provar ut en personligt anpassad driver.

Så här provar vi ut
en driver:
1. Vi pratar

? !

Det första vi gör när vi provar ut en
driver är att prata om vad du har för
mål och ambition med din golf. Vi vill
veta hur många rundor du spelar, hur
mycket du tränar och vilka utmaningar
du står inför som golfare. Det ger oss en
viktig bild av vem du är på golfbanan.
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2. Vi mäter
Vi mäter bland annat hur lång du är,
hur långa armar du har och hur stora
dina händer är. Med hjälp av en bollradar mäter vi också hur långt du slår din
nuvarande driver samtidigt som vi får
fram andra intressanta nyckeltal.

3. Vi jämför
Nu är det dags att testa olika drivers.
Vi jämför de olika nyckeltalen för
respektive klubba. Förutom längden
tittar vi även på till exempel spinn och
bollträff. Vi tolkar dessa siffror tillsammans med din sving och hjälper dig att
välja rätt driver.

4. Vi justerar

5g

10g

I det här steget ska vi ha kommit fram
till en driver som känns bäst för dig.
Nu börjar finjusteringen för att hitta
driverns optimala inställning för just
dig. Vi fortsätter titta på olika nyckeltal
för att kunna hitta till exempel rätt loft,
skaft eller viktjusteringar.

Enklare än det låter
Det kanske låter krångligt men för dig
som provar ut en driver handlar det
bara om en sak; du ska slå golfbollar.
Det är egentligen ingen skillnad mot att
slå några hinkar på rangen. Att ha koll
på nyckeltal, olika skaft och din sving
är vårt jobb. Vi servar dig med vad du
behöver för att hitta rätt driver och fler
meter från tee.

Skräddarsy alla dina
klubbor
Hur vi provar ut en driver är egentligen
ingen skillnad mot hur vi provar ut andra
klubbor. Vi hjälper dig att skräddarsy
alltifrån dina järnklubbor till din putter.
Välkommen in i shopen för att boka
en tid.

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.

Cobra F-Max
Dam
2 999 kr/st

Taylor Made M4
Dam och herr
3 999 kr/st

Ping G400 Max, G400
Herr		
4 499kr/st

Cobra F-Max
Herr
2 999 kr/st

Cobra KING F8
Herr
3 999 kr/st

Callaway Rogue Sub Zero
Herr
4 999 kr/st

Ping G Le
Dam
3 699 kr/st

Cleveland Launcher HB
Herr
2 999 kr/st

Cobra KING F8
Dam
3 999 kr/st

Titleist 917
Dam och Herr
3 999 kr/st

Callaway Rogue
Dam och herr
4 999 kr/st

Taylor Made M3
Herr
5 699 kr/st

Visste du att…
I dag är det standard att du kan välja mellan flera olika skaft till din driver.
Vilket skaft du väljer har stor betydelse för hur långt du kommer att slå.

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.
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Järnklubbor

Lätt, lättare, järnklubbor!
Järnklubborna har aldrig varit
mer lättspelade än nu. Upptäck
de nya moderna järnklubborna
och slå både längre och rakare.

placeringar av vikter i klubbhuvudena
ökar dina chanser för en renare bollträff
vid varje slag. En bra bollträff är en förutsättning för att dina slag ska gå både
långt och rakt.

När tillverkarna utvecklar nya järnklubbor utgår de från två principer.
De ska gå längre och bli mer förlåtande.
De ska helt enkelt göra det lättare för
dig att spela golf.

Olika konstruktioner på
långa och korta järn

Bra bollträff varje gång
Den ständiga utvecklingen av järnklubborna gör att de blir mer lättspelade
och förlåtande för varje år som går. Ny
design, innovativt material och olika

Cobra F-max
Dam och herr
6 klubbor, stål/grafit
4 999 / 5 999 kr/set
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De flesta golfare har svårare för att slå
ett bra slag med en järn-4 än en järn-8.
Därför har de börjat konstrueras på
olika sätt. De långa järnen kan idag ha
ett ihåligt klubbhuvud vilket till viss
del påminner om en hybrid medan de
korta järnen har en mer solid konstruktion. Det ger dig bra slag oavsett
klubba.

Callaway Steelhead XR
Dam och herr
6 klubbor, stål/grafit
6 999 / 7 999 kr/set

Mer höjd i slagen ger
lägre score
Moderna järnklubbor ger inte bara
mer längd. De gör också att du får mer
höjd i dina slag. Med mer höjd i slagen
är det större chans att din boll stannar
på green. Då slipper du svåra chippar
vilket ger dig bättre möjligheter till
lägre score.
Nyfiken på vad nya järnklubbor kan
göra för ditt spel? Välkommen att
testa hos oss.

Taylor Made M4
Dam och herr
6 klubbor, stål/grafit
6 999 / 7 999 kr/set

Cobra KING F8
Dam och herr
6 klubbor, stål/grafit
6 999 / 7 999 kr/set

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.

Titleist 718 AP1
Dam och herr
6 klubbor, stål/grafit
6 999 / 7 499 kr/set

Ping G Le
Dam
6 klubbor, grafit
7 499 kr/set

Ping G400
Herr
6 klubbor stål/grafit
7 699 / 8 299 kr/set

Taylor Made M3
Herr
6 klubbor, stål/grafit
8 399 / 10 499 kr/set

Taylor Made CGB
Dam och herr
6 klubbor, stål/grafit
8 399 / 11 099 kr/set

Callaway Rogue
Dam och herr
6 klubbor, stål/grafit
8 499 / 9 499 kr/set

Callaway Apex
Herr
6 klubbor, stål/grafit
9 999 / 11 499 kr/set

Titleist 718 AP2
Herr
6 klubbor, stål
9 999 kr/set

Titleist 718 AP3
Herr
6 klubbor, stål
9 999 kr/set

Taylor Made P 790
Herr
6 klubbor, stål
10 399 kr/set

Ping G700
Herr
6 klubbor, stål/grafit
10 499 / 11 499 kr/set

Callaway X Forged
Herr
6 klubbor, stål
10 999 kr/set

Mizuno MP-18 MMC
Herr
6 klubbor, stål
11 299 kr/st

Mizuno MP18
Herr
7 klubbor, stål
11 499 kr/st

Titleist 718 CB
Herr
7 klubbor, stål
11 999 kr/set

Titleist 718 TMB
Herr		
7 klubbor, stål
15 999 kr/set

Hur många meter
skiljer det mellan din
järn-6 och din järn-7?
Om du inte kan svaret rekommenderar vi dig att
boka en lektion för att mäta upp hur långt du
slår med dina olika klubbor.

Köp järnklubbor
till styckpris
Du bestämmer själv hur många järnklubbor du vill köpa.
Vi säljer både hela set, halva set och styckvis.

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.
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Fairwaywoods

Din mest användbara klubba
Har du en fairwaywood som
du trivs med och slår långa
och säkra slag med? Grattis!
Då har du hittat en trygg
bundsförvant som du kan ha
nytta av i flera lägen ute på
golfbanan.

utslag från tee. Om du inte hittat din
bundsförvant ännu är det inte för sent.
Kom in i shopen så hjälper vi dig.

En fairwaywood ger dig både långa
transportslag på fairway och trygga

I ruffen
En fairwaywood glider bra igenom det

Cobra F-max
Dam och herr
1 999 kr/st

TaylorMade M4
Dam och herr
2 599 kr/st
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Tre andra bra lägen för en
fairwaywood
En fairwaywood är nog den mest användbara klubban i bagen. Förutom på
tee och på fairway funkar den lika bra i
ruffen och i bunkern som runt green.

tjocka gräset och du får fram bollen en riktigt bra bit. Använd en klubba med lite högre
loft, till exempel en FW-5.
I fairwaybunkern
Den breda sulan på klubban gör att den
inte fastnar i sanden. Även här är det bra
om du tar en fairwaywood med lite högre
loft.
Runt green
Om du har en lång rullchip framför dig är
det också läge att plocka fram din fairwaywood. Då kan du ta en kort svingrörelse med
klubban vilket ger dig mer längdkontroll.

Cleveland Launcher HB
Herr
1 999 kr/st

Ping G Le
Dam
2 199 kr/st

Cobra KING F8
Dam och herr
2 499 kr/st

Callaway XR Speed
Dam och herr
2 499 kr/st

Ping G400
Herr
2 899 kr/st

Callaway Rogue
Dam och herr
2 999 kr/st

Titleist 917 F2
Dam och Herr
2 999 kr/st

TaylorMade M3
Herr
3 299 kr/st

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.

Lättspelad och
förlåtande
Hybriden är en bra klubba för
många. Den hjälper dig att få
både mer höjd och längd i
slagen. De flesta golfare skulle
må bra av en eller två hybrider
i bagen.
Om du har svårt att slå bra slag med de
långa järnen är hybriden en bra ersättare.
Med en hybridklubba blir det lättare att få
både höjd och längd i dina slag samtidigt
som du behåller kontrollen.

Hybridens konstruktion ger
både höjd och längd

Hybrider

Cobra F-max
Dam och Herr
1 699 kr/st

Ping G Le
Dam
1 899 kr /st

Cleveland Launcher HB
Herr
1 799 kr/st

Cobra KING F8
Dam och herr
1 999 kr/st

Ping G400
Herr
2 399 kr/st

Titleist 818 H1
Dam och Herr
2 499 kr/st

TaylorMade M4
Dam och herr
2 199 kr/st

Titleist 818 H2
Dam och Herr
2 499 kr/st

Callaway Rogue X
Dam och Herr
2 499 kr/st

Callaway Rogue
Dam och Herr
2 499 kr/st

TaylorMade M3
Herr
2 799 kr/st

Som namnet skvallrar om är klubban en
hybrid av en järnklubba och en fairwaywood. Hybridens konstruktion och egenskaper gör att du slår högre med en hybrid
än med en järnklubba med samma loft.
När du får höjd i slagen blir det också en
mer effektiv bollflykt vilket gör att bollen
går längre. Höjden gör också att bollen
lättare stannar på green.

Hitta rätt mix av järn,
hybrid och fairwaywood
Hybriden kan ofta fylla ett glapp mellan
den järnklubba du slår längst med och den
fairwaywood du slår kortast med. Enklaste
sättet att hitta rätt uppsättning klubbor i
bagen är att mäta dina slag i en bollradar.
Kontakta oss i shopen så hjälper vi dig.

Tips!

Pegga upp
med hybriden
Hybridens kortare skaft ger mer
kontroll vilket gör den till ett säkert
alternativ från tee utan att tappa
särskilt mycket längd jämfört med
en driver eller en fairwaywood.

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.
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Ping Juniorset
1 899 – 6 699 kr

PowerBilt Juniorset
1 199 – 1 699 kr

Junior
Cobra Juniorset
2 499 – 4 999 kr

PQ stöttar
framtidens
golfproffs
SEDAN STARTEN 1998 har 121
PGA-proffs erhållit stipendier från
PGA Future Fund och totalt har
över sju miljoner kronor delats ut
till svensk golfs största framtidshopp. Under 2018 får 12 lovande
tjejer och killar dela på nästan
650 000 kronor.

FootJoy Juniorhandske
109 kr

FootJoy
Pro SL Junior		
799 kr

Stenson Solglasögon
Juniormodell
1 099 kr/st

Du är framtiden!
Är du en av alla juniorer som har upptäckt glädjen med golf? Bra! Här är några
tips för att golfen ska bli ännu roligare.

Spela med rätt klubbor
Precis som för alla andra golfare spelar du som junior
bättre med klubbor som är anpassade för dig.

Regler är inte det viktigaste
Golf har väldigt många regler, det gör inget om du inte
kan alla. Det viktigaste är att du har roligt på golfbanan.

Testa olika spelformer
Det finns många olika spelformer inom golf, våga testa
olika för att hitta den du tycker är roligast.

Gå med i en träningsgrupp

PQ önskar dem stort lycka till!

Arvid Olsson:
”Jag ska träna så
mycket jag kan…”
Arvid Olsson är 11 år och
tycker golf är det bästa som finns.
Pappa Fredrik tog med honom till
golfbanan redan när han var tre år,
men han började spela golf på riktigt
när han var åtta år. Förra året gick han
från 28 till 18 i handicap. I år är hans
mål att gå ner till 12.
Vad är det bästa med golf Arvid?
Att hänga med kompisar på klubben
och att tävla.
Vad är din plan för att lyckas nå
12 i handicap?
Jag ska träna så mycket jag kan men
också försöka att spela mer på banan.

I en träningsgrupp kan du träffa andra golfjuniorer och
lära dig mer om golf från våra välutbildade tränare.

Finns det något på golfbanan som
du är extra bra på?
Närspel och bunkerslag är det jag är bäst
på, men jag tycker allt är lika roligt.

Nybörjarkurs!

Har du några tips till andra golfjuniorer?
Träna, spela mycket på banan och
ha roligt.

Känner du någon som vill börja spela golf? Besök oss
i shopen så berättar vi mer om våra nybörjarkurser.

12

Europa Junior
1 099 kr

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.

Golf shop
Din

presenterar årets golfmode 2018

Kläder efter väder…
…och sport
Inte kall, inte för varm. Absolut inte blöt och du ska kunna svinga
obehindrat. Med rätt kläder kan du prestera bättre på golfbanan.

andningsförmågan gör att materialet torkar
fort. Det gör softshell till ett bra material
även när du bli svettig.

På golfbanan behöver du ha kläder som tål
vind och vatten för att hålla dig varm och
torr. Samtidigt måste de andas för att du inte
ska bli svettig. Dina kläder ska också tillåta
dig att svinga fritt. Kläder skapade för golf
har allt detta och gör att du presterar bättre.

Stretch
Att kunna röra dig obehindrat är avgörande för att prestera på golfbanan. I många
golfplagg finns det elastiska material som gör
att plagget rör sig tillsammans med kroppen.
Plagg med stretch är bekväma att bära, har
bra passform och håller länge.

Vi beställer hem det du vill ha
I vår shop hittar du ett stort utbud av kläder
noggrant utvalda för dess höga kvalitet och
funktion. På sidorna som följer har vi samlat

alla våra klädleverantörer som visar upp
delar av säsongens kollektion. Förutom de
kläder vi har i shopen kan vi beställa plagg
om det är något speciellt du är ute efter.
Välkommen att klä dig hos oss!

3 funktionsmaterial vi gillar
Softshell
Softshell är ett mjukt material som är helt
vindtätt och ger ett bra skydd mot regn.
Det är inte helt vattentätt men den goda

Naturens eget supermaterial
Vilket det är kan du läsa mer om på sidan 20.

WEAR IT
DAILY

A day playing golf means perfection. You’re out
with your favorite people, meeting the challenges
and enjoying butiful surondings. Time is yours and you
make sure to grasp every second of it. No mather the
weather or situation, abacus will have you covered.

Skaffa en unik
stil på golfbanan
Med snygga logoprodukter till ditt företag kan du överraska både kunder
och medarbetare. Eller varför inte trycka upp personliga plagg och ge
bort i present?

Med eget tryck kan du skapa
en helt unik stil på golfbanan
både för dig själv och för
andra.

Skapa relationer och
få ett starkt varumärke
Starka relationer till företagets
kunder och medarbetare är
nyckeln till framgång. Ofta
kan det vara det lilla som gör
skillnaden.
Att ge bort golfbollar eller
kläder med ditt företags logga
är ett bra sätt att skapa goda
relationer och stärka ditt företags varumärke.

Perfekta presenten
Känner du någon som verkligen älskar golf? Då är snygga
golfkläder alltid en uppskattad
present, men snygga golfkläder
med personligt tryck är ännu
bättre. Det är faktiskt den
perfekta presenten.

Beställ i shopen

STABILITY
PWRSPORT

MORE SUPPORT. MORE COMFORT. MORE STYLE.

Vi hjälper dig att ta fram unika
tryck på både kläder, bollar
och tillbehör. Kontakta oss i
shopen för att veta vilka olika
produkter vi kan ta fram med
just ditt tryck på.

FJ’s nya klädkollektion 2018 är designad speciellt för golf med de senaste materialvalen
i kombination med trendiga mönster och härliga färger. För varje spelare, i alla klimat.

PERFORMANCE GOLF APPAREL

WOMEN’S GOLF
ALISON LEE @thealisonlee

YOUTH GOLF

I WILL.

TM

JORDAN SPIETH @jordanspieth

INSPIRED BY TOUR.
AUTHENTIC TO GOLF.
FASHIONED FOR YOU.
Vår och sommar kollektionen 2018 från
Callaway Kläder presenterar moderna färger,
stilar och passform med tekniska material, för
både damer, herrar och juniorer.
CALLAWAYEUROPEAPPAREL.COM

GEORGIA HALL
ANTONIO HORTAL
PABLO LARRAZÁBAL
CALLAWAY TOUR PROFESSIONALS

PRESTANDA

HARPER
is registered trademark of Karsten Manufacturing Corporation.

QUINN

FUKTTRANSPORTERING

SNABBTORKANDE

SKRYNKELFRI

STRETCHEGENSKAPER

Naturens eget
supermaterial
Ull är ett av de smartaste funktionsmaterialen som finns.
Det håller dig sval när det är varmt och varm när det är kallt.
Dessutom rengör det sig själv. Naturens eget supermaterial
helt enkelt.

Ull rengör sig själv

Ull är ett levande material som andas
och anpassar sig utifrån din kroppstemperatur i kombination med vädret.
När det är varmt leder ullen bort ånga
och värme från kroppen och när det är
kallt samlar och bevarar ullen värmen.
Ull fortsätter även producera värme
när det är fuktigt ute.

HÅLLBART MODE &
BRA MILJÖVAL

Ull har blivit ett av de trendigaste
och mest miljövänliga textilierna på
marknaden. Vi arbetar nästan helt
uteslutande med ull i våra kollektioner. Ull är ett förnybart och naturligt material, vilket gör det till en av
våra mest hållbara materialresurser i
världen.

Tänk livslängd och kvalitet hellre än
kvantitet. Det handlar inte om att
lägga ner mer pengar utan att satsa
på färre plagg som håller länge.
Miljövänliga val ger friskt vatten,
levande produktiv matjord och
biologisk mångfald där produkter
produceras och ger hälsosamma liv för
Så mycket som 29.000 liter vatten kan krävas för
människor som
att tillverka 1 kg bomull.
lever nu och
1,5 -7 kg kemikalier går åt till 1 kg bomullstyg.
en möjlighet
Källa – miljomarkningar.se, 8 mars 2013:
för kommande
1 kg ull = ca 44 liter vatten!
generationer att
Källa – Schoeller GmbH, 13 april 2017
få ett gott liv.

Förutom miljöaspekten har ullen en
fantastisk komfort och en funktion
som inte går att skapa på konstgjord
väg.

l

Phone: +46 (0)321 688 700

Att producera 1 kilo ull kräver 44 liter
vatten medan samma mängd bomull
kräver 29 000 liter. Ull är ett helt och
hållet förnybart och naturligt material
vilket gör det till ett av världens mest
hållbara. Med kläder av ull är du snäll
mot miljön samtidigt som du får plagg
som är perfekta för golfbanan.

WOOL

VARFÖR ULL?

Trikågatan 2, 523 60 Gällstad

Ett av världens mest
hållbara material

Ull är självrenande och luktar inte illa.
Det beror på att ullen naturligt bryter
ner illaluktande bakterier från huden
och ullens fett stöter bort fukt som i
sin tur tar med sig smutspartiklar. De
självrengörande egenskaperna gör att

IVANHOE

Martin Göthager founded the
company in 1946

ull inte behöver tvättas särskilt ofta,
men vädra gärna dina ullplagg. Helst
i fuktigt väder, då håller de sig fräscha
länge.

l

info@ivanhoe.se

l

www.ivanhoe.se

Närmast flagg
vinner!
Precision är oftast viktigare än längd. Wedgarna är klubborna
som ska hjälpa dig att komma så nära flaggan som möjligt.
Lär dig behärska dina wedgar och du sparar slag.
Vi vill alla slå längre golfslag. Men vad
spelar egentligen en 10 meter längre
drive för roll när du ändå har tre-fyra
slag in till green från 100 meter? Väldigt
lite är svaret. Om du börjar räkna hur
många slag du har från 50 eller 100
meter och in till green kommer du upptäcka att du har många slag att spara.

Fler borde träna närspel
Trots att de flesta vet att de kommer
spara fler slag om de tränar närspel
jämfört med att nöta drivers och järnslag
på rangen är det få som verkligen lägger
tid på sitt närspel. Om du är en av dem
är vårt råd att tänka om. En eller ett par
lektioner med fokus på ditt närspel och
dina wedgar kommer att förbättra din
score. Boka din närspelslektion i shopen,
du kommer inte ångra dig.

Ping Glide 2,0
Herr, stål
1 499 kr/st

Gamla wedgar,
mindre spinn
Titleist ville ta reda på exakt hur
spinnen påverkades i takt med att
skårorna i wedgen nöttes ut. Med
hjälp av en svingrobot jämförde de
en sprillans ny wedge med wedgar som
använts motsvarande 75 och
125 rundor.

Wedgar
Byt wedgar vartannat år
I snitt spelar golfsvensken 14 golfrundor per år. Lägg till slag på rangen eller
övningsområden och du är ganska
snabbt uppe i många golfslag med dina
wedgar. Ungefär vartannat eller vart
tredje år är det bra att köpa nya wedgar.
Välkommen in i shopen om det är
dags för en uppdatering.

Så här blev Titleists testresultat:
Helt ny wedge
8500 rpm*
Samma wedge efter 75 rundor 7700 rpm* 9% mindre spinn
Samma wedge efter 125 rundor 6500 rpm* 23 % mindre spinn
*rpm: Revolutions Per Minute vilket på svenska motsvarar varv per minut

Callaway Mack Daddy 4
Dam och herr, stål/grafit
1 599 / 1 899 kr/st

Tips!
Ta alltid en extra
klubba vid inspelen
Det är väldigt vanligt att inspel hamnar
kort om flaggan. Ta för vana att alltid
ta en extra klubba vid dina inspel. Det
förbättrar dina chanser att komma nära
flaggen och sänka putten.

Titleist Vokey SM7
Dam och herr, stål/grafit
1 599 / 1 699 kr/st

Cleveland RTX-3 / CBX
Dam och herr, stål/grafit
1 499 / 1 399 kr/st

Våga...
…slå till bollen ordentligt
med dina wedgar. Då ökar
chansen att den stannar på
green.

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.
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Skor

Somliga går i
trasiga skor…
Tyvärr ser vi då och då golfare
med trasiga och slitna skor, och
ibland även spelare utan riktiga
golfskor. Säg oss, vad beror det
på?
Bra golfskor i gott skick är en nyckel till att
hålla dig skadefri. Det ger dig också goda
förutsättningar för långa och raka golfslag.
Golfskor är utvecklade för att ge dig stöd,
stabilitet och fäste när du slår samtidigt som
de ska hålla för många golfrundor.
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3 tips

stå emot den här kraften är dina fötter. Då
behöver du ge dem all hjälp de kan få.

för
bra
golfskor och glada fötter

1. Var noggrann när du väljer golfskor
Prova ut en modell som verkligen passar
och stöder din fot. Alla är vi olika, våra
fötter också.

Teknik och material
anpassat för golfare

2. Gå in dina nya golfskor
Börja gärna med en kortare runda eller
promenad första gången du använder dem.

För att lyckas är en modern golfsko fylld av
teknik och material anpassat för dig som
golfspelare. Under en golfsving skapas det
en enorm kraft i kroppen. Det enda som ska

3. Två par skor håller tre gånger så länge
Studier visar att det är värt att investera i två
par skor. Välj ett par för torrt väder och ett
för blött.

Vilken skotyp passar
dig bäst?
Mobila skor – spikeless
Sen spikeless introducerades för
ett par år sen har de blivit den
mest sålda typen av golfskor.
Dess design är ofta lik en vanlig
sneaker vilket gör att de även
passar bra i andra sammanhang
än golf. Spikeless passar bäst i
torrt väder.

Stabila skor - softspikes
Golfskor med softspikes har fått
ett uppsving igen. Framförallt är
de att föredra vid vått väder men
även du med hög svinghastighet
kan vara i behov av det bättre
fäste som golfskor med softspikes
erbjuder. Har ofta ett mer sportigt
utseende.

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.

Herrskor

Puma Ignite Pwr Sport
1 299 kr/par

Puma Ignite Pwradapt
1 699 kr/par

Ecco Biom Hybrid 3 BOA
2 099 kr/par

FootJoy Contour FIT
1 399 kr/par

FootJoy A.R.C SL
1 399 kr/par

FootJoy Golf Casual
1 499 kr/par

Ecco Biom Hybrid 3
1 999 kr/par

FootJoy Pro/SL / BOA
1 799 / 1 999 kr/par

Ecco M Golf Cool Pro
2 199 kr/par

FootJoy D.N.A Helix / BOA
2 399 / 2 599 kr/par

FootJoy Tour-S / BOA
2 799 / 2 999 kr/par

Puma Ignite Statement low
999 kr/par

FootJoy Leisure
1 099 kr/par

Ecco Casual Hybrid
1 299 kr/par

FootJoy Sport SL / BOA
1 599 / 1 799 kr/par

Ecco Biom Hybrid 3
1 899 kr/par

Ecco Biom Hybrid 3, BOA
2 099 kr/par

Puma Ignite Pwradapt disc
1 699 kr/par

Damskor

FootJoy DryJoys / BOA
1 599 / 1 799 kr/par

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.
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Putters

Jakten på den
rätta puttern
Det finns många saker som påverkar vilken putter du ska ha.
Alltifrån din puttrörelse till formen på putterhuvudet. Välj rätt
putter och bli mästare på green.
Med rätt putter kan du förbättra din
score avsevärt och lika mycket kan du
försämra den genom att spela med fel
putter. Här listar vi några saker som är
bra att ha koll på när du väljer putter.

• Storlek och form på putterhuvudet
Det finns tre varianter av putterhuvud;
blad, halv mallet och mallet. De har
alla olika egenskaper och kan vara
avgörande för ditt spel på green.

Bra saker att ha koll på
när du väljer putter

• Längden på puttern
Rätt längd på skaftet hjälper dig att hitta
både rätt längd och riktning på green.

• Om du har rak eller bågformad
puttrörelse
Om din puttrörelse är rakt bak och rakt
fram ska din putter vara face-balanced.
Har du en mer bågformad puttrörelse
ska du ha en toe-balanced putter. Jämför med bilden ovan.
• Hur skaftet är fäst i klubbhuvudet
Hur och var skaftet fästs i klubbhuvudet påverkar hur puttern rör sig längst
med din puttrörelse. Du ska välja en
putter som följer din naturliga rörelse.
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• Streck på puttern eller inte
Strecken kan både hjälpa och stjälpa.
Många fler än man kan tro siktar
faktiskt bättre utan streck.

Boka en puttinglektion
Vi hjälper dig gärna att prova ut ny
putter eller ge dig tips för att du ska bli
bättre med din nuvarande. En lektion
med fokus på din puttning kan vara
skillnaden mellan en tvåputt och en
treputt.

Test: Vilket öga är
ditt dominanta
Synsystemet fungerar olika
för varje person och oftast
dominerar ett öga.
Det påverkar hur du siktar och
vilken som är den optimala
puttern för dig. Vi berättar
gärna mer under en lektion
men du kan själva ta reda på
vilket som är dit dominanta
öga.
Gör så här:
1. Titta med båda ögonen på
ett litet föremål en bit bort.
2. Forma ett hål med tummen
och pekfingret, sträck ut 		
armen och titta på 		
föremålet genom hålet.
3. När du blundar omväxlande
med höger och vänster öga
märker du vilket öga som
ser föremålet genom hålet.
Det ögat är det dominanta.

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.

Oddesy O-Works 7 Red
2 199 kr/st

Taylor Made Spider
3 199 kr/st

Oddesy O-Works 2-Ball Fang Red
2 399 kr/st

Ping Sigma G, Tyne-H
2 099 kr/st

Scotty Cameron Select Newport 2
3 999 kr/st

Face-balances eller toe-balanced
– så här testar du din putter
Om du balanserar klubban på ett finger och
träffytan pekar uppemot ditt ansikte är puttern
face-balanced. På en toe-balanced putter pekar
klubbhuvudets tå nedåt.

Nya grepp, bättre slag.
Att byta grepp är ett av de
enklaste sätten för att slå
bättre slag. Vi hjälper dig att
byta till grepp som är rätt för
storleken på just dina händer.
Att spela med slitna grepp är som att
köra bil med utkörda sommardäck på
vintern. Nya grepp är ett enkelt och
billigt sätt för att slå bättre golfslag. För
att byta grepp på dina klubbor följer du
vår enkla guide:
1. Gå in i shopen och säg att du vill
byta grepp
2. Välj ut vilket grepp du vill ha
3. Vi byter dina grepp och ser till att
de sitter rakt, stabilt och håller
länge.

Grepp som passar din
storlek på handen
Att spela med grepp som passar dina
händer är viktigt. Spelar du med för
tunt grepp håller du ofta för hårt i
klubban vilket aldrig är bra. Med ett
för tjockt grepp riskerar du att bli
passiv i din sving vilket ökar risken
för att du slår en slice. I shopen mäter
vi dina händer för att hitta den storlek
på grepp som du ska ha.

Förnya din putter
Förnya din putter med ett
tjockt grepp. De tjocka greppen
minskar risken att du använder
handlederna när du puttar.
Vi har ett brett utbud av tjocka
puttergrepp, välkommen att
testa.

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.
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Bollar

Hitta rätt boll för dig
Golfbollen är den enda del av din utrustning som du använder vid varje slag. Genom en
golfbollsutprovning kan du hitta den optimala golfbollen för dig. Det kommer göra att du
slår längre och närmare flaggan.
Oavsett hur bra du är på att spela golf
har du stor nytta av att prova ut vilken
golfboll som passar dig bäst. Det skiljer
mycket i prestanda och kvalitet mellan
olika golfbollsmärken och olika modeller av golfbollar. Hittar du den som
passar dig bäst kommer du spela bättre
golf, och när du hittat rätt – då ska du
alltid spela med den bollen.

Därför är det viktigt att du testar och
jämför för att hitta just din rätta.

Hur mycket bättre är en
premiumboll?

Mer färg åt folket

Jämför man premiumbollar med de
billigare bollarna är det inte längden
som är den stora skillnaden. Däremot har
de dyrare bollarna överlägsna närspelsegenskaper. Det kan dock skilja flera
meter mellan olika bolltillverkares bollar.

Vitt har varit den dominerande färgen
bland golfbollarna så länge vi kan
minnas. Men nu kan vi äntligen börja
matcha färgen på bollen med färgen
på våra kläder.

TaylorMade TP5
529 kr/dussin

TaylorMade Project (a)
399 kr/dussin

Srixon AD333
299 kr/dussin

Srixon Z Star
499 kr/dussin

Titleist Pro V1/Pro V1x
549 kr/dussin

Titleist Tour Soft
399 kr/dussin

Titleist Velocity
299 kr/dussin

Titleist DT TruSoft
269 kr/dussin

Bridgestone e6 Speed
329 kr/dussin

Bridgestone Tour B RXS
499 kr/dussin

Callaway Chrome Soft
429 kr/dussin

Callaway Chrome Soft X
429 kr/dussin

Tips!
Callaway Supersoft
269 kr/dussin
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Volvik Vivid
449 kr/dussin

Glöm inte att rita siktlinje på bollen,
det hjälper dig att få bollen i hål.

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.

Som handen i handsken
När du köper en ny handske är det viktigt att du köper en
handske i rätt storlek. Sen gäller det att ta hand om den så
den håller länge.

FootJoy
Weather Soft

FootJoy
Rain Grip

FootJoy
GTxtreme

En handske i rätt storlek, bra skick och för rätt väderlek kan vara avgörande för
en bra golfrunda. Tänk på det här för att få ut maximalt av din golfhandske.

Välj rätt storlek
Med rätt storlek på handsken håller den längre och du får framförallt ett bättre
grepp vilket ger bättre slag. I shopen hjälper vi dig hitta rätt.
Titleist
Perma Soft

Låt handsken torka efter rundan

Titleist
Players Glove

Efter varje runda ska du låta handsken torka och sedan förvara den i förpackningen du fick när du köpte handsken. Då håller den formen och är mjuk och
skön till nästa runda.

Handskar för olika väder
Vid blött väder ger en regnhandske bäst grepp om klubban. Att spela med handskar efter det väder de är gjorda för gör att de håller längre.

Koll på avstånd

Ny syn på golf

Med en kikare eller klocka
får du stenkoll på avstånden.
Rätt använd ger tekniken
förutsättningar för en lägre
score.

I fjol lanserade Sveriges främste
manliga golfare genom tiderna
sitt eget glasögonmärke. Henrik
Stenson Eyewear är glasögonen
för dig som tar golfen och din
syn på allvar.

Med koll på avstånd till flaggan, bunkrar och vattenhinder kan du lättare planera din spelstrategi för varje hål. Men
det förutsätter också att du har koll på
hur långt du slår varje klubba. Oavsett
om du redan har en klocka eller kikare
eller funderar på att skaffa en hjälper vi
dig att mäta upp hur långt du slår med
dina klubbor. Då kommer du verkligen
att få nytta av tekniken.

PinFinder 7.0
2 499 kr/st

– Jag vet hur viktigt det är att skydda ögonen
och att bära solglasögon som är anpassade
till uppgiften. Golfspelare utsätts för farligt
solljus och reflektioner som tröttar ut ögat
- så rätt ögonskydd är viktigt för oss golfare,
säger majorvinnaren Henrik ”Iceman”
Stenson om den egna kollektionen.
Bushnell Tour V4
3 499 kr/st
Stenson		
1 299-1 599 kr/st

Bushnell NEO Ion2
GPS-klocka.
Svart eller vit
1 899 kr/st

Bushnell Excel
GPS-klocka.
Finns i flera färger
2 299 kr/st

Bushnell Phantom
GPS-enhet.
Finns i flera färger
1 299 kr/st

Henrik Stenson Eyewear har tre kollektioner; solglasögon anpassat för golfbanan,
traditionella solglasögon och vanliga
optiska bågar. Det finns också en modell
speciellt för yngre spelare, ICEMAN Jr.
Den kostar 1 099 kr.
Välkommen in i shopen för att hitta de
brillor som passar dig bäst.

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.
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Vagnar

Skaffa en eldriven caddie
Elvagnen är här för att stanna
och den har aldrig varit bättre
eller billigare än nu. Elvagnen
är bra för alla golfare, oavsett
ålder. Testa du också!
Det finns många goda anledningar till
att proffsen har en caddie. Dels för de
goda rådens skull men också för att
slippa bära bagen. Men på de mindre
tourerna där spelarna ännu inte har råd
med en caddie är elvagnen att vanligt
inslag. Allt för att spara energi och skapa förutsättningar för en låg score. Med
en egen elvagn kan du göra detsamma.

Lika enkel att ladda
som mobiltelefonen!

Med en elvagn
kommer du…

Mycket elvagn
för pengarna!

• ha energi för att spela bra och jämn
golf över 18 hål.

Motocaddy S1 och Powakaddy FW 3
är två riktigt bra elvagnar till bra pris.
Vilken du väljer handlar mest om
tycke och smak. Båda är utrustade med
litiumbatterier som med enkelhet klarar
18 hål och de är enkla att komma igång
med samt lätta att fälla ihop.

• ta smartare beslut eftersom du är 		
mindre trött.
• uppleva snabbare spel på banan.
• få bättre kondition eftersom du
kan gå fortare och spela mer.
• slita mindre på kroppen.

Motocaddy S1		
6 999 kr/st

Lithiumbatterierna är lätta och
enkla att bära med sig och du
laddar dem lika lätt som du
laddar din mobiltelefon.

Elvagn

Vi rekommenderar dem båda varmt.

Powakaddy FW3s
7 499 kr/st
Elvagn

Powakaddy C2i
8 999 kr/st

Motocaddy S5
8 999 kr/st
Elvagn

Axglo Trilite
1 999 kr/st

Axglo Flipn go
2 399 kr/st
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Elvagn

Big Max Autofold +
1 999 kr/st

Europa
1 499 kr/st

Big Max Autofold FF
2 799 kr/st

Big Max Blade IP
2 999 kr/st

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.

Bagar

Snygga och funktionella golfbagar
Vi erbjuder ett brett och noggrant
utvalt sortiment av bagar för att ge
dina klubbor det skydd de förtjänar.
I vårt sortiment hittar du både superlätta och
vattentäta bagar från de mest populära bagoch klubbtillverkarna.

Bärbagar

Vi beställer hem
De flesta bagar går att få i olika färgkombinationer. Om vi inte har just den färg du söker kan vi
enkelt beställa hem den.

När du ska ut och resa
Vi har också ett egendesignat populärt resefodral som är perfekt för dig som ska ut och
resa. Se bilden till höger.

Bag Boy Trekker
1 699 kr/st

Cobra Ultralight
1 799 kr/st

Ping Hoofer 2
2 099 kr/st

Bag Boy Carry Lite Pro
1 199 kr/st

Big Max Aqua Hybrid
2 299 kr/st

Titleist Players 4 StaDry
2 499 kr/st

Vagnbagar

Big Max Dri Lite Active
1 799 kr/st

Max Terra 9
1 699 kr/st

Bag Boy Technowater C-337
2 799 kr/st

Callaway Chev Org
1 999 kr/st

Produkterna som visas i den här katalogen är exempel på det du kan hitta i shopen. Fler modeller/färger/storlekar finns i lager eller går att beställa.
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Intervju

Från grytor
och slevar
till wedgar
och fairways
Stefan Holmström är en av Sveriges mest välrenommerade kockar. Efter en lång framgångsrik
karriär lade han förra året stekpannan på hyllan.
Nu spenderar han tiden på golfbanan istället för
i köket.
Stefan Holmström växte upp i Gislaved
i Småland där han som 15-åring kom
i kontakt med kockyrket för första
gången. Han skulle senare utbilda sig
på Göteborgs Restaurangskola och i
samma stad lärde han känna kocklegendarerna Leif Mannerström och
Crister Svantesson. Tillsammans jobbade de på Restaurang Johanna som kom
att revolutionera svensk gastronomi.
Under sin karriär har Stefan drivit flera
restauranger, vunnit utmärkelser och
synts i TV4:s ”Kockarna kamp”.
Om du får välja ett ögonblick under
din karriär som du får möjlighet att
uppleva en gång till, vilket skulle det
vara?
– Oj, det är svårt. Jag skulle säga att hela
min karriär på drygt 50 år är ett enda
stort ögonblick som jag inte ångrar en
sekund. Från att ha varit ung och kreativ och driva egna restauranger till att
nu följa och hjälpa unga duktiga kockar
har varit en fantastisk resa.
Då har du inte helt gått i pension
alltså?
– Inte helt, jag hjälper restauranger med utformning av menyer och
utbildning av deras personal. Det blir
även lite cateringuppdrag och gästspel.
Jag engagerar mig även i maten som
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serveras för äldreboenden. Jag tycker
det är för jävligt att de äldre hamnar på
den gastronomiska baksidan, men det
börjar bli bättre på sina håll och det ska
jag fortsätta kämpa för.

...lika nervös som inför
finalerna i årets kock!
Vid årsskiftet förra året valde Stefan att
trappa ner och med mer tid över tog
han upp golfkarriären på nytt. Redan
1979 började han spela golf, men med
egen restaurang och små barn fanns
det ingen tid för annat. Nu ska det bli
mer tid på golfbanan.
Vad tycker du är det bästa med att
spela golf?
– Under vintern har det faktiskt varit
den golfinriktade fysträningen. Den
har verkligen varit bra för kroppen.
Annars är det den sociala biten. I bostadsrättsföreningen frun och jag bor
i har vi till exempel den gemensamma
golftävlingen Havsporten Open och
snart ska vi åka på vår första golfsemester tillsammans med goda vänner, det
ska bli spännande. Jag är nästan lika
nervös som inför finalerna i årets kock!
Och vad tycker du är det svåraste?
– Det är mycket som är fruktansvärt
svårt med golf, haha. Men det handlar

om att spela ofta och det har jag tänkt
göra i år. Sonens blivande fru har spelat
på Europatouren så jag får väl försöka
snappa upp några tips från henne.

..samma känsla som när
man var liten..
Skulle du säga att det finns några
likheter mellan att laga mat och spela
golf?
– Det finns det definitivt. Man måste
vara fokuserad och noggrann både i
köket och på golfbanan. Det gäller att
vara konsekvent också, ju mer jag tränar desto mer tur har jag som Ingemar
Stenmark sa.
Du som kan det här med mat, vad
brukar du ha med dig att äta ute på
golfbanan?
– En dubbelmacka med ett utplockat
kycklinglår, sallad och lite god dressing,
det mättar bra. Men inget slår klassisk
husmanskost efter 18 hål. Det är samma
känsla som när man var liten och hade
varit ute hela dagen. Då är aptiten som
störst och maten smakar som bäst.
Tack för att du tog dig tid Stefan, och
lycka till med golfen!

Vi önskar dig
en underbar
golfsäsong.
Vi ses i shopen!
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